...ještě

Součástí
vydání je
celobarevný

TV PROGRAM
Cena Ročník

od soboty 1. 12.

15 Kč 16

Grázlové z Čech:

OTEC A SYN ZATČENI v jeden den!

SKRÝVALI SE „V POLÍCH“
Měli se
PŘED BASOU... Prostějovu
radši vyhnout

/ 48 26. listopadu 2012
Číslo

64

stran

TEROR

s pohodou

na hlavním
nádraží

Brutální přepadení cestujícího,
České dráhy už jednají s policií

Krádeže, otravné žebrání bezdomovců
ě
a rvačky. Na hlavní nádražíí v Prostějově
liidé báli
bálli
aby se v posledním obdobíí lidé
mo
o na
a
chodit... Co se tady ale přímo
ed
děli,
peronu stalo předminulou neděli,
upina
to je už opravdu příliš. Skupina
tů z
šesti mladých pubescentů
ad
dla
a
Přerova a Olomouce napadla
ov-mladého muže, který se zro
zrovaku
u..
na chystal nastoupit do vlaku.
a-Grázlové, kteří podle informaTady jde o zdraví! Na hlavním nádraží došlo k brutálnímu napadení mladého muže. Učiní
o
cí Večerníku byli romského
České dráhy v součinnosti s policií potřebná bezpečnostní opatření?
Koláž Večerníku
původu, ho zkopali do krve...
Prostějov/mik

Spadla klec. Otec se synem - Kučerové z Chrudimi - se v Prostějově pět měsíců skrývali před kriminálem. Marně, ve čtvrtek byla tato povedená zlodějská dvojice dopadena!
2x foto: Policie ČR
Prostějov/mik - Lumpárny skončily, pánové! Otec se synem z Chrudimi, mající za sebou bohatou kriminální minulost, se před nástupem trestu do vězení za zlodějny spáchané ve východních
Čechách schovávali pět měsíců v Prostějově. Ani tady si ovšem nedali pokoj, vykrádali auta u
hřbitova a také chaty v okolí. Našemu městu se ale raději měli vyhnout, ve čtvrtek ráno jim
prostějovská kriminálka nasadila želízka!
více čtěte na straně 2

Pondělí

„Z trestného činu výtržnictví
jsou podezřelí dva mladíci z
Přerova ve věku sedmnáct a
osmnáct let a čtyři mladiství z Olomouce, dva ve věku
šestnáct let a dva sedmnáctiletí. Tato šestičlenná skupina v neděli 18. listopadu po
páté hodině ranní na hlavním nádraží Českých drah
v Prostějově bezdůvodně
napadla
dvaadvacetiletého
muže z Kostelce na Hané,“

prozradila
dil k případu
ří d Irena
I
Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Mladík procházel po perónu,
aby nastoupil do vlaku. Najednou jej zničehonic skupinka
chuligánů povalila na zem a
poté do něho nekontrolovaně kopali. Muž utrpěl tržnou
ránu nad pravým okem, kterou si nechal lékařsky ošetřit
bez následného omezení. Za
tento čin nyní hrozí osmnáctiletému pachateli trest odnětí
svobody až dva roky, ostatním

mladistvým
l di ý rváčům
áčů ažž jeden
jd
rok vězení,“ uvedla dále Urbánková. Jak dodala, všichni
mladíci jsou vyšetřováni na
svobodě, motiv jejich činu není
znám. „Ještě se prověřují další
okolnosti tohoto činu,“ vysvětlila mluvčí policie.
Případ tohoto brutálního napadení strhl lavinu jednání o
zajištění bezpečnosti na prostějovském hlavním nádraží.
Během minulého týdne se sešli
zástupci Českých drah s velitelem Městské policie v Prostějo-

věě i vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Prostějově.
Jaké jsou výsledky tohoto jednání a jak se k záležitosti staví
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák,
který je v kraji zodpovědný za
dopravu? A co říkají na bezpečnost na nádraží cestující, využívající železniční spoje?
Nejen to se dočtete
na straně 13
dnešního vydání!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nadýchala
3,79 promile!
Předminulý pátek převezli
strážníci na záchytku muže,
který ležel ve vchodu domu,
nemohl pro opilost vstát a
navíc začal být agresivní.
Druhou osobou, která přenocovala na záchytce, byla
pětačtyřicetiletá žena. Ta se
opila na návštěvě a odmítala odejít. Přítomní, včetně
jejího bývalého druha, se nemínili o ni postarat. Dechovou zkouškou bylo u ženy
naměřeno 3,79 promile! Po
telefonickém kontaktu s jejím synem byla převezena
na záchytku, neboť ani on si
nechtěl matku převzít. Důvodem byla právě její závislost na alkoholu.

Peníze v bankomatu
Předminulou sobotu večer
byl nahlášen na linku 156
nález finanční hotovosti
v částce osm set korun. V
obchodním domě na ulici
Okružní ponechal neznámý
člověk po výběru z bankomatu hotovost. Hlídka peníze odevzdala na informační
středisko magistrátu města
na ztráty a nálezy.

Opilý trefil strom
Po dvaadvacáté hodině byla
hlídka vyslána do Jezdecké
ulice, kde podle oznamovatelky „troubí vozidlo“.
Strážníci při příjezdu na místě spatřili muže vystupujícího z osobního vozu. Přední
kolo automobilu bylo vyvrácené. Chlapík vrávoral a z
jeho dechu byl jednoznačně
cítit alkohol. Posléze vyšlo
najevo, že nezvládl řízení
a narazil vozem do kmenu
nedalekého stromu. Událost
si převzala
dopravní
p
p
ppolicie
ČR. Třiatřicetiletý řidič nadýchal 2,28 promile. Tímto
je podezřelý ze spáchání
trestného činu. Svým jednáním zaměstnal i hasiče. Ti
byli přivoláni pro únik provozních kapalin z poškozeného vozidla.

Doutnající kontejner
V pondělí po dvacáté hodině
bylo sděleno na linku 156,
ý
a
že mezi ulicemi Mlýnská
B. Šmerala dýmá kontejner.
Strážníci zjistili vyhození
části sedací soupravy do
sběrné nádoby, ze které se
šířil kouř. K zahoření zřejmě
došlo odhozením nedopalku.
Hlídka se nejprve vlastními
silami pokusila kontejner
uhasit. To se jim zcela nezdařilo, a proto přivolali hasiče.
Ti část sedačky vytáhli ven a
prolili vodou. K poškození
popelnice nedošlo.
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DRAMA v Krasicích. Kdo boural?

Řidič dodávky havaroval a zraněný utekl!
Prostějov/mik - Rána jako
z děla, řinčící sklo a plechy.
To byl obrázek z úterního
večera, kdy u křižovatky
ulic Foersterova a Západní
v Krasicích napálil zatím neznámý šofér dodávky nejdříve do osobního auta a pak
ještě do stromu. Policie jeho
totožnost zatím nezná, muž
vystoupil z auta a vzal nohy
na ramena!
„V úterý kolem půl deváté večer došlo v Prostějově na ulici
Foerstrova k dopravní nehodě,
od níž řidič utekl. Z provedeného šetření vyplývá, že zatím
neznámý řidič vozidla Ford
Tranzit po průjezdu křižovatkou ulic Krasická a Západní

při odbočení vlevo nezvládl
z nezjištěných příčin vozidlo.
Vyjel vpravo, narazil do zde
zaparkovaného auta Škoda
Octavia a následně do stromu.
Řidič z auta utekl a nechal ho
na místě nehody,“ popsala
pro Večerník tajemný karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala, způsobená škoda byla vyčíslena na 176 tisíc
korun.
Během šetření policisté zjistili, že řidič byl s největší pravděpodobností během nehody
zraněn. „Zatím se ho však
nepodařilo vypátrat. Policisté
se tímto obrací na veřejnost,
případné svědky, se žádostí o

pomoc při objasňování této
nehody. Jakékoliv informace,
vedoucí k jejímu objasnění
mohou občané poskytnout
přímo na telefonní čísla 974
781 251, 974 781 580 nebo na
bezplatnou linku 158,“ apeluje
na možné svědky mluvčí prostějovské policie.
Večerníku se podařilo sehnat
očitého svědka, který na nehodu policii upozornil. „Z rozbité dodávky vystoupil muž,
byl očividně zraněn, možná
i opilý. Pak vrávoravým krokem odešel směrem na Čechovice...,“ prozradil Večerníku muž bydlící v panelovém
domě jen pár metrů od místa
nehody.

ČERNÁ KRONIKA
Krumpáčem
do benzínky

Kde teď je? Šofér této dodávky nejprve „rozstřelil“ na parkovišti
škodovku a pak to sám napálil do stromu. Utekl a policie po něm
pátrá...
Foto: Facebook

Zvláštní způsob
vloupání zvolil zatím neznámý lapka,
který se ve čtvrtek v časných
ranních hodinách vloupal do
jedné z čerpacích stanic v Prostějově. K překonání skleněné
výlohy použil kovovou násadu od krumpáče. Z vnitřních
p
y ppak ukradl
prostor
benzínky
cigarety různých značek. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 25 tisíc korun. Případ se
vyšetřuje pro přečiny krádeže
a poškození cizí věci.

BEZDOMOVCI VYPÁLILI další barák Neplatiče alimentů

Čtyři jednotky hasičů vyjely
k požáru opuštěného objektu ve středu krátce po půl
sedmé ráno. „V době příjezdu hasičů byla celá střecha
budovy zasažena plameny.
Vzhledem k velkému rozsahu požáru a zřícení stropů
hrozilo další borcení a propadání střechy, proto hasiči s
ohledem na bezpečnost hasili oheň pouze z venku. Necelou hodinu po ohlášení dostali plameny pod kontrolu,“
informovala Večerník Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Jak dodala, výši škody vyčíslil majitel na 400
tisíc korun, příčina vzniku
ohně se šetří. „Vyšetřování v případu je v začátcích,
Hledá se viník. Bývalá vojenská telefonní ústředna lehla doslova podle některých svědectví
popelem. Podezření padá na bezdomovce. Foto: Michal Kadlec objekt obývali bezdomovci.
Je možné, že si zde topili
Prostějov/mik - Před lety dobností na svědomí rozsáh- pomocí otevřeného ohně,
bezdomovci vypálili část lý požár opuštěné telefonní který se vzápětí rozšířil po
Jezdeckých kasáren, nyní ústředny mezi Okružní a celém objektu,“ uvedl jeden
mají s největší pravděpo- Brněnskou ulicí!
z hasičských vyšetřovatelů.

ze soudní síně...

našli po 17 letech!

Prostějov/mik - Kromě
zatčení zlodějů z Chrudimi,
skrývajících se pět měsíců
v Prostějově, se policii minulý týden podařil ještě
jeden husarský kousek.
Neuvěřitelných
sedmnáct
let se před kriminálem za
neplnění vyživovací povinnosti a majetkovou trestnou
činnost skrýval Ivan Hlaváč
z Čelechovic na Hané! Ale
minulý týden spadla klec...
„Mohu potvrdit, že po cílené
spolupráci s kolegy olomoucké Půjde do vězení. Ivan Hlaváč
policie se podařilo vypátrat v roce 1995, jak vypadal při zamuže, který je v celostátním hájení celostátního pátrání před
Foto: Policie ČR
pátrání skutečně už sedmnáct 17 lety.
let. Před spravedlností změnil své bydliště a až minulý týden byl
zatčen v nedaleké Mohelnici,“ zodpověděl na dotaz Večerníku
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

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

CIKÁNKA NERÁČILA NASTOUPIT DO VĚZENÍ, SOUD JÍ PŘIDAL
Policisté Věru Džudžovou po dvou měsících od nástupu našli u ní doma

Rozmlátila chlapovi hlavu, na čtyři roky do vězení se jí však vůbec nechtělo. Svým chováním si
ovšem moc nepomohla. Kvůli maření výkonu
úředního rozhodnutí ji soud k čtyřletému trestu ještě další čtyři měsíce přidal!
nyní devětatřicetiletá Romka
Věra Džudžová cihlou rozVšechno to šlo jako na drát- mlátila hlavu muži před rekách. V říjnu loňského roku staurací na začátku Určické
Prostějov/mls

ulice. Nejdříve ho praštila zezadu, pak ještě zepředu, muž
zůstal ležet v kaluži krve na
ulici. Žena i se svým partnerem z místa činu zmizela, aniž
by zraněnému muži někdo z
nich poskytl pomoc. Za těžké ubližení na zdraví tak byla
v březnu odsouzena na čtyři
roky nepodmíněně. Do vězení
ovšem nenastoupila...

„Bylo to kvůli dětem, čekala
jsem, až se z Anglie vrátí moje
dcera, chtěla jsem vidět své vnouče,“ vypověděla u prostějovského
okresního soudu Věra Džudžová,
která se tak na nějaký čas ocitla v
policejním pátrání. Podle slov své
obhájkyně se však žena příliš neskrývala, celou dobu dál žila ve
svém bydlišti v Plumlovské ulici.
Tam ji po téměř dvou měsících

objevili i policisté. „Moje klientka při zatčení nekladla žádný odpor,“ dodala obhájkyně.
To, že do vězení nenastoupila, se
však nijak vyvrátit nedalo. Proto
soud Džudžové ke čtyřem letům
za maření výkonu úředního rozhodnutí ještě čtyři měsíce přidal.
Odsouzená se proti jeho rozhodnutí ani neodvolala, rozsudek tak
nabyl právní moci.

Otec se schovával v paneláku, syn byl u milenky...
Prostějov/mik - Otec Stanislav Kučera se schovával v
jednom z bytů v Moravské
ulici, jeho syn, rovněž Stanislav, si v Prostějově stačil
najít přítelkyni, u níž bydlel
v ulici Pod Kosířem. A právě
na těchto místech byli také
zatčeni! Večerník se to dozvěděl od místních občanů.

„Mohu potvrdit, že služba kriminální policie a vyšetřování zatkla
v Prostějově celostátně hledané
pachatele trestné činnosti, které
se dopouštěli na území Chrudimska. Oba byli před pěti měsíci odsouzeni za krádeže na třicet,
respektive šestadvacet měsíců
odnětí svobody nepodmíněně.
Do vězení však nenastoupili a
přestěhovali se do Prostějova.
Dalším šetřením bylo zjištěno,
že i v našem městě se dopustili

trestné činnosti. V sedmi případech vykradli auta, navíc jim
byla prokázána tři vloupání do
rekreačních zařízení. Ve čtvrtek po obědě už byli oba muži
převezeni do Vazební věznice v
Olomouci,“ potvrdil informace
na dotaz Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
Stanislav Kučera starší strávil ve svém životě už třináct a
půl roku v kriminále. Svého

syna vzal zřejmě do učení.
Oba notoričtí zloději se pět
měsíců skrývali v Prostějově,
ale to si vybrali špatně. Podle
našeho zjištění využili kriminalisté momentu překvapení a
ve čtvrtek ráno si na ně počíhali před jejich „úkryty“...
„Kromě toho, že si nyní odsedí
již zmíněné tresty, čeká je další
obvinění za spáchané krádeže vloupáním v Prostějově, a
co víc, každému z nich hrozí

po kvartetu hledaných

další tři roky vězení za maření
výkonu úředního rozhodnutí,“
přidal šéf prostějovské policie.
Na samotný závěr se Večerník
dozvěděl ještě jednu zajímavost. Otec se synem zůstanou
zřejmě nerozlučnou dvojicí i
nadále. „Jakmile je naši policisté přivezli do Vazební věznice v Olomouci, oba projevili
přání sdílet společnou celu,“
prozradil úsměvný závěr vydařené pátrací akce Pavel Novák.

Paní, dobře vám tak!
O kabelku i s věcmi přišla ve
čtvrtek pětašedesátiletá žena,
která ji nechala položenou na
zadním sedadle auta. Vozidlo
zaparkovala u místního hřbitova v Prostějově. Když se za
patnáct minut vrátila, kabelka
byla z vozidla fuč. Neznámý
lapka toho okamžitě využil,
u auta rozbil okno a kabelku
si přivlastnil. Paní v ní měla
kromě peněženky s penězi i
osobní doklady, mobilní telefon a další věci. Celková škoda poškozením a odcizením
byla vyčíslena na více než 9
tisíc korun. Neopatrnost lidí
je opravdu trestuhodná…

Straka na železnici
Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý lapka, který ve středu v časných
ranních hodinách ukradl šest
kusů transformátorů. Tyto vzal
ze sloupů osvětlení železniční
trati v okolí železniční stanice
v Bedihošti. Škoda byla vyčíslena na 12 tisíc korun.

Nekalý pojišťovák
Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Prostějovska,
který v průběhu let 2010 a
2011 zprostředkoval několik
pojistných smluv. Od poškozených převzal různé finanční prostředky na vklad, tyto
tam nevložil a ponechal si je
pro vlastní potřebu. Celková
škoda byla vyčíslena na 113
tisíc korun. Bylo mu sděleno
obvinění ze spáchání trestného činu podvodu, za který mu
hrozí až pětiletý kriminál.

Další krádež
u hřbitova
V sobotu odpoledne se neznámý lapka vloupal do Fordu
Puma. Vůz měla majitelka zaparkovaný na příjezdové cestě
u zadní brány východní strany
městského hřbitova v Prostějově. Zloděj poškodil skleněnou
výplň pravého bočního okénka
i stahovacího okénka pravých
předních dveří. Následně ze
zadního prostoru odcizil dámskou kabelku s osobními doklady, platební kartou, peněženkou
s penězi a mobilním telefonem.
Celková škoda se vyšplhala na
více jak 9 tisíc korun.

Prostějov/mik

inzerce

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

inzerce

JOSEF DRTIL

ADÉLA ZATLOUKALOVÁ

PAVOL KRIŠTOF

IVANA MACHOVÁ

se narodil 13. listopadu 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 19. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 185 centimetrů, má obézní postavu, hnědé
oči, šedohnědé vlasy.

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

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

se narodila 22. června 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. listopadu 2012.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 35 let a měří mezi 165 až
175 centimetry. Bližší údaje databáze neobsahuje.

Zpravodajství

Půjčila si od makléřů sto tisíc, SKONČILA NA ULICI
Připravte se! Tohle se bude stávat čím dál častěji
ěji
Z úspěšné a prosperující finanční poradkyně s vlastním bytem se z Jaroslavy S. z
Prostějova stala fakticky bezdomovkyně.
Na začátku přitom stála celkem „nevinná“
půjčka sto tisíc korun. Když se ukázalo, že
žena může mít problém ji v daném termínu
splatit, nabraly věci hodně rychlý spád. Paní
Jaroslava prodala svůj byt v hodnotě víc jak
milion korun a ve stresové situaci uvěřila nepravděpodobným slibům Viléma Novotného,
kterému předala půl milionu korun. Zpět ale
od něj dostala pouhé dvě tisícovky! V ruce jí
zůstala jen podepsaná směnka a sliby, že jí
pan Novotný zajistí byt v Praze a bude dostávat pětadvacet tisíc korun měsíčně...
Prostějov/mls
„Pracovala jsem jako finanční
poradkyně v oblasti stavebního
spoření a pojišťovnictví. Vydělávala jsem celkem slušné peníze,
ale nyní jsem v podstatě bezdomovkyně. Přišla jsem o byt a
přespávám, kde mě nechají...,“
svěřila se Večerníku se svým
případěm Jaroslava S., která se
stala zřejmě jednou z řady obětí podvodníka Viléma Novotného. Ten za to ve čtvrtek stanul
před prostějovským soudem.

„Nepopírám, že jsem tyto peníze
převzal. Chtěl jsem je půjčovat
dál a tím si vydělat. Jenže mi někteří z klientů peníze nevrátili,“
snažil se hájit před tribunálem
Vilém Novotný. Ať už jsou důvody jakékoliv, v současnosti
se zdá velmi nepravděpodobné, že by paní Jaroslava peníze
půjčené panu Novotnému ještě někdy viděla.
Problémy paní Jaroslavy začaly podobně jako u mnoha
jiných, a to půjčkou. Od realitních makléřů si půjčila sto
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Jehličnatý KRASAVEC

poputuje na náměstí z Vodní ulice

Prostějov/mik - Vánoční strom
m letos vyjde
vyjd
de
městskou kasu o hodně levněji, než tomu bylo
o
v letech minulých. Na náměstí se totiž postěhuje
tovek metrů!
ze vzdálenosti pouhých dvou stovek
Nádherně rostlý dvacetimetrový smrk starší
stu darovali.
manželé z Vodní ulice navíc městu
Těm jehličnatý krasavec vyrostll přímo na
zahradě rodinného domu…
Manželé Kubalčíkovi mají doposud
posud na
svém prostranství dokonce hned čtyři vzkrásnější
rostlé smrky. Ten největší a nejkrásnější
se pak rozhodli věnovat městu. Ovšem
ena od
pozor, přestože je zahrada vzdálena
radnice vzdušnou čarou pouhýchh asii
200 metrů, bude transport dřeviny
technicky náročnější. „Vzhledem
k omezenému prostoru budou k vyzvednutí stromu zapotřebí dva jeřáby.
Smrk bude transportován na náměstí
v úterý sedmadvacátého listopadu.
Následující dva dny pak proběhne
jeho zdobení tak, aby byl na pátek
připraven k pátečnímu slavnostnímu rozsvícení,“ prozradil
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
Další podrobnosti k vánočnímu
stromku se dočtete na straně
10, více o samotném zahájení
To je on! Večerník pořídil tento exkluzivní snímek ze zahProstějovské zimy pak
rady manželů Kubalčíkových, kteří tento dvacetimetrový smrk
v rámci Tipu Večerníku na
věnovali městu.
Foto: Michal Kadlec
straně 15!
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Strmý pád. Důvěřivost zapříčinila problémy paní Jaroslavy z Prostějova, která po seznámení s podvodníkem přišla o byt a nemá kde
bydlet.
Koláž Večerníku
un Dlužnou částku
tisíc korun.
se rozhodla splatit z prodeje
bytu, který realitní kancelář
zprostředkovala. Jeho cena
přesáhla milion korun. „Realitka mi vyplatila pětsetšedesát
tisíc korun, sto tisíc byl dluh a
zbytek mi stále dluží...,“ tvrdí
paní Jaroslava, která půl milionu korun předala právě panu
Novotnému. „Říkal, že mi peníze zúročí. Údajně má příjmy
z apartmánů v Egyptě, ukázal
mi i výpis z účtu, na němž měl
mít čtrnáct milionů korun. Slí-

bil mi byt v Praze a také to
to, že
mi svůj dluh bude splácet v měsíčních splátkách ve výši pětadvaceti tisíc korun,“ vypověděla paní Jaroslava, která má od
pana Novotného podepsanou
smlouvu i směnku. Vzhledem k
tomu, že pan Novotný měl být
v té době zaměstnán jako řidič,
zřejmě o své situaci nemluvil
pravdu. Nezdá se tedy, že by
zamýšlel peníze paní Jaroslavě
někdy vrátit...
Dokončení na straně 13

TRŽNICE, LÁZNĚ A ZIMÁK PRODĚLÁVAJÍ. AQUAPARK JE NAOPAK V ZISKU
„Co tržnici opustili Vietnamci, výnos z pronájmu klesl na polovinu,“
konstatuje šéf Domovní správy VLADIMÍR PRŮŠA
Domovní správa Prostějov přijala tak trochu
nevděčnou úlohu starat se o velmi prodělečná zařízení města. Až na aquapark v Krasické
ulici (a to ještě jak který rok dle počasí) totiž všechna ostatní zařízení vykazují každým
rokem větší či menší ztráty. Tudíž nebýt tučných dotací z městského rozpočtu, určitě by
se tato zařízení, lidově řečeno, neuživila...
Prostějov/mik
Začněme u lázní. Ty v letošním
roce navštívilo už šestašedesát
tisíc lidí, přičemž ze vstupného
tržila Domovní správa přes
2,3 milionu korun. Město ale
i tak musí na provoz tohoto
zařízení další dva miliony
korun ještě přidat. „Musíme
si uvědomit, že na rozdíl od
aquaparku jsou lázně vyloženě
lokální záležitostí města. Navíc
jsou poplatné době, ve které se
stavěly a nenabízí nic, co by
mohlo přilákat návštěvníky ze
širokého okolí. Ani nedávná
rekonstrukce nepřinesla žádné
zvýšení komfortu, jednalo se
čistě o rekonstrukci kotelny a
výměnu vysklených stěn bazénu. Do tohoto zařízení tedy
chodí pouze Prostějované, ať

už si zaplavat nebo do sauny,“
uvedl pro Večerník Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově. Ten je
nohama na zemi. „Nemá
cenu plánovat megalomanské
cíle, krytému olomouckému
aquaparku nikdy nemůžeme
konkurovat, ale pokud by
byly peníze nazbyt, mohli bychom lázně upravit po vzoru
těch vyškovských. V tomto
sousedním městě mají vyšší
návštěvnost i tržby,“ pohlédl
Průša za hranice regionu.
Doslova bolavou patou je pro
Domovní správu lidmi tolik
proklínaná, ale zároveň hojně
navštěvovaná tržnice. Tady
výnosy od roku 2006 postupně
klesají. Zatímco v uvedeném
roce dokázala tržnice vydělat
923 tisíce korun, v roce 2011

Neuskutečné: Platinoví manželé

JSOU SPOLU UŽ 70 LET!

Prostějov/mls - Platinovou svatbu oslaví ve středu
28. listopadu Marie a Václav Tomkovi. Svatbu měli v roce
1942, tedy v průběhu druhé světové války. Oba tehdy žili
v Chorvatsku nedaleko města Daruvar, kde už od dob
Rakousko-Uherska žije velká česká menšina. Václav
Tomek se ženil v jednadvaceti letech, jeho manželka je o tři
roky mladší. Od roku 1953
Vice čtěte na straně 13
společně žijí v Prostějově...

tržby a návštěvnost
městských lázní
BAZÉN
Rok
tržby návštěvnost
(v tisících Kč)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1 226
1 124
1 296
1 170
1 284
1 301
1 290
SAUNA
699
702
1 034
992
1 110
1 019
1 020

40 867
37 467
37 029
33 429
36 686
37 171
36 857
23 300
23 400
29 543
28 343
31 714
29 114
29 143

to už bylo jen 505 tisíc a letos tržby činí zatím dokonce
jen 440 tisíc korun. „My ale
tržnici chápeme jako službu lidem a takto to vnímá i radnice.
Když se hledal správce tržnice,
město ji nechtělo komercionalizovat a dávat ji do rukou
soukromé firmě, která by ji
provozovala za účelem zisku.
My se snažíme při provozu

dostat tržnici z červených čísel.
Ty největší tržby nám nikdy
nedělali farmáři, kteří prodávají
zemědělské výpěstky, Ale
prodejci textilu a obuvi. Ti
ovšem v posledních letech
tržnici opustili, protože si ve
městě zřídili kamenné obchody.
A když si vezmete, že my jeden
prodejní stůl pronajímáme za
padesát korun na den, není tedy
divu, že tržby oproti roku 2006
klesly na méně než polovinu,“
vypočítal Vladimír Průša.
Domovní správa naopak
platí nájemné za tržnici
společnosti Manthellan. „Letos došlo k významné dohodě a
snížení nájmu z dvou set tisíc
korun ročně na zhruba padesát
tisíc. Když tedy zaplatíme jednoho pracovníka starajícího se
o trhovce a úklid, uhradíme energie a další nezbytné náklady
na opravy, věřím, že na provoz
tržnice nebude muset město
doplácet nijak velkou částku,“
přidal na toto téma jednatel
Domovní správy v Prostějově.
Radnice
ovšem
musí
významně dotovat i provoz „zimáku“. „V tomto
případě jsou náklady na provoz Víceúčelové haly-zimního
stadionu obrovské. Ročně činí

Zájem je, ale... Jak Večerníku potvrdil Vladimír Průša (na menším snímku), tržnici navštěvuje hodně
Prostějovanů, ale prodejci zemědělských produktů tržby nevytrhnou.
2x foto: archiv Večerníku
zhruba osm milionů korun a
město ze svého rozpočtu doplácí
necelou polovinu. Tržby bývají
konstantní, jsou zajišťovány
díky působení hokejového
klubu, užívání ledové plochy
amatérskými týmy, návštěvníky
veřejných bruslení a podobně,“
nastínil Průša.
Na druhé straně zlatou vlajkovou lodí je pro Domovní
správu prostějovský aquapark v Krasické ulici. Letošní
sezóna byla zisková. Oproti
loňskému roku letos přišlo
téměř o deset tisíc lidí více.
První návštěvníci prošli turnikety aquaparku letos 18. května
a například poslední červnový
den se přišlo osvěžit přibližně
3 200 lidí. Vysoká návštěvnost
byla také v srpnových tropických dnech, o víkendech do

Na bruslení letos zapomeňte:

Drozdovický RYBNÍK JE VYPUŠTĚNÝ,
potkal jej výlov a nyní se dočká oprav
na
video rnikpv.cz
e
w.vec

ww

areálu zavítalo okolo tří tisíc
lidí za den. Aquapark tak v
roce 2012 zatím navštívilo přes
jednašedesát tisíc lidí. „Provozní hospodaření aquaparku
za rok 2012 skončilo v plusu,
na úrovni předběžně stopadesát

až dvěstě tisíc korun. Tyto finance hodláme investovat do
údržby a drobných technických oprav,“ zakončil rozbor
hospodaření Domovní správy
alespon částečně v pozitivním
duchu Vladimír Průša.

vývoj tržeb Domovní správy při provozu tržnic

Náměstci se vrátili

ze ŠPIONÁŽE

po „kulturáku“
Lešno, Šróda (Polsko), Prostějov/mik - Pět multifunkčních
hal v polském Lešně a partnerské Šródě si v průběhu středy
a čtvrtka uplynulého týdne prohlédli náměstci prostějovského
primátora Jiří Pospíšil a Zdeněk Fišer. Oba konšelé se seznamovali s praktickými zkušenostmi provozovatelů multifunkčních
zařízení. Podobné jednomu z nich totiž bude brzy vybudováno
i v Prostějově!
Pokračování na straně 13

Zajímavá událost. Rybáři šupinatce z bahnité vody přenášeli do kádí, připravených na břehu rybníka.
Jejich činnost přitahovala pozornost desítek především dětských zvědavců.
Foto: Martin Zaoral
Po sedmdesáti letech. Manželé Tomkovi s rozrostlým
stromem rodiny, kterou založili, a se svým sedm desítek let
starým oddacím listem.
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mls - Bruslaři, zvyklí každoročně vyrazit za zimními radovánkami na rybník v
Drozdovicích, mají letos smůlu. Kvůli plánovaným opravám je totiž vypuštěný. O víkendu
na něm „nepromokaví“ rybáři provedli výlov.
Více čtěte na straně 6 dnešního vydání, rozsáhlou fotogalerii a videoukázku hledejte na
www.vecernikpv.cz!

To je věc! Ve Šródě zaujalo oba prostějovské náměstky víceúčelové
zařízení, které se dá během pár hodin ze sportovní haly upravit na kulturní a společenský sál.
Foto: Magistrát města Pv/Jana Gáborová

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

800

Dar na zavolanou.
D
l
Velmi
V l i kl
kladně
d lze hodnotit čin občana z Vodní ulice, který
Nebezpečprostějovské radnici daroval dvacné nádraží.
etimetrový smrk rostoucí na jeho
Na hlavním vlakozahradě. Jehličnan bude v
vém nádraží v Janáčúterý pokácen, převezen
kově ulici začíná po delším
na náměstí a tady
čase opět přituhovat. Dokladem
vztyčen jako
toho je případ z předminulé neděle, kdy
vánoční
tady časně ráno skupina mužů nastrom.
padla mladíka nastupujícího do vlaku.
Ochranka by se hodila...

Tolik tisícovek korun odepíše město ze svého rozpočtu
coby nedobytné pohledávky
za občany. Většinou se jedná o dlužné nájemné, které
už nikdo rozhodně nezaplatí. Buďto jsou dotyční
mrtví, nebo exekutoři svůj
boj vzdali pro nemajetnost
dlužníků...

-

Osobnost týdne
MIROSLAV
ČERNOŠEK

Výrok týdne
„V
V PRAZE
PRA
RAZE
ZE JSEM
JSE
SEM
M BOHUŽEL
BOHU
BO
HUŽ
ŽEL
ŽEL
NEBYL, ALE MUSÍM ŘÍCT,
ŽE NA ŠTĚPÁNKA BYCH SI
ZA STAVU DVA KU DVĚMA
ROZHODNĚ NEVSADIL!“

Majitel agentury Česká sportovní,
která marketingově a organizačně
zaštiťuje reprezentační tenisové
týmy, dosáhl na pomyslný Mount
Everest. V jednom roce stál za
triumfy ve smíšeném Hopman
Cupu, ženském Fed Cupu a čerstvě i v mužském Davis Cupu!

Primátor M. Pišťák
se novinářům svěřil
se svými pocity při
sledování rozhodujícího
mače v Davisově poháru

BUDEME LÉČIT, NEBO KŠEFTOVAT?

Analýza
Martin Mokroš
Zřejmě nejzávážnější chorobou,
při které je dobré konopí využít,
je roztroušená skleróza. Ta se projevuje nezvyklou únavou, špatnou koordinací pohybů, svalovou
slabostí a v pozdější fázi může
vést k úplnému připoutání na
invalidní vozík. Konopí sice tuto
krutou a nevyléčitelnou nemoc
neodstraní, je však prokázáno, že
u nemocných například zmírňuje
napětí svalů.
Je ostudou (nejen) českých
legislativců, že dosud nebyli
schopni připravit takové zákony, aby si lidé postižení právě

Staré pořekadlo praví, že není bylina, aby na něco nebyla. To platí také o kontroverzní marihuaně.
Už řadu let je všeobecně známo, že „tráva“ může pomoci při léčbě celé řady nemocí. Jedná se
například o zelený zákal, artrózu a revmatismus,
může pomoci epileptikům i lidem trpícím zákeřnou
Parkinsonovou nemocí. Konopí se rovněž používá
při léčbě kožních nemocí jako jsou lupénka a atopický ekzém. To, že se nemocní ke konopí legální
cestou nedostanou, nyní pouze napomáhá nejrůznějším kšeftařům...
roztroušenou sklerózou mohli
v lékárně na předpis koupit
léky z konopí. Jak je možné,
že se tak dosud nestalo? Vždyť
některé léky se běžně vyrábějí
z daleko nebezpečnějších látek, které lze buď zařadit mezi
tvrdé drogy (morfium) nebo
přímo mezi jedy. Rozdíl mezi
lékem a jedem často spočívá
pouze v dávkování. Léky z konopí by rozhodně nemusely být
vůbec drahé. Spekuluje se však
o tom, že farmaceutické firmy
by po umožnění prodeje laciných
léků z konopí, ztratily odbyt pro
podstatně dražší, ale méně účinné
léky působící na stejné choroby.

Tato nepochopitelná situace jednoznačně nahrává velkohubým
pěstitelům konopí typu Dušana
Dvořáka. Mnozí z těchto lidí se
považují za ředitele vesmíru a
spasitele zeměkoule v jedné osobě. Jejich motivace může být
přitom jednoduchá. Pěstování
a prodej v tuto chvíli stále jednoznačně zakázaného konopí
se stalo hlavním zdrojem jejich
příjmu. A nejen to. Díky konopí
by velice rychle dokázali vydělat miliony korun. Ať už se lidé
pěstující marihuanu tváří jako
„výzkumní pracovníci“ nebo
„kamarádi“, kteří pěstují jen pro
své přátele, faktem zůstává, že

fejeton CHVILKA PRO KUTILY
Petra Hežová
žová
Přestavujete dům, či renovujete byt a rozhodli jste se pro
pomoc odborníka ve stylu:
„S tímhle by si ani můj v Obi
nakupující soused-všeuměl
Béda Trávníček neporadil?“
Tak dost možná jste to tomu
Bédovi měli přece jen přenechat!
Některé lákavě vypadající firmy totiž nabízejí vedle
různých druhů prací i slušný
náklad výmluv, proč se práce
nestihla v termínu, nebo proč
je nezbytné, abyste zaplatili
dohodnutou částku předem,

přestože se ve vašem příbytku neobjevilo ještě ani zrnko
sádry, či proč je váš nábytek
zespodu i zevnitř od barvy,
když jste si objednali broušení parket. Klasikou v hitparádě výmluv zřejmě bude něco
jako: „Ten záchod jsem vám
ještě zazdít nestihl, protože
ještě marodím. Jo, jo paninko, už to budou čtyři týdny,“
za čímž samozřejmě následuje výmluvné pokašlávání
do telefonu. Nebo: „Vím,
že jsme se dohodli, že práce
bude hotová už před dvěma
měsíci a že vám v tom stanu na zahradě už je trochu

zima, ale se mnou se rozešla
přítelkyně a nějak se teď nemůžu na práci soustředit...“
Či specialitka alá: „Nebudete
tomu věřit, ale jak sem vám
zateploval ty okna, došla mi
tuba se silikonem, a přestože
jste mi zaplatila těch pětasedmdesát tisíc korun předem,
ještě jsem se nedostal k tomu,
abych koupil novou...“
No uznejte sami, že takoví
pracanti by zasloužili... pěkně poděkovat za „kvalitně“
odvedenou práci a společně
s použitým materiálem vyhodit čerstvě vsazeným oknem
ven!

Konstalace hvězd Prostějova
Nenechávejte nic na poslední chvíli a už teď si doma udělejte
předvánoční úklid. Zdá se vám to brzy? Nikoliv! Za chvíli začne
ve městě adventní humbuk, kterého si zúčastníte i vy a nezbude
vám pak čas na domácnost. To samé platí i o nákupech. Nestůjte
nikde zbytečné fronty!

Ilustrační foto
na prodeji trávy nejrůznějším
huličům, se dá nyní nesporně
vydělat víc než na jiných lidských neřestech.
Přitom jak v alkoholu, cigaretách či hazardu se už odedávna
točily větší peníze, než v čemkoliv jiném. Vždyť i v Prostějově
vždy k nejbohatším rodinám
patřily „lihopalnické“, které si
koncem devatenáctého století
na našem náměstí postavily řadu
výstavních domů. To, že se právě nyní za peníze z prodeje marihuany, dá velice snadno vydělat
na vysokou hypotéku na opravu

SCHIZOFRENIE ŘÁDÍ I UVNITŘ RUDÉ STRANY
Rostislav Kocmel
Jakmile si KSČM vybojovala své posty na krajských
úřadech, začala občany
ubezpečovat o své demokratické politice. Nehrozí
nám tedy prý žádné represe,
znárodňování a jiné výdobytky minulého režimu.
Velmi opatrně komunisté z
Komunistické strany Čech a
Moravy komentují výhrůžné
dopisy zaslané v poslední
době odbojářům, pravicovým
stranám a lidem antikomunisticky smýšlejícím.
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Váhy - 22.9.-21.10. Máte dostatek zkušeností na
to, abyste právě v těchto dnech nenaletěli podvodníkům. Dávejte si pozor na své cennosti a hlavně,
nesdělujte nikomu svá soukromá data. Ta se dají
lehce zneužít a pak se nebudete stačit divit.
Štíři - 22.10.-20.11. Nechoďte tak pozdě domů, už
teď je rodina na vás pěkně naštvaná. Co kdybyste
přestali upřednostňovat zaměstnání před svými
nejbližšími? Peníze jsou sice důležité, ale kvůli
tomu se nemusíte stresovat.
Střelci - 21.11.-20.12. V průběhu tohoto týdne se
nevyskytne jediný impuls k tomu, abyste se rozčílili. Prožijete celkem pohodové dny, snad jen v
pátek vás zamrzí prodloužená pracovní doba. U
rodinného krbu to ale doženete.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Držte pod kontrolou
své sklony k bezhlavým investicím či hazardu.
Nedejte šanci ani vnějším hrozbám v podobě nejrůznějších zlodějů a podvodníků. Nejlepší by bylo
svěřit starosti s financemi svému partnerovi.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Naletíte reklamě a bezhlavě
nakoupíte zboží, které vzápětí vztekle vyhodíte.
Dobře vám tak, nemyslíte, zaplatíte! Jestliže chcete do něčeho potřebného investovat, poraďte se s
těmi nejzkušenějšími - s rodiči!
Ryby - 19.2.-19.3. Na nové sympatické tváře můžete narazit při společenských událostech, ale i v
průběhu pracovních aktivit. Nezřídka vám současní kamarádi představí své známé, kteří se během
chvíle stanou i vašimi přáteli. Prostě pohoda.

Tyto dopisy
by rozhodně
KSČM nepomohly v
ničem, proto je asi nikdo z vrcholných členů
této strany nepíše. Je tu ale
určitá skupina pravověrných
komunistů, kterým se po
starém řádu stýská. Jsou to
z velké části voliči KSČM a
s těmi musí strana počítat.
Na mítincích se jich zastává,
pronáší k nim plamenné projevy a lehce jim slibuje. V

glosa týdne
médiích je zase KSČM
umírněná a tváří se sociálněji
než sama Česká strana
sociálně demokratická...
Zatím jí její taktika vychází.
Tato schizofrenie může
vydržet jen do doby, než se
sama ujme vlády nebo než
se na ní bude opravdu podílet
na těch nejvyšších místech.
O tom ovšem rozhodnou až
příští volby do sněmovny a
pak ty další a další...

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

Připravujeme
Berani - 20.3.- 18.4. Udělejte si pořádek ve vlastních řadách, doma vám to zrovna dvakrát neklape. Pokud v rodinném kruhu naleznete to pravé
zázemí, pak se vám bude dařit i na pracovním
poli. Ve středu si vsaďte, něco málo vyhrajete.
Býci - 19.4.-19.5. Nejste zrovna žádní zbabělci,
ale v těchto dnech vás vystraší kdejaká maličkost. Původ vašeho strachu je v nevyřízených finančních záležitostech, které vás trápí už nějakou
tu chvíli. Zkuste v tom něco udělat.
Blíženci - 20.5.-19.6. V úterý vás čeká radostný
okamžik, splní se vám dávné přání. Tento moment rychle využijte ke svému prospěchu, nebojte se oslovit někoho, před nímž jste doposud měli
obrovský respekt. Přijměte i pozvání na večeři.
Raci - 20.6.-21.7. Měli byste začít sportovat, vaše
tělesná schránka trpí naprostým nedostatkem pohybu. Zkuste přesvědčit někoho ze svých kolegů,
aby si s vámi zašel zahrát tenis nebo prostě jen
zaběhat. Nepodceňujte riziko infarktu!
Lvi - 22.7.-21.8. Lidé z vašeho okolí jsou pomalí a neohrabaní, což vás nejednou namíchne. A
když ani osobní příklad nepomůže, budete muset
vymyslet geniální plán, jak v nich vzbudit elán.
Pokud se to podaří, zlepší se i nálada.
Panny - 22.8.-21.9. Na pracovišti zavládne klid,
stejně tak si budete pochvalovat harmonické
vztahy v soukromí. Jedinou chybou tohoto týdne
bude váš vztah s člověkem, který je v nemilosti
uvnitř celého pracovního kolektivu.

domu, potvrzuje i nedávný případ z Prostějova.
Jinak inteligentní, slušný a podnikavý mladík, u něhož policie
marihuanu zabavila, rozhodně
není typickým příkladem „drogového dealera“, jak si jej obvykle představujeme. Přitom o
zákazníky pro své „zboží“ rozhodně neměl nouzi. Rekrutovali se z řad jeho kamarádů, kteří
s ním sdíleli podobný životní
styl založený na alternativním
způsobu života a odmítání současné konzumní společnosti. Ať
už však tito mladí lidé protes-

tují proti čemu chtějí, peněz od
rodičů mívají dost a dost. Díky
tolerantnímu přístupu k marihuaně se na trhu vytváří taková poptávka, že by bylo proti
ekonomickým zákonitostem,
pokud by někteří lidé nepodléhali obrovskému pokušení
se ji snažit uspokojit. V takové
situaci, aby si policisté nohy
uběhali. Za každou rostlinu,
kterou nelegálním pěstitelům
někde sklidí, vyrostou jinde
další dvě nové. Přesto by bylo
špatné jejich snahu vnímat pouze jako sport svého druhu. Je
jednoznačně dobře, že navzdory
léčivým účinkům konopí i jeho
všeobecné oblibě mezi středoškoláky, stále proti divokým
velkopěstírnám konopí zasahují.
Proč by měl někdo beztrestně
vydělávat velké peníze na něčem, do čeho se jiný nepustí
právě pro to, aby se nedostal do
křížku se zákonem.
Věřme tedy, že se v tomto směru zákony brzy změní. Velkým
paradoxem dnešní doby však
zůstává, že se dnes mnohem
víc vyplatí ve velkém nelegálně
pěstovat „trávu“ než legálně
brambory...
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VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
už od 3. prosince...

Agentura
Školení velkopěstitelů

Velkopěstírna
marihuany
byla minulý týden uzavřena
na Dolní ulici. Důvodem byly
pravděpodobně problémy s legislativou EU. Hojnou úrodu
sklidili specializovaní policisté
a mladý majitel pěstírny půjde
pravděpodobně na školení do
některé věznice v naší republice. Délka školení se v tomto
případě odhaduje i na několik
let. Dobře mu tak, poněvadž
byl neukázněný.
Na Prostějovsku se chystá
další turistický pochod, tentokrát byl vyprovokovaný
útokem na hokejistu Jedlič-

ku. Agentura Hóser vidí celostátní řešení těchto sportovně
turistických akcí vcelku jednoduše. Pořádání by mělo být
svěřeno kulturněsportovní
nevládní romské organizaci,
již by mělo podporovat minis-

terstvo školství a tělovýchovy.
Tyto pochody bývají v drtivé
většině svolávány díky Romům a jelikož si s těmito situacemi neví rady ani spravedlnost ani vnitro, mělo by na
řadu přijít školství, osvěta a
tělovýchova.
Ovšem bylo by zde ještě jedno
řešení. Kdyby se ti, kvůli nimž
se takové pochody iniciují,
zúčastnili minimálně několikaměsíčního školení, které s
velkou pravděpodobností absolvuje výše jmenovaný majitel velkopěstírny.
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...

Rudá hrozba
nebo realita?
Předem svého dopisu musím
zmínit, že jsem člověk pravicově založený, vždy jsem k
volbám chodil poctivě a volil
pravicové strany. Dnes, třiadvacet let po takzvaném převratu,
se s hnusem dívám na televizi a
se stejně otrávenými pocity čtu
noviny. Bohužel musím konstatovat, že od listopadu 1989 se
na vládní úrovni zkazilo, co se
jen zkazit mohlo. Od kupónové
privatizace, kterou i já beru jako
největší zlodějnu v tomto státě,
až po novou důchodovou reformu či nemístné škrty v sociálních rozpočtech. Pravice je navíc naprosto nejednotná, každý
si v parlamentu hraje na vlastní
triko. Národ je znechucen a pak
se lze divit, že komunisté jsou
zase na koni? Proč novináři,
kteří kritizují rudé hrozby, nepodrobí stejné kritice ty, kteří
tento národ uvrhli do takového
srabu, v jakém dnes je?
Jan Košťál, Prostějov

Drahá osobnost?
Tak jsem se ve Večerníku dočetla, že letos vánoční strom na
náměstí nerozsvítí žádná známá
osobnost, jak tomu bylo předcházející roky zvykem. Prý se
šetří. Je mi to líto, protože si nemyslím, že ona osobnost stojí tolik peněz, aby si ji město nemohlo dovolit zaplatit. Vždyť všude
se uvádí, jak je na tom Prostějov
finančně dobře.. Nechápu to.
Jana Nováková, Prostějov

Vyburcuje to město?
S potěšením jsem si přečetla článek s názvem Sídliště rozdělila
velká kočičí válka. Jsem ráda,
že na tuto situaci Prostějovský
Večerník upozornil. Bydlím v
onom kritickém vchodě ulice
Václava Špály, pod jehož okny
se kočky rozmnožily. Zprvu, což
je zhruba tři roky zpět, mi nevadily, neboť jich nebylo mnoho.
Ale postupem času se situace
začala vyhrocovat. Dnes je již
obtížné spočítat, kolik koček se
tu pohybuje. Je to způsobeno i
tím, že keře nejsou již několik let
upravenya skýtají kočkám domov. Trávník je neustále posetý
různými miskami s krmivem pro
kočky. Je pěkné, když má někdo
kladný vztah ke zzvířatům. Co už
ale není hodné cchvály, je to, že
si lidé po sobě misky neuklízí.
pravid
Takže už pravidelně
s několika ostatními obyvateli ulice V.
Špály chodím a po těchto lidech
uklízím, abychom nežili v prostředí podobném chlívku. Už tak
jsou výkaly a zápach bohužel na
každém kroku. Byla bych velmi
ráda, kdyby váš článek vyburcoval město k nějakému řešení.
Vzhledem k tomu, že toulavé
kočky mohou přenášet nejrůznější nemoci a já mám dvě malé
děti, samozřejmě se obávám o jejich zdraví. A navíc by zbytky krmiva mohly přilákat krysy nebo
potkany, a to už by nám všem
zmrzl úsměv na rtech.
Zdeňka Slezová, Prostějov

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

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Nedávno jsme se v naší anketě ptali, co vám v Prostějově chybí?
Jmenovány tak byly nekuřácké restaurace, sportoviště, ale chybí
vám i více kulturních akcí pro dospělé atd. Abychom byli k našemu městu spravedliví, měli bychom se zeptat i na opačnou otázku. Proto jsme se v prostějovských ulicích tentokrát zeptali...

MÁTE NA NAŠEM MĚSTĚ NĚCO VÍC RÁDI?
Jarmila DOČKALOVÁ,
Prostějov

David OHÁŇKA
Prostějov

NE

ANO

„To je zajímavá otázka,
ale musím
se přiznat, že
jsem nad tím
nikdy nepřemýšlela. Sice
v Prostějově
bydlím od narození, ale asi není
nic, co by mě natolik zaujalo, že
bych mohla říct, že Prostějov
mám díky tomu ráda. V mém
věku už nikam nechodím, většinou sedím doma, takže ani neobjevuji nic nového, ale jelikož
jsem rodačka, tak na Prostějov
nedám dopustit!“

„Co mám na
našem městě
rád? Nad tím
jsem nikdy
neuvažoval,
možná bych
rychleji našel
nějaká negativa, ale najdou se i věci, které
mám v Prostějově samozřejmě
rád. Například máme pěkné
historické centrum, také se zde
na každém rohu najde nějaká ta
hospůdka. Myslím, že i celkové
rozložení města je vhodné a také
oceňuji poměrně velký počet
míst ke sportování.“

Návrat ke

„starým” případům

Prostějovsko/mls
PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2011
Uteklo to jako voda. Bývalý příslušník
Městské policie v Prostějově Bedřich
Hübner byl po více než polovině odpykaného trestu za sérii loupežných

Byt po zavražděném připadl státu

P á d ýb
Prázdný
bytt v Ok
Okružní
ž í ulici
li i 131 v ProP
těj ě kd
čátk
lletošního
t š íh
stějově,
kde b
byll začátkem
března zavražděn jednaosmdesátiletý muž, nakonec státu propadl. Tak
zní výsledek uzavřeného dědického
řízení. Původně se proslýchalo, že se
ozvali příbuzní, kteří by měli byt dostat. Tak tomu ovšem není a byt 1+1
v hodnotě kolem půl milionu korun
bude prodán ve výběrovém řízení.

Prostějov/mls
„Byt propadne státu, žádní dědici ani příbuzní se
nepřihlásili. Ať si s tím stát dělá, co chce,“ sdělila
nám Zdenka Mildová, předsedkyně bytového
družstva Okružní 125-131, které má zmíněné
domy ve společné správě. Byt přešel do majetku
státu jako takzvaná odúmrť na základě usnesení
Okresního soudu v Prostějově. Věci získané jako
odúmrť stát buď využije, nebo nabídne někomu
dalšímu. Z důvodu veřejného zájmu je možné
převést majetek bezúplatně. V tomto případě
však byt po zavražděném muži půjde za určitou
cenu do výběrového řízení. Jaká je jeho hodnota

jaká bude
bud
de vy
vyvolávací
vyvolá
lááva
vac
ací
cí cen
cena?
a??
a jaká
Tosevtutochvílidápouzeodhadovat.
To
se v tuto chvíli dá pouze odhadovat.
Podle nabídky realitních kanceláří je podobný byt
ve stejné lokalitě prodáván za přibližně půl milionu korun. „Prodej bytu proběhne v prvním pololetí příštího roku. O výběrovém řízení budeme informovat na našich webových stránkách i inzercí
v tisku,“ infomovala Lenka Kolaříková z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Starý pán byl zavražděn v pátek 2. března. Coby
hlavní podezřelí byli do vazby vzati Roman Mička
a David Brauner. Podle slov Davida Braunera měli
jít v osudný den oba společně do domu. Zatímco
Brauner hlídal na chodbě, Mička vešel dovnitř.
Chtěl staříka obrat o sbírku mincí, o které si
myslel, že ji má. Jenže starý pán nic takového nevlastnil. Roman Mička však pravděpodobně chtěl
peníze ze starého muže „vytlouct“. Celá situace se
mu však vymkla z rukou. Aby pán nekřičel, přikryl
mu hlavu polštářem a zadusil jej. Když na místo
dorazili hasiči, byl vrah stále v bytě. Zachoval
však chladnou hlavu a z místa činu se mu podařilo
uniknout. Dopaden byl až týden po vraždě. Bylo
už na čase, další den se chystal se svým komplicem opět loupit. V současné době oba čeká proces
u Krajského soudu v Brně, obžaloba však stále
nebyla podána.

Propuštěný strážník Bedřich Hübner se přejmenoval. Nyní je Soukup...
přepadení propuštěn z vězení. V červnu
2009 ho prostějovský soud poslal na
čtyři roky do kriminálu, jeho komplice
na tři roky a přítelkyně, která oba kryla
a spolupracovala s nimi, vyvázla s dvouletou podmínkou. Jak Večerník zjistil,
Bedřich Hübner si už nyní užívá svobody. „Změnil si číslo telefonu, e-mailovou adresu a zřejmě i bydliště. Nechce

Máte rádi před sexem originální milostné předehry? Pak jsou určitě tyto dny stvořeny jen pro
vás. Smyslné a erotické dotyky jsou nejlepším
druhem předehry. Kupte vonné svíčky, masážní
oleje nebo krémy a navoďte atmosféru. V tomto případě by měli být aktivnější muži. Poté, co
vyjde partnerka ze sprchy, ji položte na postel
bříškem dolů a dopřejte jí jemnou masáž, věnujte
speciální péči každé části jejího těla, jemně ji masírujte okolo intimních partií. Můžete masírovat
její záda, chodidla nebo celé tělo. Nezapomeňte masáž ukončit včas, aby nezačala relaxovat
příliš. Váš úkol je ji udržet nažhavenou. A co vy,
dámy, oplatíte masáž svému milému? To už je
na vás!

se teď s nikým stýkat,“ prozradil nám Soukupa. Jeho problémem ovšem není
jeden z jeho bývalých kolegů strážníků jen minulost, od které se chce všemi
možnými prostředky oprostit, ale
především jeho dluhy. Proti Bedřichu
LISTOPADU 2012
Bedřich Hübner už je na svobodě více Soukupovi (dříve Hübnerovi) je vedejak rok. Za tu dobu si změnil nejen číslo no hned několik exekucí. Pohledávky
telefonu, e-mailovou adresu a bydliště, jsou však téměř nedobytné. Bedřich
ale dokonce i jméno. Bedřich Hübner Soukup má totiž trvalé bydliště na
se nechal přejmenovat na Bedřicha prostějovské radnici...

INZERCE
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marketingový partner
pro sportovní
a kulturní akce

Ilustrační foto: internet
INZERCE

Za Kosteleckou 51, 796 40 Prostějov • Tel: +420 582 402 506 • Fax: +420 582 342 870 • E-mail: office@tkplus.cz

jak šel čas Prostějovem ...

ZA VELODROMEM
Část města zasvěcená sportovcům. Ulice Za Velodromem přirozeně navazuje na Kosteleckou ulici, jejíž pojmenování podle směru
výpadové trasy ke Kostelci na Hané se používalo již od šestnáctého
století. Tato část města je tradičně zasvěcena sportovním aktivitám a v
těsném kontaktu zde sousedí hned několik sportovních areálů. V roce
1958 byl nedaleko postaven zimní stadion s ledovou plochou, zastřešený v roce 1974. O kousek dál byl již v roce 1928 vybudován sportovní
sokolský areál s koupalištěm, tenisovými kurty a venkovním stadionem
(později velodrom). V prostoru před říčkou Hloučelou se hrával fotbal na
hřišti lidově zvaném „Baník“. Někdejší fotbalisty dnes vystřídaly tenisové
hvězdy, přičemž na této ploše stojí sportovní areál marketingové společnosti TK PLUS Prostějov.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Hradební ulice

napsáno před

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Připravujeme

VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ už od 3. prosince...

Vybíráme pro vás „půltucet“
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... tentokrát ze sortimentu:

KEČUPY

Heinz original
460g

Otma jemný
310g

Hamé ostrý
900g

Benita sladký
1000g

Kand s česnekem
520g

Hellman´s extra
ostrý 490g

39,90

22,90

-

-

-

39,90

24,90

32,90 (530g)

19,90 (300g)

-

34,90

-

41,90

30,90

41,90

-

35,90

40,90

39,90

21,90

39,90

19,90

31,90

38,90

-

-

-

-

-

-

44,90

22,90

21,90 (300g)

-

34,90

39,90

NEZAPOMEŇTE!
V pondělí 17. 12. vyjde jako součást
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku speciál
„TENISOVÁ EXTRALIGA 2012“!

Naše RESUMÉÉ
Poté, co jsme vybrali ten
nejvhodnější olej, nastává
kečupové šílenství. Bohužel, ne až tak docela, neboť
v Lidlu jsme nenašli jedinou pořádnou značku...
Pro Heinz original tak musíte do Billy, Otma jemný,
Hamé ostrý i Benita sladký
zakupte v Kauflandu, kde
ostatně vemte i Kand s česnekem a Hellmann´s extra
ostrý. Konkurence holt tentokrát zaostává...
Takže se můžete dát do
kuchtění, nebo si naložte k
párku...

10
lety

SEBEVRAH V GALE
Zaměstnanci ho chytili za nohu

Páteční ráno
si „zpestřili“
zaměstnanci firmy Gala v Krasicích.
Do výškové budovy výrobní
haly pronikl neznámý muž,
který chtěl ukončit svůj život
skokem ze třetího patra. Pracovníci firmy ho však stačili
zachytit za nohu a vytáhnout
ho zpět do bezpečí.
Nepochybně mu tím zachránili život. „Pracovnice firmy
ohlásila policii, že do objektu
se dostal neznámý mladík,
ve kterém byl později zjištěn
sedmadvacetiletý muž z Konicka. Přestože si cizí osoby
zaměstnanci všimli, té se nakonec podařilo vystoupit až do
třetího patra, kde přešel k oknu
a chystal se skočit. Pracovníci
to zpozorovali a snažili se mu
v tom zabránit. Muž visel z

okna a kdyby ho lidé nechytili
za nohu, zřejmě by pád z výšky
nepřežil,“ uvedla Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Sebevrah nakonec utrpěl jen lehké zranění,
které mu ošetřili v nemocnici.
„Lékař ovšem ihned nařídil
jeho převoz do Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Tím
pro nás vyšetřování skončilo,
nedošlo ke spáchání žádného
trestného činu,“ dodala mluvčí
policie.
Jak jsme se dozvěděli z našeho
nejmenovaného zdroje, muž si
před svým pokusem o sebevraždu dal v přízemí budovy
Galy kávu z automatu. Poté se
pracovníka ostrahy zeptal, zda
může použít toaletu. Místo na
záchod však vyběhl do třetího
patra, kde chtěl ukončit svůj
život.

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

Zpravodajství
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Na hřbitovech v ČR
se objevují cedule:

ZAPLAŤTE, nebo vaši rodinu vykopeme!
V Prostějově to nehrozí, evidováno je pouze 11 dlužníků

Prostěj se o městV Prostějově
h
ský hřbitov
v Brněns ulici stará
ské
společnost
.A.S.A. Technické služby.
Podle její jednatelky však
Dlužníků je málo. Prostějované platí za hrobová místa zodpovědně. Přesto je však na měst- u nás něco
ském hřbitově několik opuštěných hrobů, o které se už nemá kdo starat. Foto: Michal Kadlec takového nehrozí. „Žádné
Prostějov/mik - V posled- hých městech hrozí ostuda tabulky s podobnými nápisy, že
ních týdnech se správci jako hrom – zrušení hrobu vykopeme ostatky zemřelých a
hřbitovů po celé republice a vyvezení ostatků jejich převezeme je jinam kvůli dlužné
urputně brání proti dluž- blízkých na společné pohře- částce za hrob, na našem hřbitově
níkům. Doba je totiž tak biště. Na některých místech skutečně neplánujeme. Ono ani
ekonomicky svízelná, že lidé posledního odpočinku se není proč, v Prostějově v tomto
už začínají neplatit roční v republice objevily i cedu- ohledu není situace nijak dramapoplatky za hrobové mís- le s morbidními vzkazy pro tická,“ prozradila Večerníku na
to. Pozůstalým tak v mno- dlužníky.
úvod Iveta Jurenová.

Jak jsme se od ní dozvěděli, na
Městském hřbitově v Prostějově
je celkem šestnáct tisíc hrobových
míst, z toho dvanáct tisíc klasických hrobů na rakve a zhruba čtyři tisíce menších urnových míst.
Těžko je však spočítatelné, kolik
je vůbec na tomto hřbitově pohřbeno lidí. To opravdu neumíme
spočítat. Stává se dost často, že
lidé uloží do hrobu urnu a nenahlásí to na správě hřbitova. Pokud
bychom to chtěli odhadnout, tak
při průměrném počtu čtyř pohřbených osob do jednoho hrobového místa může být prostějovský
hřbitov místem posledního odpočinku pro více než šedesát tisíc
zemřelých. Ale to jsou jen hrubé
odhady,“ uvedla Iveta Jurenová,

jednatelka společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Ale vraťme se k problematice
poplatků za hrobová místa. Za ně
na Městském hřbitově v Prostějově platí lidé 22 koruny za metr
čtvereční. Cena je, ve srovnání s
Olomoucí, nebo jinými městy,
nízká. Možná i proto město neeviduje tolik dlužníků jako při jiných povinných poplatcích. „Od
roku 2001 činí celková dlužná
částka 11 796 korun. Konkrétně
jde o jedenáct dlužníků,“ podala
Večerníku přesné informace Iveta Jurenová. Samozřejmě jsme se
zajímali také o to, jak se vůči takovým lidem postupuje. Není totiž nutno zdůrazňovat, že v případě poplatků za hrob a hřbitovní

Na pochod proti nočnímu násilí se chystají stovky lidí
Středeční akci bude monitorovat policie

Prostějov/mls - Na ohlášeném
středečním „Pochodu za všechny slušné občany, kteří mají
strach jít po setmění do ulic“
avizují účast doposud přibližně
dvě stovky lidí. Pozvaných jsou
ale až dvě tisícovky především
mladých lidí! Pochod jeho organizátoři svolali po napadení
prostějovského hokejisty Roberta Jedličky, k němuž došlo
pěticí Romů v Olomouci. Organizátoři v souvislosti s touto akcí
avšak jednoznačně odmítají
jakékoliv násilí i rasismus. Sejít
by se všichni měli už tuto středu
28. listopadu v 17.00 hodin na
hlavním náměstí před sochou
T. G. Masaryka.
„Chceme jen upozornit na aktuální problém. Jednoznačně se nejedná o nějaký rasistický pochod.
Agresivní svině, které napadají

Ilustrační foto
ostatní, se najdou jak mezi cikány, tak i mezi bílými,“ vyjádřil
se pro Večerník organizátor pochodu, který se nám představil
jako Petr. Ohlášená akce přesto
nadělala vrásky policistům, kteří
budou muset akci monitorovat.
„Rozhodně odmítáme jakékoliv
násilí i rasistické projevy. Pokud
by k němu někteří z účastníků
pochodu měli sklony, bude jen
dobře, pokud budou policisté připraveni zasáhnout,“ vyjádřil se v
této souvislosti Petr, který sám
má osobní zkušenost s nočním

násilím v ulicích. „Naposledy
jsem byl jeho svědkem asi před
půl rokem na Lidické ulici v Prostějově...,“ prozradil nám svůj
nemilý zážitek.
Robert Jedlička skončil v nemocnici poté, co se zastal své
přítelkyně a jejích kamarádek.
Už dříve se vyjádřil, že se pochodu nezúčastní, neboť nechce
celou záležitost dále rozdmýchávat. „Jeho postoj chápu.
Určitě však není sám, kdo se s
něčím podobným setkal. My
chceme pouze dát najevo, že
nám tento stav vadí,“ vysvětlil v
této souvislosti Petr.
Samo vedení Územního odboru
Policie ČR v Prostějově nechce
situaci nijak obšírněji komentovat a tím případně jitřit situaci. V
každém případě o o bezpečnost
a pořádek má být postaráno.

ČEŠI NEUMĚJÍ ZACHÁZET S PENĚZI!

Dáme vám několik rad...
Nedávné průzkumy potvrdily, že finanční gramotnost obyvatel České
republiky je malá a lidé neumějí se
svými penězi příliš zacházet. Finanční produkty jsou možná složité, lidé
se nechtějí bavit o svých finančních
problémech, a navíc nemají přílišnou
důvěru ve finanční poradce. Nabízíme
několik finančních rad, jejichž dodržování usnadní každodenní život a
pomůže překlenout případná riziková
období.
Základní pravidlo, jak se starat o své
peníze, pochází již od mezopotámských
účetních a světe div se, platí dodnes.
Strana „má dáti“, se musí rovnat, straně
„dal“ - tedy výdaje nemohou být dlouhodobě ve výrazném rozporu s příjmy.
Pokud chceme začít spořit, není důležitá
suma, ale samotné rozhodnutí. To, že je
500 korun uspořených za měsíc málo, je
výmluva. Platí, že v dobách, kdy je lépe,
bychom měli myslet na zadní vrátka a
ukládat si více peněz na horší časy.
inzerce

Univerzální odpověď na to, jak nejlépe
spořit, neexistuje. Každý člověk má svoje názory a ty prosazuje. Dobrý finanční
poradce je od toho, aby se svým klientem
rozvíjel právě tu jeho ideální formu spoření.
Pokud jste konzervativnější, zkuste se zajímat o stavební spoření, penzijní připojištění či termínované účty. Nabízejí sice malý,
ale téměř stoprocentně garantovaný výnos.
Tyto produkty využívají miliony lidí.
Začněte spořit tak brzy, jak to jen jde. Dovolme mladému člověku, aby svou první
výplatu řádně oslavil a propil s kamarády,
ale z té druhé by už měla část jít na spoření
nebo na budoucí cíle.
Naprosto minimální rezerva pro mimořádné případy by měla být ve výši jednoho
čistého měsíčního příjmu. Za optimální
rezervu se považuje čtyři až šest čistých
měsíčních příjmů.
Vyjít s penězi je zvlášť v dnešní době složité. Stále však platí první pravidlo - rodina
nesmí utrácet více, než vydělá. Půjčky mají
opodstatnění pouze tehdy, když se za ně
kupuje bydlení nebo něco, co v budoucnu
povede k vyšším příjmům.

prohlášení LHK Jestřábi Prostějov
„Vážení sportovní fanoušci a příznivci sportu.,
dovolte nám, jako hokejovému klubu, abychom se vyjádřili
k plánovanému pochodu dne 28. 11. 2012. Je nám líto, co
se stalo Robertovi Jedličkovi, ale jak klub, tak hráči spolu s
Robertem Jedličkou se distancujeme od jakéhokoliv projevu
násilí, ať s podtextem rasismu nebo mezi spoluobčany stejné
pleti. Sport jako takový je sice tvrdý a někdy dochází k násilí,
ale hráči vždy chtějí dodržovat zásady fair-play hry.
Jsme rádi, že jak naši fanoušci, tak ostatní příznivci našeho
hokejového klubu, se staví proti takovému pochodu, nemají
snahu se takovými akcemi zviditelňovat. Ostatně takřka ve stejný čas se koná mistrovský zápas, takže je všem jasné, že takový
pochod s hokejovými fanoušky nemůže být spojován a je v režii
jiných organizací a skupin, se kterými nechceme být spojováni.
Sám Robert si nepřeje, aby bylo jeho jméno spojováno s nějakými náznaky rasismu a hlavně, aby různé pochody a novinové články nebyly vedeny proti obyvatelům města Prostějova,
protože celý incident se stal v Olomouci.
Proto apelujeme na slušné lidi a fanoušky, aby se takového
pochodu nezúčastňovali a přišli povzbudit jak Roberta, tak i
jeho spoluhráče na zimní stadion v Prostějově. Tím mu i nám
pomůžete nejvíce!“
Vedení klubu a hráči LHK Jestřábi Prostějov

Máte svou neblahou
finanční zkušenost?
Podělte se s námi,
třeba tím pomůžete
ostatním...
Pište na
vecernik@pv.cz
inzerce

služby jde o velice citlivé téma.
„V době, kdy se blíží uplynutí
lhůty nájmu, posíláme občanům
oznámení o tom, že k určitému
datu končí pronájem místa a posíláme návrh prodloužení nájmu
na dalších deset let. V případě, že
se nájemci vyjádří, že hrob dále
chtějí, posílá se faktura a nová
smlouva. Vzhledem k tomu, že
ten postup je takto vstřícný, je
neplatičů v Prostějově naprosté
minimum,“ vysvětluje Iveta Jurenová.
Na závěr znovu zdůraznila,
že nějaké výhrůžné cedulky
u hrobů skutečně nebudou
instalovány.„Není to potřeba,
ti, kteří dluží poplatek za pronájem místa, na hrob nikdy

nechodí. Jsou to většinou lidé,
kteří již také zemřeli, nebo
jsou v zahraničí a nemají o
hrob zájem nebo prostě jsou
nevypátratelní. Tento hrob
se označuje jako opuštěný,
nicméně pohledávku musí
odepsat město. Pohledávky v
první fázi řeší správce hřbitova. Posíláme doporučené upomínky, telefonujeme. Pokud
je správce hřbitova neúspěšný, předávají se pohledávky
právníkovi. Za jedenáct let
máme jedenáct nezaplacených faktur, což je naprosté
minimum,“ uzavírá toto téma
Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově.

Drozdovický RYBNÍK JE VYPUŠTĚNÝ,
potkal jej výlov a nyní se dočká oprav

Těžká robota. Výlov rybníka je práce pro odolné chlapy. Foto: M. Zaoral
Dokončení ze strany 3
Sobotní výlov přitáhl pozornost
desítek zvědavců. Ti obdivovali
krásné kapry a štiky v kádích,
stejně jako otužilost a odolnost
rybářů brodících se nejen ve
studené vodě, ale i v nánosech
černého bahna. Právě toho by
se měl rybník v Drozdovicích v
příštím roce zbavit. Kromě toho
se opraví také hráz rybníka, která
je v havarijním stavu. Po svém
vypuštění se rybník nechá vymrznout, samotné práce začnou
na jaře. Opravy by měly přijít na
3,27 milionů korun.

Rybáři z drozdovického rybníka
vytáhli o víkendu kolem dvaceti
tisíc ryb, které následně putovaly
do náhradních rybníků v Otaslavicích a Hamrech. Původní projekt obnovy rybníka počítal nejen
s opravou hráze a odtěžením dna,
ale také s vybudováním ostrůvku,
příbřežní zóny a osázením břehů.
Taková revitalizace by ovšem
přišla na deset milionů korun, a
i když prostějovský magistrát v
souvislosti s tímto záměrem žádal o dotaci, tu ovšem nedostal.
Proto se město rozhodlo zaplatit
alespoň nejnutnější opravy.

Nabízí
tato doba jen krizi2. nebo
i investiční příležitosti ?
Aktivní správa cen- tosti koupené za nižší než tržní cenu do
Prostějov/pr - Současná finanční
situace mnoha jednotlivců
i firem není jednoduchá, ale
právě proto je nutné se v této
době dobře orientovat v širokém
rozsahu investičních příležitostí
a využívat zejména ty, které
recese přináší, např. snížení
cen nemovitostí a jejich koupě
v dražbě.
Jaké byly výsledky investic klientů naší
kanceláře?
Máme pro své klienty 30 investičních
příležitostí v různém rozsahu výnosu,
kolísání investice a doby trvání v rámci
bankovních i nebankovních produktů,
včetně penzijních fondů, stavebního
spoření, státních a jiných dluhopisů,
dále investice do cenných papírů, opcí,
investičních garantovaných a bonusových
certifikátů, ETF, komodit, správu aktiv
CP, fondy kvalifikovaných investorů,
developerských projektů spojených se
zasíťováním pozemků, nemovitostí spojených s pronájmem, půjček krytých
nemovitostmi, zlata, diamantů apod.
V uplynulém období se nám osvědčily zejména tyto investiční příležitosti:
1. Aktivní správa cenných papírů v rámci
službyVIPBrokerTrust a Best Buy Investment
Broker Trust roční výnosy: portfolio
konzervativní 2,5%, vážené 6,3% p.a.,
dynamické 10,1% p.a. - výnosy očištěné o
veškeré náklady včetně odměny, správa je
prováděna na platformě Atlantik finanční
trhy, vklady v Kč, EUR, USD - více na
www.brokertrust.cz

ných papírů v rámci 6
portfolií a 5 investičních
strategií
Roční výnosy: portfolio
konzervativní Německo
13,1%,
vyvážené
Německo 33,3%, dynamické Německo 13%
- výnosy jsou uvedeny v EUR, konzervativní USA 4,5%,
vyvážené USA - 3,2%, dynamické USA
25,9 - výnosy jsou uvedené v USD,
správa je prováděna na platformě Interaktiv Brokers, vklady v CZK, EUR,
USD - více na www.bbi.cz
3. Půjčky dlužníkům se záznamem
v registru, kterým banky nepůjčí - naše
kancelář ano za následujících podmínek:
hodnota půjčky je krytá 2,5 násobkem
tržní ceny nemovitosti dle aktuálního
tržního odhadu a notářským zápisem s
přímou vykonavatelností, dále vinkulací pojištění nemovitosti a rizikového
životního pojištění v prospěch klienta
naší kanceláře, výnos činí 12% p.a. a
je garantován po dobu 4 let ve vazbě na
repo sazbu, dlužník může půjčku splatit
po 4 letech neúčelovým hypotéčním
úvěrem - dnes jsme schopni refinancovat za 6% p.a.
4. Investice do nemovitostí
pořízených v dražbě za 70 až 90%
dražební ceny s následným pronájmem.
Zejména jde o nákup jednopokojových
cihlových bytů Ol, Brno, Zlín, PV.
Složky výnosu - nárůst ceny nemovi-

okamžiku prodeje a výnos z pronájmu
ve výši 5,5-7%. Pořízení nemovitosti
je možné řešit hypotékou, kde naše
kancelář dosáhne při 5 letém fixu
na sazbu až 2,8% a u sazby MPribor
aktuálně na 1,74% p.a.
5. Investice do zlatých slitků a mincí
v rámci spolupráce s firmou Zlaté
rezervy - vice na www.zlaterezervy.cz
- možnost dodání klientovi nebo přes
notářskou úschovu Mgr. Ondřeje
Krejčovského. Výnos činí 5,2% p.a.,
zlato je možné uskladnit nebo prodat
přes skladniční list.
6. Připravujeme projekt se zasíťováním
pozemků v rozsahu 20 parcel v dosahu
do 10 km od Prostějova, předpokládaný
výnos pro naše klienty 23% v případě rozprodeje do 1 roku .
Ing. JIŘÍ KUČERA
ředitel kanceláře Sophia Finance,
3.patro KB, Poděbradovo nám. 11,
Prostějov

Za prostějov mobil 608 819 559
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov,
dotazy zasílejte prosím na e-mail:
jiri.kucera@
jiri.kucera
@ sophia.cz

Chcete žít životem plným jistot?
TO VÁM ZARUČÍ OS MORAVAINVEST!
Olomouc/pr - Povinné ručení (Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) musí
mít ze zákona sjednáno každý majitel vozidla.
Společnost OS MORAVAINVEST,
pojišťovací makléři si za dlouhou
dobu své existence vydobyla pevné
místo na trhu, o čemž svědčí dlouhodobý zájem klientů.
OS MORAVAINVEST je významnou makléřskou společností působící na českém trhu od roku 2000
a splňuje všechny zákonné podmínky
k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona

č. 38/2004 Sb. a je zapsána v Registru
pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou pod
čísly 016174PA jako pojišťovací agent
a 019880PM jako pojišťovací makléř.
Mnozí z vás již dlouhá léta OS MORAVAINVEST znáte, spolupracujete
a víte jaké služby tato společnost nabízí a těm, co vědí málo nebo vůbec
nic, se několika slovy představují. Jako

specialisté na pojištění VOZIDEL
- MAJETKU - OSOB nabízí OS MORAVAINVEST klientům komplexní
pojišťovací služby (pojištění vozidel,
pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění osob). Zejména se specializuje
na POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
a POJIŠTĚNÍ MAJETKU a to jak pro průmyslový tak privátní sektor. Nově nabízí také možnost sjednání penzijního
připojištění. Pokud potřebujete uzavřít
povinné ručení, její zástupci Vás uvítají
ve svých kancelářích. V případě zájmu
je můžete kontaktovat telefonicky,
e-mailem nebo pomocí formuláře na
stránkách www. moravainvest.cz.

Téma Večerníku

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. listopadu 2012

S nedostatkem financí bojují všichni. Od
Mezinárodního měnového fondu přes Evropskou
centrální banku, Miroslavy Kalouska a Pišťáka až
po každého z nás. Ovlivnit hospodaření zadlužené Evropské unie či České republiky bohužel
nemůžeme. Co však v naší moci je, abychom při
našich třeba i skromných příjmech byli schopni se
svými penězi vyjít tak, abychom za několik let u sebe nemuseli hostit exekutora. A právě k tomu by
vám měla pomoci tato půldruhá strana (čtěte i na
straně 6) PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku plná
rad, námětů i pobídek, které mají když ne vyřešit,
tak určitě pomoct vaší případné nelichotivé situaci!
Připravili: Martin Zaoral a Michal Kadlec
Ħástí
stí
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Infos Art,
s.r.o. , Barákova

Tel.: 588
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VÝŠI svého DŮCHODU
MŮŽETE OVLIVNIT už nyní

Nadcházející období důchodové reformy vyvolává v
některých lidech obavy. Tyto
obavy jsou vyvolány většinou nedostatkem informací
o možných postupech. Pokud se zajímáte o penzijní reformu, jejíž první fáze začala
již v roce 2011 a do finále má
přijít již v roce 2013, máte
nejvyšší čas provést možná
rozhodnutí, která ovlivní váš
nynější život, ale především
vaši budoucnost v důchodovém věku.
Je velmi důležité se dostatečně
informovat o všech možnostech, které vám důchodová
reforma přináší. Jedině tak se
totiž dokážete správně rozhodnout a nebudete muset vašeho
rozhodnutí později litovat.
Ačkoliv má většina obyvatel
České republiky nedůvěru k
novým zákonům a reformám,
je důležité si uvědomit, že v
důchodovém věku budete žít

přesně takový život, jaký si
zařídíte již teď. Vaše životní
úroveň závisí jedině na vás,
jelikož existuje velké množství
důvodů, proč se nelze již spoléhat jenom na stát.

Reforma je nutná
Podle několika demografických studií bylo zjištěno mnoho alarmujících faktů, které
poukazují na určité změny ve
vývoji lidstva. Na jejich základě bylo zjištěno, že současný
stav podílů důchodců a ekonomicky aktivních lidí je značně
nevyvážený a v případě, že
dojde k narůstání těchto čísel
špatným směrem, bude v budoucnu situace již neřešitelná.

počtu se tak již bude přistupovat k prodlužování věku do
důchodu, aby se tím zkrátila
lhůta pro vyplácení důchodů
a zvýšil se podíl ekonomicky
aktivních lidí. Tato počáteční
fáze by měla ale situaci pomoci jen částečně.

Důchodová reforma se dotkne
všech, nepodceňte ji
Kompletní důchodová reforma, která má naplno vypuknout v lednu 2013, obsahuje
spoustu dalších změn, které
se budou týkat nejen stávajících důchodců, ale také lidí,
kteří se do důchodu teprve
chystají, nebo těch, kteří mají
důchodový věk ještě daleko
před sebou. Hlavní změnou,
Chcete si zajistit důstojný
která by měla vylepšit vydůchod?
hlídky pro důchodový věk,
V závislosti na změnách po- je třípilířový systém, který je
dílů obyvatel se staly změny klíčovým tématem celé důve formě důchodové reformy chodové reformy.
nevyhnutelné. Nastal totiž
zlomový okamžik, kdy je Revoluce v penzích nastane
v pátek 30. listopadu!
potřeba zajistit důstojný život i budoucím důchodcům. Jaké budou nejdůležitější
Systém důchodové reformy změny, které nastanou po 30.
navrhl změny, kterými lze listopadu 2012? Po tomto datu
momentální situaci začít řešit již nebude možné uzavřít penjiž dnes, aby měl v budoucnu zijní připojištění za starých
každý obyvatel České repub- podmínek. Jaké budou změny?
liky možnost mít dostatek fi- Dosud jste největší příspěvek
nancí pro pokrytí důležitých dostali při vkladu pět set kofinančních nákladů.
run měsíčně. Nyní nejvíce
První fáze důchodové refor- vyděláte, pokud si měsíčně
my začala již v roce 2011, budete spořit tisíc korun. Od
kdy bylo rozhodnuto o od- nového roku rovněž budou
dálení odchodu do důchodu. moci penzijní fondy prodělat,
Poslední klasické odchody do což nyní nesmí. Zanikne
důchodu se týkají obyvatel, rovněž takzvaná „výsluhová
kteří jej mají stanovený v roce penze“ tedy výplata poloviny
2012. Už v tom příštím leto- peněz po patnácti letech.
INZERCE

Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou

Kreditní a debetní kartu umí správně rozlišit jen 43 procent Čechů. Ukázal to průzkum, který pro společnost
Home Credit zpracovala výzkumná agentura GfK.
Pro zbylých 57 procent tedy vysvětleme, že kreditní karta je
druh spotřebitelského úvěru. Jde o kartu, která není propojena s běžným účtem. To je funkce karty debetní, která slouží
k „utrácení“ peněz na vlastním bankovním účtu. Rozdíl tedy
není ve vystouplém písmu (embosované karty mohou být debetní i kreditní), jak si lidé také často myslí.
Průzkum ukázal, že zatímco téměř všichni oslovení už slyšeli o kreditní kartě, u debetní je povědomost menší. Zná
ji 84 % lidí.

Kreditka do bankomatu nepatří
Z neznalosti přesných funkcí obou typů karet plyne také častá
chyba při využívání kreditní karty. S tou se totiž nevyplácí vybírat z bankomatu. Za výběr přichází hned tři sankce - poplatek za
takový výběr je v řádech desítek korun (nejde pod 50 Kč), dále
se na peníze vybrané z bankomatu přes kreditní kartu nevztahuje
bezúročné období a také o několik procentních bodů roste úroková sazba, která se na úvěr uplatní.
Při vybírání peněz z běžného účtu debetní kartou jsou často k dispozici
výběry zdarma (nebo v ceně měsíčního paušálu) a případné poplatky
za výběr z bankomatu vlastní banky nepřesahují hranici deseti korun.
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Zloděj vysál naftu
z kombajnu

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Určicí
Určicích
íchh ddoprovodí
opro
rovvodí
dí
rozsvícení stromku
také ohňostroj
Určice/mls - V sobotu 1.
prosince proběhne slavnostní
rozsvícení vánočního stromku v Určicích. Zahájení akce
je plánováno na 16.00 hodin,
kdy si přítomní budou moci
poslechnout adventní slovo
starosty obce. Následovat
bude vystoupení dětí z místní
mateřinky i základní školy,
mikulášská nadílka, zpívání
koled a celou akci zakončí
ohňostroj. Připravena bude
také ochutnávka punče pro
děti i dospělé.
Tištínské čertoviny
pobaví malé i velké
Tištín/mls - O tom, že je v
Tištíně legrace a že se zde
lidé mohou dočkat nečekaných překvapení, se opět
všichni budou moci přesvědčit v neděli druhého prosince. Kulturní komise městyse
Tištína zde na náměstí od
16.30 hodin pořádá akci nazvanou Tištínské čertoviny
aneb možná přijde i Mikuláš.

Radnice v Konici zaspala šanci na opravu pronajaté sokolovny

SOKOLOVÉ ZTRATILI TRPĚLIVOST A CHTĚJÍ OBJEKT PRODAT
„Chceme tak zabránit dalšímu chátrání...,“ říká místostarosta organizace Kučera

Patnáct let měla radnice v Konici na opravu místní
sokolovny. Po tuto dobu ji měla od místních Sokolů
pronajatou. V nájemní smlouvě na padesát let se
zavázala, že ji do letošního roku opraví. Nestalo se
tak. Prvních deset let se z nepochopitelných důvodů
nedělo nic, po výstavbě kanalizace na opravu budovy v havarijním stavu nebyly a stále nejsou peníze.
Sokolové se v pátek na své valné hromadě rozhodli,
že stavbu nabídnou k prodeji. Na celou situaci tak
doplatili i místní hasiči...
Konice/mls
Poslední kulturní akce se v
konické sokolovně pořádala
v roce 1994. Konická radnice sokolovnu do pronájmu
získala v roce 1997, tedy v
době, kdy budova již chátrala.
V současnosti nejsou na její
opravu peníze, rozpočet Konice
výrazně zatěžuje splácení úvěru
na výstavbu kanalizace. Je však
s podivem, že celých deset let

předtím, než si Konice vůbec
podala žádost na vybudování
kanalizace, se na rozdíl od
jiných měst a obcí se sokolovnou nic nedělo.
„Proč se oprava v prvních deseti letech nájmu neuskutečnila,
netuším. V té době jsem na
úřadu nebyl. Vím jen, že se
rekonstrukce chystala a byly
zpracovány studie možného
řešení,“ vyjádřil se pro Večerník
současný konický starosta

František Novák, který problém se sokolovnou zdědil. Dopadl však na jeho hlavu. Kvůli
dlouhodobé nečinnosti konické
radnice došla místním Sokolům
trpělivost a smlouvu o pronájmu
s radnicí zrušili. „Nikdo by se
o sokolovnu nestaral hůř než
radnice. Proto jsme na páteční
valné hromadě Sokola schválili, že sokolovnu nabídneme
vhodnému zájemci. Pokud se
nenajde, budeme se snažit na
opravu zajistit projekt i dotace
sami po své linii. Chceme tak
zabránit dalšímu chátrání stavby. Jsem přesvědčen, že konická
radnice na odkup sokolovny
a její případnou opravu nejen
nemá, ale také nikdy peníze mít
nebude. Bude se totiž muset
starat o docela jiné projekty,“
nechal se slyšet Jiří Kučera,
místostarosta TJ Sokol Konice.
S tím ovšem nesouhlasí konický
starosta. „Jelikož se jedná o
významný objekt, který je spjat

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

NAPOLEONOVI VOJÁCI svedli boj o pokladnu pluku
Park v Čechách pod Kosířem byl po roce svědkem velkolepé show

na
video rnikpv.cz
e
w.vec

ww

Čechy pod Kosířem/ mls - Dusot kopyt, do daleka se rozléhající výstřely, hustý dým stoupající z hlavní pušek i těžkých
děl, jezdci na koních oblečení
do historických uniforem rakousko-uherské, francouzské
a ruské armády, stejně jako
pěší vystavení útokům dělostřelectva. Tak vypadala nedělní rekonstrukce událostí,
které se nedaleko Čech pod
Kosířem odehrály přesně před
Ostuda Konice. Zatímco v mnoha jiných obcích a městech jsou sokolovny centrem sportovního a spole- 207 lety. Letos byla bitva spjata
čenského dění, v Konici dlouhodobě chátrající stavba spíše hrozí zřícením.
Foto: Martin Zaoral s legendou o ztracené pokladně
francouzského pluku, která by
s historií města, je naší snahou Na blízkém hřišti rovněž Východiskem by tak jedině bylo, měla být zakopána u nedalesokolovnu získat. Momentálně pořádali časté akce, od příštího kdyby se podařilo vybudovat kých Slatinic.
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Po roce se v zámeckém parku v
Čechách pod Kosířem opět konalo velkolepé divadlo. Stovky
diváků se v podmračeném odpoledni na chvíli přenesly o více
jak dvě stě let zpátky. Sledovaly
přitom, jak se francouzské vojsko pod vedením Napoleona
Bonaparta utkalo s vojáky bojujícími pod vlajkou „domácího“
Rakousko- Uherska a armádou
tehdejšího carského Ruska. Atmosféru skutečného boje o život skvěle podtrhávala scénická
hudba.
Souboj jednotlivých vojáků v
historických kostýmech letos
odkazoval na legendu o přepadení francouzských kyrysníků
ze strany utíkajících ruských vojáků. K tomu mělo dojít poblíž
hanáckých Olšan. Francouzský
něěko
ko
kolika
zr
pluk se měl s několika
zraněný-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Urputné boje. Rakousko-uherští huláni (vlevo) právě dorazili bránit
své dělostřelce, kteří byli napadeni ruskou jízdou. Foto: Martin Zaoral
mi následně přesunout do Slatinic, kde se ubytoval u sedláka
Brautnera. Ze strachu před Rusy
měli vojáci truhlu zakopat na neznámém místě. Ze strany svých
nadřízených však byli obviněni
z toho, že peníze rozkradli a byli
popraveni. Truhla s penězi se už
nikdy nenašla. Po lítých bojích,

které připomněly více jak dvě stě
let staré události, zůstalo na trávě
zámeckého parku ležet několik
padlých a nad bojištěm se vznášel dým.
„Bylo to tehdy ponurá doba, kdy
národy přicházely o své muže,
kteří mohli mnoho velkého vykonat. Nikdy to však nevykona-

li, protože padli na bojištích. V
současnosti nezbývá než věřit, že
nám mír vydrží nikoliv desítky,
ale stovky let,“ prohlásil na závěr
jeden z organizátorů akce, Václav Obr.
Zanedlouho potom se spokojení
diváci odebrali domů. Loni měla
ukázka bojů armád tří císařů v
Čechách pod Kosířem premiéru,
pokud vše klapne, na jedinečnou
historickou show se lidé mohou
těšit opět přesně za rok. Už v sobotu 1. prosince se však všichni
návštěvníci Čech pod Kosířem
mohou těšit na první adventní
večer v úžasném prostředí nového depozitáře Muzea kočárů. Za
svitu luceren zde od 17.00 hodin
vystoupí 40členný sbor z Bruntálu pod vedením Anny Kačíkové.
Na programu budou vánoční písně a spirituály.

armády tří císařů v Čechách pod Kosířem
3x foto: Martin Zaoral

Elitní průzkumník CIKÁNI Z MOSTKOVIC ZMIZELI, Vlaky na Dzbel zase budou!?
se ztratil na Libavé problémy ale dělají i řadoví občané...
Stane se... Prostějovští průzkumníci patří
k elitě armády, na první pohled připomínají
snad terminátory. I oni
se však umí ztratit...
Foto František Omasta

Libavá/lef - Několik set lidí pátralo minulý týden po třicetiletém vojákovi z elitního 102.
průzkumného praporu v Prostějově, který se ztratil na Libavé.
A dvoudenní akce měla naštěstí
dobrý konec...
Elitní průzkumník byl vysazen ve
vojenském prostoru v úterý a jeho
úkolem bylo se do určité doby
dostat na určené místo. Protože
však včas nedorazil, bylo po něm
vyhlášeno pátrání. Do něj se zapojilo 350 vojáků, kterým pomáhalo
77 policistů s psovody a vrtulník
s termovizí. Pátralo se na území o
rozloze 327 kilometrů čtverečních.
Ve středu v poledne si všichni oddychli, když se vojákovi podařilo

navázat spojení s jeho jednotkou.
„Uvedl, že při náročném nočním
přesunu v nepříznivých klimatických podmínkách a nepřehledném terénu ztratil orientaci
a jeho pokusy o navázání spojení
byly neúspěšné. Teprve ve středu
v poledne se mu podařilo najít
místo s telefonním signálem,“
uvedla mluvčí generálního štábu
Armády ČR Jana Růžičková.
102. průzkumný prapor v Prostějově je jednou z nejelitnějších
jednotek české armády. Jeho
příslušníci už absolvovali řadu
misí například v Afghanistánu,
Iráku či Kosovu. Prostějovští
průzkumníci patří k nejlepším na
světě.

Mostkovice/mls - Situace v
Mostkovicích se zlepšila, potíže však zůstávají. Romské
krádeže nahradily výtržnosti
řadových občanů. Tak by se
dala stručně charakterizovat
situace s nájemníky v budově
bývalého kina v Mostkovicích.
Ta by se měla definitivně zlepšit poté, co budovu převezme
nový správce, který by zde měl
začít působit od nového roku.
V budově bývalého kina v Mostkovicích se za poslední rok zcela
obměnili nájemníci. Z problémových Romů, kteří ve vesnici
kradli a způsobovali řadu dalších problémů, zde v tuto chvíli
nezůstal ani jediný. Ani noví
- musíme podotknout, že bílí obyvatelé zdejších bytů s nízkým

Stínava/mls - K dopravní nehodě došlo v neděli hodinu po půlnoci u Stínavy. Řidička jedoucí ve
směru na Okluky nezvládla řízení a sjela ze srázu. Měla však štěstí. „Ženu jsme na místě ošetřili a
s podezřením na poranění nohy jsme ji odvezli do prostějovské nemocnice,“ prozradil Večerníku
šéf prostějovské záchranky Radomír Gurka. U nehody zasahovali i hasiči, kteří vůz vyprošťovali.

Aktuální zprávy z regionu
najdete i na webu

Lahůdky z Hané od Jelínků ochutnejte
V Anreto Café i v Arkádě
penci a rybí
očka. Teplé
kuchyni od
Jelínků pak
vévodí především masové výrobky, mezi něž
patří domácí
sekaná pečeně, masová tlačenka,
vyhlášený Jelínkův prejt a další
pochoutky, které si obvykle spojujeme s domácí zabíjačkou. Ve
velkém také u Jelínků funguje
výroba knedlíků.
Současně firma Jelínek provozuje již zavedenou kavárnu Café
Anreto blízko městské tržnice,
kam si kromě skvělé kávy můžete také zajít například na vynikající francouzské palačinky nebo
belgické vafle. Úplnou novinkou
v nabídce Café Anreto je pizza
z pravých italských ingrediencí.

Majitelka objektu tvrdí, že
dělá, co může a o větších problémech jí nikdo nic neřekl.
„Medializování celé situace
v loňském roce nám hodně
ublížilo. Byli jsme fakticky
donuceni kompletně vyměnit
nájemníky. V současnosti v našem bytovém domě v Mostkovicích nebydlí ani jeden Rom.
Někteří problémoví nájemníci jej budou muset ke konci
roku opustit. Vyprší jim totiž
nájemní smlouva, kterou jim
už neprodloužíme. Od nového
roku objekt rovněž převezme
nový správce. Věřím, že ten
zde bude schopen dlouhodobě zajistit pořádek,“ reagovala
celkem vstřícně na naše dotazy
Lenka Skácelová.

Řidička sjela u Stínavy ze srázu

představujeme regionální podnikatele

Určice/pr - Úspěšnou a stále
se rozrůstající rodinnou firmu
Antonína Jelínka z Určic není
třeba představovat. Jejich charakteristické žluté logo s velkým J je již v širokém povědomí spotřebitelů v rámci celého
kraje. Jejich výrobky byly již
několikrát oceněny v soutěži
o regionální potravinu Olomouckého kraje.
Kromě zásobování potravinových řetězců je firma Jelínek
schopna kompletně zajistit veškeré občerstvení na jakoukoliv
oslavu nebo raut. Po vzájemné
dohodě doveze výrobky teplé i
studené kuchyně přímo na místo
určení. Týká se to jak soukromých, tak i firemních akcí. Vyrábí jednak studenou kuchyni, do
níž patří nejrůznější pomazánky,
saláty, chlebíčky, bagety, bulky
či výrobky v aspiku, ale i uto-

nájemným ovšem nejsou právě
vzorem ctností. Někteří z nich
mají problémy s alkoholem a
často tropí výtržnosti.
„Za poslední rok už se ani zdaleka nesetkáváme s tolika případy
krádeží jako tomu bylo loni, kdy
bývalé kino obývali Romové.
Policisté u nás ovšem stále zasahují a to hlavně kvůli výtržnostem některých obyvatel uvedeného domu. Jeho nájemníci se opijí
v baru, který funguje přímo v
budově a pak se rvou nebo hulákají přímo na ulici. Také jsme se
setkali s případy vandalismu, kdy
nám například někdo na blízké
autobusové zastávce zdemoloval
skleněné vitríny. To dříve nebylo...,“ srovnal situaci starosta
Mostkovic Jaroslav Peška.

Pokud máte rádi lahůdky od
Jelínků a nemáte ještě program
na Silvestra, zde můžete obě
věci skloubit. Silvestrovský večer v Anretu bude plný dobrého
jídla a zábavy. Vstupenky, které
zahrnují i občerstvení, si můžete
rezervovat přímo v kavárně.
A pokud se chystáte trávit Silvestr v rodinném kruhu či s přáteli,
přijďte si nakoupit lahůdky od
Jelínků do jejich nově otevřené
firemní prodejny v obchodním
centru Arkáda. Pořídíte ze veškerý sortiment potravin, který firma
Jelínek nabízí, a samozřejmě si
zde můžete objednat i dobroty na
večírek či jakoukoliv oslavu.

www.vecernikpv.cz

Olomoucký kraj/pk - Blýská
se na návrat starých časů?
Ještě sice není nic jisté, ale
po volbách do krajských
úřadů v Olomouckém i Pardubickém kraji je docela
pravděpodobné, že by mohlo dojít k obnově většiny v
minulém volebním období
zrušených tratí.
Prostějovanů se to týká zejména v souvislosti se spojem
Chornice - Dzbel, jenž byl
necitlivě zrušen a lidé museli
využít osobní či autobusovou
dopravu. Jak Večerníku prozradil první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák, který je zodpovědný
za dopravu, návrat spojů na
tuto trať je pro něj prioritou.

V Konici lapli řidiče s 2,38 promile

Ilustrační foto
vinami. Do té se mu podařilo
vloupat. Navštívil však nejen
prodejnu samotnou, ale také její
sklad a kancelář a napakoval se
vším, co se mu zalíbilo. Lup si
nachystal do igelitových tašek
a igelitových pytlů. V nich pak
uvízlo několik kusů cukrovinek
a kartony cigaret různých značek,“ popsala pro Večerník čin

Jsme připraveni. Ruští pěšáci se na bojišti semkli, aby Pořádný kanón. Francouzští dělostřelci do bojů vyrukovali Oběti na životech. Těla příslušníků jednotlivých armád - od
společně čelili náporu francouzské jízdy.
s opravdu těžkotonážním dělem.
rakousko-uherského vojska až po francouzské dělostřelectvo.

Opilý namol nebo zfetovaný?
DVAKRÁT narazil u Holubic
do autobusu, pak ujel
Holubice/mik - Vlastním očím
nevěřil řidič autobusu, který
se dvakrát střetl se zřejmě
opilým, či dokonce zfetovaným
šoférem Volkswagenu na silnici mezi Holubicemi a Sečí.
Auto tohoto piráta silnic
dvakrát narazilo do autobusu,
motající se muž z něho navíc
vypadl. Pak nasedl a ujel!
„V úterý dvacátého listopadu
kolem půl osmé večer došlo
mezi Holubicemi a Sečí k opakované dopravní nehodě. V uvedenou dobu projížděl ve směru
od Holubic autobus, který řídil
jednašedesátiletý řidič. Všiml
si, že po jeho pravé straně stojí
vozidlo Volkswagen Touareg,
které má zapnutá výstražná
světla. Autobus chtěl vozidlo
objet, ale neznámý řidič z auta
vystoupil, upadl na zem, v tu
chvíli se rozjelo i vozidlo Volk-

swagen a narazilo do autobusu.
Neznámý řidič vstal, nastoupil
do auta a hodlal odjet. To se mu
ale nepodařilo. Opět vystoupil,
opět upadl na silnici, vozidlo se
znovu rozjelo a narazilo zase do
autobusu. Nakonec neznámý
řidič nasedl do auta a z místa
ujel,“ popsala nám složitě vypadající autonehodu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Alkohol u řidiče autobusu byl
policisty na místě vyloučen
dechovou zkouškou, hmotná
škoda na autobuse byla vyčíslena
na třicet tisíc korun. „Během
šetření této nehody policisté nalezli vozidlo Volkswagen Touareg
odstavené nedaleko od místa
nehody, ale bez řidiče. Policisté
po něm pátrají a případem se
nadále zabývají,“ ujistila mluvčí
prostějovské policie.

Alojzov: po pěti pivech
SEDL ZA VOLANT!

Alojzov/mik - Ve středu 21.
listopadu kolem 6.45 hodin
byl nachytán další řidič za volantem pod vlivem alkoholu.
V Alojzově byl policejní hlídkou kontrolován řidič vozidla
Opel Combo.
„U devětatřicetiletého řidiče
provedli muži zákona dvě dechové zkoušky a naměřili mu
výsledných 0,51 promile alkoholu v dechu. Řidič se přiznal,

že den předtím vypil pět piv. Na
místě mu byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
Po zadokumentování bude spisový materiál zaslán k projednání na příslušný správní orgán,“
uvedla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Seloutky se starostou Františkem Kaprálem se musejí vyrovnávat s téměř polovičními příjmy než v devadesátých letech:

„Musíme umět hospodařit s tím, co máme a na co budeme mít!“
Seloutky - Nováčkem mezi starosty je první muž Seloutek
František Kaprál (na snímku). V komunální politice se coby
zastupitel a předseda kontrolního výboru pohybuje od roku
2002, od podzimu 2010 vykonává funkci starosty. Stalo se
tak poté, co jím vedená kandidátka získala pět ze sedmi
mandátů. V letošním roce společně zpracovali nový územní
plán, v tom příštím hodlají definitivně odstranit problém s garážemi a následně i pokročit v rekonstrukci chodníků.

Prostějov/mls - Na policejní hlídku člověk může narazit i v noci
ze soboty na neděli. Přesvědčil se o tom i dvaačtyřicetiletý muž,
který jel v neděli po půlnoci v Konici na černé čtyřkolce značky
Bashan BS 400S. Za sebou táhl přívěsný vozík...
Policejní hlídka jej odchytila na ulici Zádvoří, v místě vyústění
ulice Nad Šafranicí v Konici. Muž hlídce ani nebyl schopen Jiří Možný
léty. Obec není tak bohatá, aby zaplatila
vše z vlastních zdrojů. Proto je pro nás
předložit řidičák. „Uvedl, že doklady nemá u sebe. Dále byl poliJste neuvolněným starostou. velkým přínosem, když se podaří získat
cisty vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol, při které
Co to pro vás a fungování dotaci. Musíme umět hospodařit s tím,
nadýchal 2,38 promile alkoholu v dechu,“ uvedla policejní tisková
co máme a na co budeme mít. Nejvíce si
mluvčí Marie Štrbáková. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trest- úřadu znamená?
ného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest „Měli jsme to ve svém programu a považuji toho, že obec není zadlužena, a
ybudovat. Vážím
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. volební program se snažíme plnit. Pro přitom se snaží něco vybudovat.
elé spolu vycháobec to znamená nemalou finanční si také toho, že zastupitelé
úsporu, pro mne však velké pracovní zejí velmi korektně, bezz vypjatých situaším společným
vytížení. Pracuji na dvě směny a když ací a špatných nálad. Naším
mám odpolední, tak se snažím naplá- cílem je rozvoj obce.“
Do čeho jste se tedy
edy pustili letos
novat různá jednání. Co je možné,
a jak jste s pracemi
emi daleko?
řeším telefonicky. Těsně spolupracuji
proběhne ve velkém stylu i s místostarostkou Helenou Tesaří- „Již dříve zastupitelstvoo schválilo proPlumlov/mls - Na tradičně ne- kovou, která loni odešla do důchodu. dloužení chodníku k třem
řem novým dotradiční oslavy Mikuláše se mo- Může se tak zúčastňovat vybraných mům ve frekventované Domamyslické
ové kanalizace a
ulici, vybudování dešťové
Irena Urbánková, tisková mluv- hou v sobotu 1. prosince těšit jjednání a akcí.“
Čeho si zatím nejvíce považu- zelené plochy. Zpracovali
vali jsme projekděti z Plumlova. Pro všechny
čí Policie ČR v Prostějově.
jete?
tovou dokumentaci a v letošním roce
Chmaták si však lup odnést již bude letos připraven skutečně
nestačil. „Přímo na místě byl bohatý program. Vše začne v „Jsem rodák a znají mě starší i mladší jsme úspěšně požádali o dotaci ze Státtotiž zadržen policejní hlídkou. 16.30 hodin na hlavním náměs- občané. Vážím si důvěry a jsem si vě- ního zemědělského a intervenčního
Muži zákona zjistili, že se jed- tí hudebním vystoupením dětí z dom toho, že starosta se nemůže zavdě- fondu (SZIF). Stavba je už zkolaudočit všem. Snažím se hledat vždy opti- vána a je to obrovský rozdíl ve srovná o dvaačtyřicetiletého muže místní ZUŠ.
mky. Dosáhli
z Olomoucka. V jeho pytlích O třičtvrtě hodiny později se zde mální řešení, za tuto krátkou dobu jsem nání s archívními snímky.
ci, a to z Proa taškách pak našli 20 kusů slavnostně rozsvítí vánoční stro- ovšem nestihl zrealizovat své plány. jsme ještě na další dotaci,
cukrovinek a 146 kartonů ci- mek. Pod ním s vánočními spiri- Navíc současné příjmy obce jsou téměř gramu obnovy venkovaa (POV) na
mního plágaret různých značek. Celková tuály následně vystoupí seskupení poloviční ve srovnání s devadesátými zpracování nového územního
škoda, kterou vloupáním lap- No problem. Následně zazpívá
ka způsobil, byla vyčíslena na koledy i plumlovský pěvecký sbor.
stočtyřicettři tisíc korun. Zboží Připravena bude Mikulášská nadílbylo nepoškozené a následně ka a čertovská diskotéka pro děti.
bylo vráceno majiteli,“ popsala V ten samý den bude na plummluvčí prostějovské policie.
lovském zámku zahájena vánoční
Dvaačtyřicetiletému muži bylo prodejní výstava. Návštěvníci ursděleno podezření ze spáchání čitě uvítají, že se zde budou moci
přečinu krádeže a přečinu po- svézt v kočáře. Jedná se o zřejmě
škození cizí věci, za které mu historicky první akci, kterou sponyní hrozí trest odnětí svobody lečně organizuje Spolek plumv rozmezí od jednoho roku do lovských nadšenců a plumlovské První muž Seloutek FRANTIŠEK KAPRÁL
o vyřešení problému s lokalitou pro garáže
Klubové zařízení.
pěti let.

Zloděj raboval v Olšanech,
policie ho lapila při činu!

Olšany u Prostějova/mik
- Chtěl se napakovat, ale
policie ho lapila přímo při
činu! V úterý v noci došlo
k bleskurychlému zatčení
zloděje, který se v Olšanech
u Prostějova vloupal do firmy
a následně i do prodejny potravin. Cukrovinky a cigarety
v hodnotě 143 tisíc korun byly
zabaveny a vráceny majiteli.
„V úterý dvacátého istopadu v
nočních hodinách byl policejní
hlídkou krátce po vloupání dopaden pachatel přímo na místě
činu. Kolem půl druhé došlo
ke vloupání do jedné z firem v
Olšanech u Prostějova. Lapka
vypáčil okno a vnikl do skladu.
Ve své nekalé činnosti pokračoval dál. Poškodil další dveře i se
zámkem, jen aby se dostal do
dalšího objektu. V jeho hledáčku totiž uvízla prodejna s potra-

„Ty železniční spoje, které
byly vinou bývalého vedení
Pardubického kraje zrušeny,
by mohly být znovu obnoveny. A to co nejdříve,“ prozradil
Mačák. Ten na toto téma absolvuje jednání s novým náměstkem Pardubického kraje
Jaroslavem Duškem, o němž
je známo, že má k železnici
velice blízko... „Netroufám si
odhadnout časový harmonogram, záleží na mnoha okolnostech a technologických
hlediskách, navíc nás čekají
teprve prvotní vstupní jednání,
ale jsem optimistou, že to bude
brzy,“ doplnil Alois Mačák.
O výsledku čtvrtečních jednání vás budeme informovat
v příštím čísle!

Němčice nad Hanou/mik - Krádeže motorové nafty se v poslední době množí. Minulý týden naftový upír zaúřadoval znovu,
tentokrát u Němčic nad Hanou, kde z kombajnu vysál 350 litrů
této pohonné hmoty.
Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý lapka, který v noci z úterý na středu ukradl v jednom z areálů v obci nedaleko
Němčic nad Hanou naftu. Ačkoliv je areál zabezpečen dvoumetrovým
oplocením, zloděje to rozhodně neodradilo. Vnikl do areálu a z jednoho z kombajnů odčerpal 350 litrů motorové nafty. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na téměř 17 tisíc korun,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

PLUMLOVSKÝ
MIKULÁŠ

„Po dlouhodobém vyjednáváníí
máme nyní vytyčeny parcely proo
sedmnáct garáží a dokončuje see
projektová dokumentace. Doufám,
m,
že v příštím roce se bude stavět“
t“

nu obce. Hasiči pak z Olomouckého
kraje obdrželi osmadvacet tisíc korun
y
na vybavení.“
Co plánujete na příští rok?
„Již v minulém volebním období zastupitelé řešili problematiku
vymezení parcel pro výstavbu nových
garáží a snažili se zrušit plánovanou
výstavbu u hřiště. Vytipovali nové pozemky v katastru Určic, ale ve vlastnictví obce Seloutky. Po dlouhodobém
vyjednávání tak máme nyní vytyčeny
parcely pro sedmnáct garáží a dokončuje se projektová dokumentace. Doufám,, že v příštím roce se bude stavět.“
Je to jediná akce, kterou očekáváte?
„Ne. Dále jsme zpracovali projekt na
rekonstrukci dětského hřiště a požádali
o dotaci z Místní akční skupiny (MAS)
Prostějov venkov. Ta byla kladně vyřízena
a cílem je vybavení hřiště novými herními prvky, zvýšení bezpečnosti dětí a také

vznik odpočinkové zóny. Také se pokusíme získat dotaci na sanaci vlhkého zdiva
kapličky a jako každým rokem na dovybavení hasičů potřebnou technikou.“
V čem vidíte priority do dalších let?
„V minulém období obec vybudovala
chodníky v nové zástavbě. Občané právem upozorňovali na to, že i ve staré zástavbě je nutná jejich rekonstrukce. Pamatovali jsme na to i ve volebním programu
a v současné době máme zpracovanou
projektovou dokumentaci na vybudování
nových chodníků ve staré zástavbě. V první etapě se bude řešit úsek na návsi, nejhorší situace je u hasičské zbrojnice a na
autobusové zastávce. Museli jsme vyřešit
spoustu problémů s nerovným terénem,
bez
aby byl zajištěn bezbariérový
přístup. Do
inzerce
inzer

řešení těchto problémů se aktivně zapojili
členové stavebního výboru. Přál bych si,
aby občané nebyli lhostejní k veřejnému
pprostranství a k majetku obce.“
Jaké plánujete kulturní vyžití na
nejbližší dobu?
„Domnívám se, že obec s pěti sty obyvateli má bohatou nabídku kulturních akcí.
Nejlepší odměnou pro pořadatele je účast
na akci a záleží na každém jednotlivci, co
si vybere. Na první prosincovou sobotu
připravujeme Mikulášskou besídku. Zajistili jsme loutkové divadlo s pohádkou
Šípková Růženka. Každý rok v předvánoční době zdobí náves vánoční strom,
stromeček zdobíme i v sále obecního
úřadu. Vítáme u něj nové občánky, letos
to však budou pouze dvě holčičky. V posledních letech šlo vždy o šest až osm dětí.

Doufám, že tak malý počet nově narozeý dětí v naší obci nebude trvalý.“
ných
A co výhledově chystáte na
příští rok?
„Obecní úřad pořádá pravidelně společenský ples, v příštím roce bude v pořadí
již třiadvacátý. Nejmenší se již počtvrté
dočkají dětského karnevalu. Akce pro
děti patří k nejvydařenějším, protože pro
děti chce každý něco udělat. Občané mají
opakovaně možnost zhlédnout divadelní
představení v podání amatérského divadla
Prkno z Veverské Bítýšky, místní skupina
Českého červeného kříže ve spolupráci
s obecním úřadem zajišťuje tradiční pálení
čarodějnic, hasiči zase drakiádu. Kulturní
výbor spolu s oběma organizacemi chystá
akci ke Dni dětí. Dále mají občané možnost zúčastnit se různých zájezdů.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

MICHAL Z KOUZELNÉ ŠKOLKY přijel

Vánoční trendy zkrášlily Národní dům

ho divadla
rozesmát děti do prostějovské
Ve foyeru divadla si mohly

Komik populárního televizního pořadu pro děti
zavítal do Městského divadla v Prostějově. Plné
hlediště dětí a rodičů se otřásalo smíchem od začátku do konce show... Michal Nesvadba, protagonista dětského televizního pořadu Kouzelná
školka, dorazil znovu do prostějovského divadla,
aby se pozdravil se svými malými kamarády a
pořádně je rozesmál.

koupit upomínkové předměty
s motivem Kouzelné školky
i plyšovou loutku samotného
skřítka Františka. Z rozesmátých dětských obličejů
bylo patrné, že se Michalovi
jeho vystoupení povedlo a ani
rodiče nevypadali zklamaně.
Malí diváci se po skončení
vystoupení jen neradi rozcházeli, ale není třeba
téměř ve vteřině. Děti, které smutnit, protože Michal
Prostějov/peh
se na pódium nedostaly, ne- slíbil, že se do Prostějova
brzo zase podívá!
Interaktivní
show
plná musely být nešťastné.
písniček a oblíbeného kouzlení s lepící páskou se ve vyna
prodaném divadle shledala s
video rnikpv.cz
obrovským nadšením malých
e
c
.ve
diváků i jejich rodičů. Na
www
pódiu ale Michal nestál sám.
Na pomoc si každou chvíli
pozval malé pomocníky z
řad dětí v hledišti, kteří svému kamarádovi z televizní
obrazovky rádi podali pomocnou ruku, nohu nebo co
zrovna Michal pro svá kouzla
potřeboval.
„Mami, hele co mám, to mi
dal Michal z televize,“ pochlubila se dívenka vedle
sedící mamince perfektně
vyrobenou květinou z lepící
pásky, kterou umělec stvořil Rozdával radost. Michal Nesvadba z Kouzelné školky rozesmál
Foto: Petra Hežová
před očima malých diváků děti i dospělé.

Darovaný vánoční smrk se rozsvítí už v pátek
Bude se pak líbit „čertíkovi“ Yvettě Blanarovičové?

Prostějov/mik - Jak informujeme na třetí straně dnešního vydání, v úterý se přestěhuje dvacetimetrový smrk ze zahrady
ve Vodní ulici na náměstí T. G.
Masaryka. Slavnostně bude,
bohužel bez přítomnosti známé
herecké či pěvecké osobnosti,
rozsvícen v pátek 30. listopadu
v podvečerních hodinách.
Večerník se dozvěděl i další
podrobnosti. Vánoční strom
města bude letos ještě hezčí.
Jeho výzdoba byla obnovena v
loňském roce o hvězdu, nové řetězy a LED rampouchy. Pro ještě
krásnější vánoční atmosféru bude
strom letos doplněn o další světelné prvky. Novinkou světelné
výzdoby budou také LED prvky
na náměstí T. G. Masaryka.

„Letos bude výzdoba vánočního stromu, jež byla inovována v loňském roce o hvězdu,
LED rampouchy, žluté a bílé
světelné řetězy, doplněna. Přibude pět LED rampouchů a
další tři světelné řetězy pro zahuštění nasvícení,“ prozradil
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějov.
Novinkou v centru města
budou ozdoby na sloupech
veřejného osvětlení. Staré
žárovkové řetězy mezi sloupy
budou nahrazeny světelným
LED závěsem na každém
sloupu samostatně. „Vylepšena bude také výzdoba uličky
s vánočními stánky. Na čele
střech stánků bude girlanda z

jehličí v kombinaci se světelným LED řetězem,“ popsal
Pospíšil.
Jak jsme uvedli už před týdnem,
letošní slavnost při rozsvícení
vánočního stromu na prostějovském náměstí se z úsporných
důvodů obejde bez návštěvy
osobnosti českého showbyznysu. Ovšem hned následující
pátek 7. prosince odpoledne a
v podvečer čeká na náměstí u
vánočního stromu na děti zajímavý program. Konkrétně
půjde o hrátky s čerty s Yvettou Blanarovičovou! Bude se
jí dvacetimetrový vánoční smrk
líbit?
Více hledejte v rámci pravidelné rubriky TIP VEČERNÍKU na straně 15!

A že umí! Známé floristky ukázaly, jak lze snadno a jednoduše během pár minut vyrobit netradiční,
přesto originální a noblesní vánoční dekorace.
2x foto: Aneta Křížová
Prostějov/akr - V úterní podvečer se všichni mohli nechat
inspirovat vánočními trendy,
které představila známá floristka Anna Marciánová a její
kolegyně Kristína Dudová. V
příjemné atmosféře přednáškového sálu floristky ukázaly,

přece nezaslouží, aby bylo na Vánoce opomenuto jen proto, že nemá milující rodinu,
se kterou by trávilo vánoční svátky,“ uvedla
Sokolová, sama matka tří dětí.
Pokud se proto rozhodnete zahrát si spolu s námi na Ježíška, nemusíte si ani shánět kostým. Stačí, když navštívíte stránku www.dobremistoprozivot.cz, kde si
můžete pod záložkou prostějovského či
plumlovského dětského domova „zarezervovat“ dárek pro dítě, který si vyberete a
následně zakoupíte.
Potvrzení o rezervaci a zakoupení dárku dostanete prostřednictvím e-mailu. Zakoupený

doma vyrobit. Navíc přidaly nejednu radu či trik, jak s dekoračním materiálem pracovat. Ukázaly tak, že není třeba nakupovat
drahé ozdoby, když lze použít
například kokosové skořápky,
skořici, šišky, sušené grepy a pomeranče nebo starší baňky.

„Šaty z duhy“ v Duze od Jarmily Pospíšilové
Prostějov/peh - Křest nejnovější knihy prostějovské advokátky Jarmily Pospíšilové „Šaty
z duhy“ se shledal s nečekaně
vysokým ohlasem u čtenářů,
kteří využili možnosti osobně
se setkat se svou oblíbenou autorkou.
Plný divadelní sál kulturního klubu Duha překvapil i samotnou
spisovatelku, která přišla pokřtít
svou v pořadí již devátou knihu.
Úvodního slova se ujala redaktorka autorčina domovského
vydavatelství MOBA Ivana Fabišiková, díky níž se mimo jiné
mohl křest románu „Šaty z duhy“
odehrát příznačně v prostějovském kulturním klubu. Kmotrou
knihy s tak výmluvným názvem
se proto nemohl stát nikdo jiný
než právě ředitelka prostějovského kulturního klubu Alice Gregušová. Spolu s ní se role kmotry
ujala také Iveta Novotná, která
přišla popřát nejen jako autorčina
dobrá přítelkyně, ale i jako jedna
z čtenářek: „Knížce samozřejmě
přeji spoustu nadšených čtenářek

Ústřední postavy. Hosté a návštěvníci křtu Šatů z duhy napjatě naslouchali úryvkům z knih přítomné
autorky... Zleva: A. Gregušová, I. Novotná, J. Pospíšilová a I Fabišíková.
Foto: Petra Hežová
a čtenářů, kteří se možná v knize
sami najdou a pro které bude tento příběh zdrojem naděje v těžkých chvílích.“
Nabitý podvečer spojený se čtenářskou besedou a křtem nejnovějšího literárního počinu autorky z našeho regionu ozvláštnili i
příznivci z Němčic nad Hanou,

kteří pro spisovatelku i kolegy
čtenáře připravili malé a chutné
pohoštění. Pak už ale nastal čas
pro předání květinových darů a
nezbytná autogramiáda, ze které
si nemálo čtenářů odnášelo od
podpisového pultíku hned celou
vydanou knižní kolekci s autorčiným věnováním.

Přestože v tvorbě Jarmily Pospíšilové převažují spíše detektivní příběhy, knižní novinka
„Šaty z duhy“ rozšířila řady
autorčiných neméně kvalitních
společenských románů. Ať už
dáte přednost detektivce či právě Šatům z duhy, jistě nebudete
zklamaní...

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

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ plní dětské sny

Prostějov/peh - Pojďme společně udělat
radost dětem v dětských domovech zakoupením jejich vánočního přání! Přispějme
k tomu, aby se jednou jejich vzpomínky na
Vánoce alespoň trochu podobaly těm, které máte vy nebo vaše děti... Pojďme společně pomoci dětem, které nemají to štěstí,
aby oslavily Vánoce v rodinném kruhu!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl podpořit akci, která má pomoci všem dětem bez
domova. Vždyť, každý z vás si určitě vzpomene na ten hřejivý pocit, když jako malý
uviděl tu svoji vysněnou hraničku pečlivě zabalených dárečků pod bohatě zdobeným vánočním stromečkem, kterou tam v zastoupení
maminky a tatínka zanechal Ježíšek. „Dnešní
doba už sice není příliš nakloněná dobročinnosti a snad všichni máme hluboko do kapes,
ale právě Vánoce by měly být tím obdobím,
které chceme strávit v rodinném kruhu, setkávat se s přáteli a obdarovat je byť i drobným
dárkem,“ uvedla Milada Sokolová, radní a
předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova. Právě ona se stala v rámci regionu
takovým jistým garantem této bohulibé akce.
„Děti žijící v dětských domovech zmíněnou
možnost nemají. Vyrůstají bez rodičů a není
nikdo, kdo by splnil jejich sny, kdo by si přečetl dopis pro Ježíška a položil pod stromeček
právě ten jeden vysněný dárek. Žádné dítě si

jak lze snadno a jednoduše
vyrobit netradiční, přesto originální a noblesní vánoční dekorace.
Téměř plnému sálu obě dámy
stačily při vyrábění ozdob precizně vysvětlovat postup výroby tak,
aby si je návštěvníci mohli sami

Zhotovení jednotlivých aranžmá trvalo sotva pár minut,
vznikaly netradiční vánoční
věnce, svícny či dekorace na
vánoční stůl. Obě aktérky samozřejmě nezapomněly informovat o vánočních trendech
pro tuto sezonu. Prim by měly
hrát zejména barvy čokoládová, měděná a krémová , ale
také klasická bílá či stříbrná,
doplněné o kovový lesk. Jak
ale sama Anna Marciánová
podotkla: „Není nutné se vždy
řídit vánočními trendy, každý
by měl zdobení přizpůsobit
svému cítění...“
Vánoční trendy nabídly
plejádu nápadů, spoustu
krásy a pohody, která byla
jen malou předzvěstí toho, co
bude k vidění v nadcházejícím týdnu na výstavě Dotek
Vánoc ve Smržicích, kam
vás také do místní fary zveme. Celá paráda začíná už ve
středu 28. listopadu a končí v
sobotu 1. prosince.

dárek můžete odevzdat v sídle Okrašlovacího
spolku města Prostějova, Vrlova ul. 7 v Prostějově, nebo osobně předat zástupcům dětských
domovů, kteří se budou účastnit vánočního
večírku spolku v pátek 14. prosince od 18:00
hodin v restaurační části Národního domu.
„Nic nemůže vynahradit tu radost z vánočního dárku, který objevíte pod stromečkem právě v době, kdy ještě věříte na zázraky a splněná přání. Staňte se proto dobrým duchem
Vánoc právě vy, pomozte dětem alespoň
trochu zpříjemnit vánoční svátky, které pro
ně nikdy nebudou tím, čím byly pro vás...,“
vyzývá závěrem Milada Sokolová.

KYTARY SE VRÁTILY do Prostějova
a zastavily se v Apollu 13!
Prostějov/peh - Páteční
Rock'n'Roll Night Party
roztančila návštěvníky prostějovského hudebního klubu. Návštěvnost už tradičně
vysoká, kvalita hudebního
programu vynikající. Kdo se
nezúčastnil, může litovat...
O návštěvnosti v music klubu Apollo 13 se už snad nedá
napsat nic jiného, než že bylo
opět narváno. Tentokrát kvůli
vystoupení tří mladých, přesto
výborných českých rockových kapel z Olomouce a Prostějova. V rámci Rock'n'Roll
Night Party si návštěvníci
klubu vychutnali songy od
olomouckých NO DISTANCE PARADISE, kteří právě pracují na své debutové
desce, indie-rockers THE
TAKERS a prostějovské
partičky CAUSE ALARM,
která se samozřejmě na „domácí půdě“ těšila největší

přízni publika. Ale ani zbylé
dvě kapely se nedaly zahanbit.
„Na fanoušky jsme z vystoupení samozřejmě zvyklí, ale
tady v Prostějově máme asi
nějakou fanouškovskou základnu,“ zhodnotil potěšeně
přízeň publika zpěvák kapely
THE TAKERS a na vysvětlenou dodal: „To asi proto, že
fanynky vždycky chtějí vidět

kytaristu s dobrýma vlasama,
takže náš kytarista je vlastně
takový trademark.. (smích)“
Spokojenost s průběhem páteční Rock'n'Roll Night Party
byla znát jak na pódiu, tak na
plném tanečním parketu i na
výborné rockové atmosféře
v klubu, za kterou patří dík
také skvělému prostějovskému publiku.

Bylo plno. Členové kapely THE TAKERS byli zájmem fanoušků
příjemně překvapeni.
Foto: Petra Hežová

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ČECHOMOR!
Už se to blíží, už se to hrne! Do koncertu věhlasného seskupení,
které si říká ČECHOMOR, chybí už jen necelé tři týdny... Vystoupení
populární hudební kapely proběhne ve Společenském domě v
Prostějově již 14. prosince. A pokud chcete napříč všemi generacemi populární borce vidět naživo, díky Večerníku můžete být u
toho dokonce ZADARMO! I tentokrát totiž potěšíme hned plnou
DESÍTKU 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!

V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že poslední DVD+CD, které
kapela vydala, se jmenovalo „ČECHOMOR V NÁRODNÍM“. Jsme rádi,
že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo hned 112 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Milan Hejč, Hrubčice 170 * Magda
Szymszová, Domamyslická 68, Prostějov * Oldřich DVOŘÁK, A. Slavíčka
14, Prostějov
Výherci získávají VOLNÝ VSTUP NA KONCERT. U vchodu se stačí
prokázat občanským průkazem!

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.

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 30. LISTOPADU, jména druhé trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 3. prosince, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem tři. 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.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
JAKOU DESKOU BYLA OCENĚNA KAPELA ČECHOMOR ZA ALBUM PROMĚNY?

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. listopadu 2012

MĚSTO PŘITVRDÍ V PARKOVACÍM SYSTÉMU

Chcete odstavit auto v centru? Zaplaťte, nebo choďte pěšky!
Radnice už drahnou dobu slibuje vymyslet spravedlivý parkovací systém v centru Prostějova a jeho okolí. Nyní se zdá, že konšelé dospěli ke zdárnému konci. A za parkování v historickém jádru
města se prostě bude platit, ať se to někomu líbí
nebo ne! Jinak raději odstavte své auto v sousedních ulicích a pro nákup na náměstí běžte pěšky...
Prostějov/mik
„Už několik let řešíme zásadní
problém města, v jehož centru je katastrofální nedostatek
parkovacích míst. Existují
placená místa, jako například
na náměstí Husserla, či parkoviště, kde mají běžní občané či
podnikatelé zaplaceno stání vozidel na celý rok, jako je tomu
například na Žižkově náměstí.
Pak je tu ale spousta míst, kde
motoristé parkují bezplatně. A
to je velmi nevyvážená situace.
Proč někde řidiči mají platit a
jinde parkovat zadarmo? Nyní
se nám konečně podařilo najít
spravedlivý systém, jak parkování v centru města a jeho okolí
upravit,“ pustila se do vysvětlo-

vání Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města
Prostějova, která je na magistrátu zodpovědná za dopravu.
Radní proto požádali specializovanou firmu, aby vytvořila projekt a nový systém
parkování. „V současné době
provozuje parkoviště ve městě
společnost .A.S.A. Technické
služby, které však letos končí
smlouva. Na základě doporučení odborné firmy, jak regulovat placené i neplacené
parkování, vypisujeme nové
výběrové řízení na nového
správce parkovišť. Jde o zakázku v hodnotě pěti milionů
korun na dobu čtyř let,“ prozradila další novinku náměstkyně primátora.

Večerník ale zajímalo to nejpodstatnější, a to s jakými
změnami radnice v systému
parkování počítá. „V podstatě budou všechna parkoviště v
centru a bezprostředním okolí
placená, což bude přísně kontrolovat městská policie. A to i na
místech, kde je v současné době
v platnosti zákaz stání. Tady
vzhledem k malému počtu míst
zřídíme nová parkoviště s automaty na parkovací lístky. Jde
jen o to vymezit parkoviště pro
běžné občany, kteří v blízkosti
bydlí, pro podnikatele, kteří zde
mají provozovnu, a pak vyčlenit
veřejná parkoviště. Toto všechno bychom měli mít připraveno
během úvodu příštího roku, stejně jako bychom co nejdříve měli

znát vítěze výběrového řízení
na provozovatele těchto míst k
parkování,“ vysvětlila dále Alena Rašková. Jak už podotkla,
parkování bude přísně kontrolováno strážníky. „To zaprvé, já
osobně jsem však ještě pro jedno
opatření, a to je závorový systém. To je ta nejjednodušší kontrola motoristy, zda má zaplaceno
či nikoliv,“ svěřila se s nápadem
náměstkyně zodpovědná za dopravu.
Nový systém zahrnuje všechny parkovací plochy mezi
Vápenicí a Wolkerovou ulicí,
navíc pak ještě parkování v
Mlýnské ulici a v Plumlovské
ulici u Kubusu. „Všechna tato
parkoviště budou bez výjimky
zpoplatněna. Zadarmo mohou
řidiči parkovat v ulicích mimo
historického centra města. Co
se týká případného zvýšení ceny
za parkovné, zatím o tom uvažujeme jen v případě rezidenčních a abonentních karet na celý
rok. V současné době například
občané bydlící na Žižkově náměstí platí za možnost parkovat
u svého domu ročně tisíc korun,

„Nedivím se, každý si radši koupí svůj,“
krčí rameny náměstkyně A. Rašková
Prostějov/mik - Stará bolest města. O byty v jeho
vlastnictví není mezi Prostějovany stále žádný zájem.
Tedy abychom byli přesní,
nikdo se nechce stěhovat do
„kvartýru“, který je v dezolátním stavu a musí si ho
opravit na vlastní náklady.
A to i přesto, že je pak několik let osvobozen od placení
nájemného až do výše vložených investic...
„V současné době jsme vyhlásili záměr pronájmu bytů
v Demelově a Školní ulici a

také v Dukelské bráně. Jde o
městské byty, které jsme už
jednou bezúspěšně nabízeli
zájemcům. Problém je v tom,
že si je nájemci musí opravit
na vlastní náklady, přičemž
vynaložené peníze si takzvaně odbydlí. Ani tak ale o ně
nikdo nejeví zatím zájem,“
posteskla si Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. „Například konkrétně byt v domě
na Dukelské bráně. Je to
jednotka tři plus jedna, u níž
jsou předpokládané výdaje na

opravu čtyřistaosmdesát tisíc
korun. A jelikož se tady platí
nájemné pět tisíc korun měsíčně, lehce si spočítáme, že
by nový nájemce tady mohl
bydlet ´zadarmo´ zhruba
osm let. Přesto neevidujeme
sebemenší zájem. Já se ale
nedivím! Na současném trhu
s nemovitostmi se dá pořídit
dvoupokojový byt za pět set
tisíc, třípokojový za šest set
tisíc korun. A co si budeme
povídat, dnes se raději každý
stěhuje do vlastního...,“ pokrčila rameny Rašková.

Pod dohledem strážníků. Při kontrole parkování přitvrdí
i městská policie. Kdo nezaplatí, nebo bude stát s autem na zakázaném místě, čeká ho nepopulární „botička“ a samozřejmě finanční sankce.
2x foto: Michal Kadlec
předpoklad je zvýšení na tři tisíce korun. V případě podnikatelů,
kteří zde mají své provozovny,
zůstává poplatek stejný, a to pět
tisíc korun za jedno parkující vozidlo,“ nastínila Alena Rašková.
Podle vedení radnice se rapidně
změní i systém ve správcovství
parkovišť. „Záleží na vítězi výběrového řízení. My jsme připraveni novému správci parkovišť zaplatit pět milionů korun

na dobu čtyř roků. Dosavadní
výnosy města z placených parkovišť se pohybovaly okolo
milionu a půl korun ročně. Uvidíme, co bude za rok. My jsme
ale nový parkovací systém nevytvořili proto, že bychom chtěli
nějak navyšovat příjmy města,
chtěli jsme tomu prostě dát nový
a přehledný řád,“ uzavřel toto
téma Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Prostějov/mik - Primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák svolal vzhledem k okolnostem mimořádné jednání
Zastupitelstva města. To se uskuteční v úterý, už v devět hodin
dopoledne, v přednáškovém sále Národního domu těsně před
již dříve naplánovaným seminářem zastupitelů k rozpočtu města pro rok 2013.
„Důvodem tohoto mimořádného jednání je diskuze o pozemcích
v průmyslové zóně sektoru G, které jsme před časem prodali společnosti Modřany Power. V tuto chvíli bych nechtěl být k tomuto
tématu konkrétní, ale budeme jednat o dalším vývoji našeho vztahu
s uvedenou firmou,“ naznačil téma diskuze Miroslav Pišťák. Lze se
tedy domnívat, že debata bude velmi vážná.
Jak informujeme na jiném místě, magistrát již zažaloval firmu Galva, která nesplnila po odkupu pozemků v průmyslové zóně podmínky. V podobné pozici je společnost Modřany Power, s tou ale
radní vedou ještě jednání. „Očekávám poměrně žhavou diskuzi, toto
jednání bude veřejné, následný seminář k novému rozpočtu už ale
nikoliv,“ dodal primátor.
O výsledcích jednání mimořádně svolaného zastupitelstva bude
Večerník informovat v příštím čísle.

V roce 2013 nechá radnice opravit čtrnáct chodníků

za 7,23 milionu korun

Prostějov/mik - Prostějovští
radní na středeční tiskové
konferenci potvrdili, že v rozpočtu města na rok 2013 bude
na opravy chodníků v Prostějově vyčleněno přes sedm
milionů korun. Na seznamu,
který Večerník má k dispozici,
figuruje čtrnáct komunikací
pro pěší. Chybí jen chodník na
Vápenici podél Smetanových
sadů.
„Opravovat tento chodník považujeme za zbytečné, dokud
nebude vyřešena celková rekonstrukce parku. Ostatně mám
pocit, že tento chodník, s výjimkou okolí autobusové zastávky,
využívá za den jen minimum

Pišťák. Jak dodal, výběrová řízení
na zhotovitele proběhnou stejně
jako letos prostřednictvím elektronických aukcí. Celkové náklady
na realizaci celoplošných oprav

výše uvedených chodníků přesahují navrhovanou částku ve výši
7,23 milionu korun.
Právě elektronickými aukcemi můžeme vysoutěžit nižší

cenu a ušetřené peníze bychom mohli investovat do
dalších oprav,“ přidala Alena
Rašková, náměstkyně prostějovského primátora.

Které chodníky se v roce 2013 opraví

Opravy pokračují. Letos v létě se mimo jiné opravil i chodník ve
Svatoplukově ulici. Příští rok bude série rekonstrukcí pokračovat i
v jiných částech města.
Foto: Michal Kadlec
občanů,“ uvedl Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města Prostějov.
Seznam chodníků připravených
k rekonstrukci v roce 2013 byl navržen s ohledem na jejich technic-

ký stav, na frekvenci jejich využití
občany města a také s ohledem na
propojení již opravených úseků v
jeden celek. Dále jsou zde zapracovány i požadavky jednotlivých
osadních výborů,“ dodal Miroslav

Radní pod palbou

z Rady
města
Prostějova

Střídání stráží
Stříd

O městské byty s opravou ve vlastní režii stále není zájem Primátor svolal mimořádné
Podobné byty, kdy zájemce
si nejdříve musí sáhnout do
vlastní kapsy a zrekonstruovat ho, nabízela radnice
už před rokem. Jen s minimálním úspěchem. „Zájem
se bohužel nijak nezvyšuje.
Chodí za mnou strašně moc
lidí, kteří hledají vhodné
bydlení. Nakonec to ale většina z nich řeší hypotékami
na koupi vlastního bytu.
Bohužel i kdybyste investovali značnou částku do bytu
městského, nikdy nebude
váš. Záleží vždy na rozhodnutí jedinců, ale nevidím
to příliš optimisticky, že se
mezi Prostějovany nějak
zvýší zájem o námi nabízené
byty,“ dodává náměstkyně
primátora.

ZPRÁVY

Svatoplukova ulice - od kostela směrem k Olomoucké (propojení již opravených úseků)
Olomoucká ulice - západní strana od Vápenice po Sladkovského
Olomoucká ulice - východní strana od ulice V. Outraty po most přes Hloučelu
Ulice J. B. Pecky - od Dykovy ulice po Fanderlíkovu (propojení již opravených úseků)
Krokova ulice - severní strana od Brněnské ulice
Plumlovská ulice - od kruhového objezdu u BILLY po Legionářskou ulici
stní komunikace
Polská ulice - chodníky na obou stranách a asfaltový povrch místní
Krasická ulice - jižní strana od ulice Dr. Uhra po ulici Jaroslava Kučery
ní
Krasická ulice - severní strana od Moravské ulice po ulici Západní
Foersterova ulice - od zastávky MHD po ulici G. Preisové
Čechovická ulice - západní strana od pošty po ulici Na Blatech
Smetanova ulice (Vrahovice) - podél MŠ Smetanova
Vrahovická ulice - podél ZŠ Majakovského
Žešov - severní strana od kostela po č. p. 79
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Radní probírali inventuru předpokládaných příjmů a výdajů

„Zlaté roky pro investice jsou zřejmě pryč,“ posteskl si primátor
Prostějov - Zlaté roky, kdy prostějovská radnice
počítala v ročních rozpočtech až s třísetmilionovou
částkou na investice, jsou zřejmě nadobro pryč.
Zmínil to primátor statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák (na snímku). Minulý týden pak první muž radnice sdělil, že vedení města prodiskutovalo střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2014
a 2015. O co vlastně jde? Na to jsme se zeptali
přímo Miroslava Pišťáka...
Michal Kadlec
Pane primátore,
termín
střednědobý rozpočtový výhled města je pro laiky hodně
obecné označení. Můžete vysvětlit, o co vůbec jde?
„Je to vlastně inventura předpokládaných příjmů a výdajů, od které by se vzápětí měl
odvíjet pohled na sestavování

rozpočtů pro dané roky. Roční
rozpočet je sice vždy dán, ale
pokaždé se v něm objevuje
řada věcí, které mají průběžný
tok financí po dobu dvou i tří
let. A jestliže plánujeme jakoukoliv investiční akci, musíme
vždy vědět, které další investice budou v budoucnu následovat. Takže střednědobý plán
slouží jako pomocný nástroj k
tomu, aby inventura předpo-

tných
kládaných příjmů a nutných
žeme
výdajů ukázala, s čím můžeme
počítat a s čím ne.“
Na jak dlouho
ouho
vovali
jste sestavovali
onen střednědobý výhled?
d?
ou, tří
„Děje se tak na dobu dvou,
až pěti let. Samozřejmě žee hosodnotí
podaření města se pak hodnotí
m stakaždý rok zvlášť. V jakém
vu jsou finance města, je zapoování
třebí znát vždy při sestavování
nového ročního rozpočtu.““
Pokud jstee nad
ekonomikou
města přemýšleli až na pět let
dopředu, můžete sdělit, s čím
tedy, například v otázce
ce investic, počítáte?
„Víte, na tuto otázku nelzee konočítákrétně odpovědět. Jistě, počítáme nebo spíše plánujeme celou
edněřadu investic. Ovšem střednědobý výhled neříká, že za tři

roky něco konkrétního postavíme. Hovoří o tom, že například v oblasti investiční výstavby můžeme s přihlédnutím
k tomu, jaký je stav naplňování
příjmové stránky rozpočtu, vyčlenit na stavební investice sto
až stodvacet milionů korun.
Opravdu ale nyní nemluvíme
o konkrétních investicích například v roce 2015. To by bylo
hodně předčasné.“

Miroslav Pišťák

Lze tedy alespoň prozradit,
kolik peněz bude možné
v příštích letech investovat
v našem městě?
„V tomto ohledu se rok od roku
stále více držíme při zemi. Hovořil jsem už o část-

Foto: archív Večerníku

ce zhr
zhruba sto dvaceti milionů
příští rok s tím, že samopro př
zřejmě počítáme i s některými
státním dotacemi na jednotlistátními
sta
vé stavební
investice. Ty doby,
js na investice měli bezkdy jsme
mála ttři sta milionů korun, jsou
zřejmě nenávratně pryč a podle
vývoje celostátní ekonomiky se
už tyto časy těžko někdy vrátí.
Tudíž zřejmě až do roku 2015
budem moci počítat čistě na
budeme
staveb investice s částkou
stavební
m
sto milionů.
K tomu budebo
me bojovat
o každou dotaci a
rovně bude záležet na tom,
rovněž
jaké stavu budou městské
v jakém
finanč rezervy a kolik peněz
finanční
těc zdrojů budeme moci
z těchto
d investic zapojit.“
do

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

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ál ě?

AFTY A OPARY...

Pak jste na správné adrese!

Asi skoro každý z nás měl
už někdy v životě na rtech
opar, afty v ústech zakusila
plná čtvrtina z nás. K doktorovi s podobnou „banalitou“ většinou nechodíme a
snažíme se pomoct si sami.
Jak si můžeme ulevit a jaký
je mezi bolavými vřídky rozdíl? Dozvíte se to v tomto
článku!

být dobré jehličí. Řekneme si něco o parních saunách, vyzrajeeme na bolavé i otravné afty a také si povíme něco o tom, jakk

Čím se od sebe liší?
Afty - běžné afty nepřesahují
velikost 0,5 cm v průměru
a zahojí se bez jizvy během
deseti dnů. Nejde o nijak
závažné onemocnění, ale na
pár dnů nám mohou pěkně
znepříjemnit život.

nerušené čtení a příjemnou zábavu!
Nikol Hlochová (na snímku).

seriál...

Relaxace a uvolnění?... ZKUSTE AUTOMASÁŽE!
3.DÍ
L
Jak jsem vám slíbila v minulém vydání, podíváme se dnes
na další část našeho těla, a to
na horní končetiny. V následujícím příspěvku vám prozradíme pár fíglů, jak účinně
ulevit horní polovině našeho
těla od ztuhlosti a únavy. Zároveň vám také prozradíme,
jakými pohyby je možné se
namasírovat. Jste zvědaví?
Automasáž horních končetin
můžeme pochopitelně provádět
pouze jednou rukou, i tak může
být ale efektivní a účinná. A jak

na to? Při automasáži končetin,
o které jste se mohli dočíst minule, byste měli sedět, to však
neplatí u horní poloviny těla.
Ruce masírujeme především
ve stoje a dbáme na to, abychom měli uvolněné svaly!
Možností automasáže je nespočet, my vám dnes některé z nich
prozradíme:
Ruku si položte dlaní vzhůru a
sevřete její zápěstí mezi prsty
druhé ruky. Palcem pak masírujte střídavě zápěstí, ale i spodek dlaně, zbývající čtyři prsty
vám skvěle poslouží jako opora
masírované ruky. Poté palcem
promasírujte celou dlaň malými
krouživými pohyby, i v tomto
případě vám zbylé prsty poslouží jako skvělá opora.
Další možností je, že ruku obrátíte a masírujete zápěstí i její
hřbet. Drobnými krouživými

pohyby projeďte celou ruku a
nezapomeňte na prostor mezi
kůstkami. Na závěr si můžete
dlaň protřít všemi ostatními prsty, uvolníte se a uleví se vám!
Pokud vás zajímá, jaké druhy pohybů můžete při automasáži použít, pak čtěte dál,
možná budete překvapeni,
kolik jich je:
- tření: například celou plochou
dlaně v obou směrech

- hnětení: místo střídavě stlačujeme a povolujeme (jako když
zpracováváme těsto)
- tepání: můžeme ho provádět
buď dlaní, nebo rukou zaťatou
v pěst, nikdy však nesmí bolet!
- roztírání: provádíme ho patou
dlaně mírným tlakem, rukou pohybujeme pouze v jednom směru
- chvění: špetkou nebo vidlicí
jemně protíráme „postižené“
místo v obou směrech

pporadna...
orad
.

Miminka a zima... čím je zahřát?

Foto: internet

zdraví nade vše....

Parní sauna - co to je a jak se správně „vypařit“
Jde o typ sauny, v níž teplota
zpravidla nepřekročí 60°C
při až 100% vlhkosti. To
znamená nižší zátěž pro
organismus a mohou si ji
(samozřejmě po konzultaci
s lékařem) dovolit i lidé, kteří
mají nějaké zdravotní problémy a o klasické sauně si
tak mohou nechat jen zdát.
Parní sauna má prokazatelné účinky na lidský organ-

VYZREJTE NA NĚ!

Opary - mohlo by se zdát, že - opakovaně jemně vysoušejte
i opar je jenom kosmetická tamponem s lihem (nebo např.
vada, ale ve skutečnosti jde o slivovicí), nebude dále mokvat
vir, který nosíme v sobě a jenž a udělá se rychleji strup,
jednou za čas vyrazí na povrch - jogurt s živými kulturami mažv podobě mokvající rány. te několikrát denně na postižeNikdy se ho už nezbavíme.
né místo, pomáhá proti svědění
a díky aktivním mikroorganisJak na ně vyzrát?
mům urychlí hojení,
Na léčbu oparů a aftů existuje - na vysušení oparu se používá
mnoho tzv. babských rad. Co také zubní pasta (horší je pak
prý zabírá nejvíce?
dostat ji dolů).
Máte-li opar:
Trápí-li vás afty:
- přikládejte obklady z čaje (čer- - pečlivě dodržujte hygienu ústní
ný čaj, meduňka), možno pou- dutiny,
žít navlhčený sáček čaje,
- vyhýbejte se dráždění ústní
dutiny,
- používejte měkký zubní kartáček,
- nejezte kořeněná jídla,
- nepijte kávu,
- nežvýkejte žvýkačky.
Kromě těchto drobných rad
existuje i mnoho léků. V poslední době jsou čím dál tím populárnější náplasti na opary obsahující zinek a výtažek z hlívy
ústřičné nebo různé ústní gely,
které uleví od bolesti způsobené
afty. Záleží jen na vás, jestli skoFoto: internet číte do lékárny nebo budete věřit starým „babským“ radám...

ismus. Léčí řadu fyzických
* Po odchodu z parní lázně je
Co je dobré vědět:
onemocnění a předchází
doporučeno se osprchovat - není
jejich výskytu. Můžete ji * Před vstupem do parní lázně
nutné se prudce ochlazovat se pořádně umyjte.
využít při relaxaci, léčbě popoužijte klidně vlažnou vodu.
hybového aparátu, astmatu * V sauně zůstaňte tak dlouho, * Fáze prohřívání a ochlazování
dokud
se
neprohřejete
a odstranění stresu. Výborná
se obvykle opakují 2-3x po
(není zdravé dobu v sauně
je také pro krevní oběh,
sobě, hlavní je, abyste se cítili
přetáhnout tak, že se dostaví
pročišťuje dýchací cesty a je
příjemně.
pocity mdlob a točení hlavy). * Po ukončení saunování je doto také výborný prostředek,
Délka pobytu je vždycky inkterý vám pomůže při
bré si odpočinout. Uvelebte
dividuální, obvykle něco mezi
snižování hmotnosti nebo
se na několik minut třeba na
pěti až dvaceti minutami.
celulitidě.
lehátku a relaxujte.

rozhovor se zajímavou osobností...

Podzim je v plném proudu a
zima se blíží mílovými kroky.
V zimě musí lidské tělo bojovat
s chladným venkovním prostředím a s velkými teplotními
rozdíly, ať už jsou výsledkem
změny počasí nebo přechodu
do vytopených místností. Organismus dospělých si s touto
změnou hravě poradí díky
termoregulačnímu systému, u
miminek se však termoregulace vyvíjí postupně, a proto je
musíme před náhlými změnami ochránit my. Zkusíme si říct
pár tipů...
Ať už máte doma právě narozené miminko, nebo roční
zlobidlo, bez teplého zimního
fusaku se neobejdete. Důležitý
je hlavně materiál. Uvnitř by
měl být fusak především hřejivý
a měkoučký, zvenku pak určitě
oceníte jeho nepromokavost.
Výborným pomocníkem jsou
také vložky do korbiček hlukočárků Mimčo hřejí
bokých kočárků.
odspodu a vy si můžete vybrat

Foto: internet
materiál, ze kterého jsou vyrobeny - ovčí vlnu do mrazivých horských oblastí nebo méně teplou,
zpravidla bavlněno - fleecovou
variantu. Výborné jsou také dětské deky, které pomohou tam,
kde fusak nestačí. Využít je však
můžete i na jaře nebo na podzim, když pofukuje větřík nebo
je pod mrakem.

Na co ještě dbát?
Zimní krém proti omrzlinám
- krémy, které neobsahují téměř
žádnou vodu, zabraňují vysušení
dětské pokožky. Ostatní látky vy-

tváří na tvářičce speciální ochranný film, který chrání proti mrazu
a řezavému větru.
Čepička a rukavičky - pro malé
děti je ideální čepice se zavazováním, některé totiž dokážou s pokrývkou hlavy neuvěřitelným
způsobem bojovat, základním
pravidlem čepičky je její praktičnost, tedy aby schovala, co schovat má - uši, čelo a hlavu.
Něco na krček - kromě šál, se
kterými to může být u malých
dětí těžší, existují také nákrčníky.
Skvěle schovají celý krček a dítě
si je nerozmotá ani nesundá.

zdraví
d
nade
d vše...

„Nedělám to proto, abych byla zajímavá, k panenkám jsem
prostě získala citový vztah,“ říká ALEXANDRA VÁLKOVÁ Zelená síla jehličí

Už naše babičky věděly, že jehličí je vhodné nejen jako
dekorace, ale také k léčbě různých nemocí. Věděli jste, že
jehličí některých druhů borovic obsahuje víc vitamínu C
než citrón a odvar z něj (“čaj z chvojky”) se v ruských pracovních táborech používal k léčbě kurdějí?
Pokud často trpíte kašlem, rýmou a nachlazením nebo vás trápí
bolesti kloubů a revma, může být vašim pomocníkem zase smrk
ztepilý. Smrková pryskyřice, mladé smrkové výhonky, jehličí
a šišky léčí vnitřní i vnější onemocnění. Z jehličí a mladých
výhonků se vaří čaj, který je vhodné užívat hlavně pro léčbu
respiračních onemocnění, protože zlepšuje odkašlávání, ředí a
uvolňuje usazený sekret v dýchacích cestách, a to i v nosních
dutinách. Ze smrkové pryskyřice se zase připravovaly koupele,
masti na problémy pohybového aparátu apod. Pryskyřicí se
také vykuřovalo při rýmě, astmatu, bronchitidě apod.

Prostějov - Sympatická paní Alexandra Válková
„Dceru jsem samozřejmě vyrábět
se už mnoho let věnuje zajímavé činnosti. Už několik let sbírá panenky - od hadrových přes bárpanenky naučila… Teď už je pomalu
bínky až po ty porcelánové. Má jich doma několik
začíná vyrábět sama pro svoji dcerku.
desítek a svého dětského snu se jen tak vzdát nePo Vánocích se mi totiž má
hodlá, protože postupně přibývají další a další. A
jak se k této činnost tato dáma z vesničky nedaleko
narodit první vnučka...“
Prostějova dostala? Kolik má panenek a mají svá Sběratelka ALEXANDRA VÁLKOVÁ o tom,
jména? Jste zvědaví? Přečtěte si následující inter- že vášeň k panenkám v její rodině nevymírá
view, které exkluzivně poskytla Večernici...
Nikol Hlochová
Kdy jste panenky
začala sbírat a co vás
k tomu přivedlo?
„Asi jako každá holčička jsem
milovala panenky. Jako malá
jsem si jich spoustu s babičkou
i vyráběla. Kousek látky, něco
na vycpání, knoflíky na oči
a vlnu na vlásky. Postupně
jsem rostla, ale můj zájem o
panenky se neztrácel. Pečlivě
jsem je zabalila do krabic a
několikrát do roka jsem je
vždycky oprašovala. (úsměv)
nastal pár let poté, co se mi
narodila dcera. Ke svým, tuším
sedmým, narozeninám dostala
od dědečka nádhernou porcelánovou panenku, které jsme

začaly říkat Amálka. Někdy
v té době mě napadlo, že bych
mohla spolu s ní začít panenky
sbírat.“
Kolik se vám jich už za
tu dobu nashromáždilo?
„Máme jich na poličkách
přesně osmadvacet. Sbíráme je
s dcerou dodnes, sice ne už tak
intenzivně, ale pořád. Je to taková naše hra. Dalo by se říct,
že tak nějak soutěžíme o to,
která donese domů hezčí nebo
zajímavější pannu...“ (smích)
Říkala jste, že jste si
panenky jako dítě
vyráběla. Naučila jste
to i svoji dceru?
„Ano, samozřejmě že naučila...
Teď už pomalu začíná vyrábět
panenky i pro svoji dcerku.

Po Vánocích se mi má totiž
narodit první vnučka, tak se
moc těším a tiše doufám, že
se pro panenky taky nadchne
a jednou je třeba začne sbírat
spolu s námi.“
Je u nás sběratelství
panenek
rozšířenou
činností? Znáte ještě
někoho jiného, kdo se tomu
věnuje?
„Pokud vím, tak to moc
rozšířená činnost v České republice není. Nedělám to proto, abych byla zajímavá, dělám
to proto, že jsem si k panenkám tak nějak uchovala po
celý život citový vztah. Jsem
invalidní důchodce, takže si
tím i krátím čas. Čas od času
si sednu do křesla a šiju jim

Med z jehličí
Foto: archv Alexandry Válkové
nové oblečky, je to pro mě
skvělý relax! Nikoho jiného,
kdo by měl tuto zálibu, však
v okolí neznám. V republice
však nějaké spolky jsou, byla
jsem se podívat i na výstavě
panenek, kterou organizovala
paní Dvořáková, to je asi
nejznámější sběratelka panenek v České republice, a byla
jsem z toho opravdu nadšená. “

Máte nějaký nesplněný
sen, případně existuje
nějaká panenka, po
které opravdu toužíte?
„Nemám. Pro mě je každá
originální. Ale pravdou je, že
srdcovou záležitostí jsou pro
mě ty porcelánové s krásnými
loknami a kloboučky. Těm patří
čestné místo na naší poličce...“
(úsměv)

Postup: Velkou sklenici (např. zavařovací) naplníme mladými,
čerstvě natrhanými např. smrkovými výhonky a po okraj zalijeme vodou. Umístíme na slunné místo a necháme 3 - 5 dní
louhovat. Potom přeceďte vodu přes plátno, abyste se zbavili
jehliček a vodu asi půl hodiny povařte. Přisypte do vývaru asi kilo
a půl cukru a znovu vařte do požadovaného zhoustnutí. Vzniklou
směs nalijte ještě horkou do skleniček a dobře uzavřete.
TIP! Když dáte více cukru a déle povaříte, bude med hustší.

Zpravodajství
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V nemocnici mají za parkování platit i zaměstnanci
A rušení lůžek? Pacienti po novém roce nepocítí žádnou změnu!

V prostějovském špitále je nyní pořádně živo. Jak
už jsme předesílali v dřívějším vydání Večerníku,
od začátku listopadu začal uvnitř areálu platit nový
parkovací systém. Zjednodušeně řečeno, pokud
pacient hodlá dorazit za vyšetřením autem, musí
po půlhodinovém bezplatném limitu platit parkovné. Jak jsme se však dozvěděli, to samé se bude
týkat i zaměstnanců špitálu, a to od Nového roku.
Mnohem důležitější pro naše občany je však zpráva, že navzdory nedávnému velmi kontroverznímu nařízení Ministerstva zdravotnictví ohledně
masového rušení lůžek v českých nemocnicích,
Prostějované toto opatření nepocítí!
Prostějov/mik
Do redakční pošty k nám dorazilo hned několik anoncí o
tom, že zaměstnanci nemocnice
musí za parkování svého vozidla během dne zaplatit! „Nový
parkovací systém, který začne
pro zaměstnance platit od 1.
ledna 2013, je vedením nemocnice projednáván s odbory
zcela veřejně a otevřeně, tedy

všichni ´anonymní´ respondenti
se mohou zcela otevřeně zeptat představitelů odborů nebo
správce nemocnice, kde se jim
dostane patrně více informací,
než v redakci novin. Nic tajného se nechystá a chystat ani
nebude,“ reaguje na emoční nálady zaměstnanců, kteří poslali
své podněty k nám do Večerníku, Hana Szotkowská, tisková
mluvčí společnosti Agel provo-

Prostějovská ODS vyzývá
Radima Fialu, aby složil mandát
zastupitele. A TO OKAMŽITĚ!
Prostějov/mik - Místní rada
Občanské demokratické strany v Prostějově na svém zasedání před dvěma týdny přijala
usnesení, v němž vyzývá zastupitele Radima Fialu ke složení
mandátu zastupitele města
Prostějova.
„Vzhledem k tomu, že pan inženýr Fiala oznámil dne 31. října
2012 ukončení členství v ODS
a zároveň se vzdal všech stranických funkcí, logicky přichází

reakce z místního sdružení Občanské demokratické strany v
Prostějově, jehož byl členem a za
které kandidoval v komunálních
volbách v roce 2010. Místní rada
se jednomyslně na tom, že by pan
zastupitel Fiala měl složit svůj
mandát, shodla,“ uvádí v otevřeném dopise poslaném na adresu
Večerníku předseda místní rady
Jiří Pospíšil.
Jak zareaguje pan poslanec
Fiala?

foto

TÝDNE

V „Národě“ se sešli starostové z regionu

Prostějov/mik - V pátek se v přednáškovém sále Národního
domu sešli starostové z celého bývalého prostějovského okresu.
Schůzce byl přítomen i první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák a pochopitelně i primátor Prostějova Miroslav
Pišťák. Vedly se mnohdy ostré debaty. Foto: Michal Kadlec

čet míst pro stání zaměstnanců,
kteří budou disponovat parkovací kartou,“ uvedla na vysvětlenou mluvčí společnosti Agel.
Cenové podmínky se podle
slov Hany Szotkowské nastavují tak, že jsou výhodnější jak
pro pacienty, tak pro zaměstnance, než je tomu v okolních
zařízeních. „Prostějovská nemocnice je poslední v regionu,
kde se za stání neplatilo - a
výsledkem bylo zahlcení are-

Zatím jen pacienti. Za parkování uvnitř areálu nemocnice platí od 1.
listopadu jen občané dojíždějící za lékařskou péčí. Foto: Michal Kadlec
zující prostějovskou nemocnici.
„Říkáme při všech jednáních
jasně a otevřeně, že při zvažování priorit pro parkování vozidel
stojí v našem posuzování zájem
pacientů výše, než zájem zaměstnanců. Nemocnice existuje
v první řadě pro pacienty, ti mají
mnohdy omezené možnosti se
pohybovat, musí tedy mít přednost. Pravdou je, že existují některá klíčová akutní pracoviště,

kde je nezbytný i rychlý dosah
ze strany personálu a všechna
taková pracoviště budou vzata
v úvahu. Zároveň budou brány
v úvahu individuální situace,
kdy má zaměstnanec objektivně
sníženou, nebo komplikovanou
možnost přístupu do práce. Nyní
probíhá období dvou měsíců,
během něhož se bude hodnotit
zatížení areálu vozidly pacientů
a po vyhodnocení se stanoví po-

álu vozidly, která mnohdy stála na jednom místě řadu dnů.
Smyslem celého opatření je
snížit počet vozidel v areálu,
nikoliv vydělat na parkovném.
Zvýhodnit zaměstnance oproti
pacientům by se možná některým zaměstnancům líbilo, ale
bylo by to řešení neférové, navíc popírající hlavní smysl, tedy
snížení počtu vozidel,“ dodala
k tomuto tématu tisková mluvčí
společnosti Agel.

vyjádření společnosti Agel k hrozbě rušení lůžek
„Vzhledem k tomu, že jednání se zdravotními pojišťovnami
ještě nebyla definitivně ukončena, nemůžeme zatím k této problematice poskytovat žádné konkrétní informace. Prostějovská
nemocnice patří stejně jako všechny ostatní nemocnice skupiny
AGEL mezi zdravotnická zařízení, která s pojišťovnami uzavřou dlouhodobou smlouvu, což je pro všechny obyvatele prostějovského regionu jistě dobrá zpráva, a zaniká tím prostor pro
jakékoliv obavy ohledně budoucnosti prostějovské nemocnice.
Vzhledem k tomu, že jsme v Olomouckém kraji restrukturalizovali lůžkový fond v letech 2008 až 2010, jednáme v současné chvíli s pojišťovnami o zrušení asi tří desítek lůžek ve všech
třech nemocnicích Středomoravské nemocniční napříč jednotlivými odděleními. Vzhledem k počtu lůžek a oddělení všech tří
nemocnic pacienti změnu po Novém roce prakticky nepocítí.“
Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti Agel

Půjčila si od
makléřů ...
(dokončení ze strany 3)
Také je téměř jisté, že paní Jaroslava není jedinou obětí Viléma Novotného. Podle údajů
zveřejněných na internetu dluží
tento muž vysoké částky nejrůznějším lidem v celé republice. Jeho rejdy mu zřejmě mohly vycházet také díky tomu, že
řada trestních oznámení, která
na něj byla podána, nakonec
vyzněla do ztracena. To se
ovšem v Prostějově nestalo,
trestní žalobu na Novotného
nakonec podal zdejší státní zástupce Jaroslav Miklenda. Jak
se zdá, je to jediný způsob, jak
ochránit důvěřivé lidí před působením tohoto člověka.
Rozsudek v této věci ovšem nepadl, jednání bylo odročeno...
Nejhorší na celé věci je to,
že obětí nejrůznějších podvodníků stále nezadržitelně přibývá. Někteří z nich
mohou nakonec, podobně
jako paní Jaroslava skončit
na ulici. Pozor byste si měli
dát hlavně na předvánoční
půjčky, které nabízí řada
neseriózních firem.

Někteří lidé se bojí, na nádraží tak už dojíždí ostraha
Prostějov/mik - Po brutálním
napadení mladíka skupinkou
násilníků na hlavním nádraží v
Prostějově, o kterém informujeme na titulní straně dnešního
vydání, se okamžitě sešli zástupci Českých drah s vedením
prostějovské státní i městské
policie. Cílem schůzky bylo
probrat preventivní opatření na
našem nádraží. Zjišťovali jsme
také, jaká nálůada panuje přímo mezi lidmi, kteří využívají
vlakovou dopravu.
„Na jednání se přítomní mimo
jiné společně shodli v názoru, že
se jednalo o ojedinělý případ tohoto typu, tudíž na nádraží v Prostějově nedošlo k žádnému zhoršení
situace a nelze tedy říci, že by
tamní nádraží bylo nějak nebezpečné. Přestože ale šlo o ojedinělý
případ, situaci na nádraží v Prostějově aktivně sledujeme a pokud
by se podobný případ opakoval,
jsme připraveni přijmout další preventivní opatření,“ odpověděl Večerníku Milan Špaček, manažer
Odboru bezpečnosti Generálního
ředitelství Českých drah v Praze,
kam nás odkázalo Krajské ředitelství v Olomouci.
Milan Špaček nicméně vzápětí
potvrdil, že určitá opatření už
České dráhy přece jen přijaly.

Když jdu z haly na perón, dávám si vždycky pozor na to, kdo
kolem mě prochází, a držím si
oběma rukama kabelku,“ svěřila
se Večerníku paní Andrea.
„Ti, co předminulou neděli ráno
napadli u vlaku toho kluka, byli
cikáni. Dokud tady nebudou
hlídkovat policajti, budou si tady

ti snědí grázlové dělat, co chtějí,“
překvapil nás svým vyjádřením
muž středního věku.
Vyšetřování případu brutálního napadení dvaadvacetiletého
muže bude Večerník pečlivě sledovat, stejně jako bezpečnostní
opatření ze strany Českých
drah i policie.

pohledem kraje
A. Mačák: „Bezpečnost občanů především!“

Bude bezpečněji? V sobotu večer jsme v hale hlavního vlakového nádraží zastihli člena ochranky, kterého sem třikrát denně
posílají České dráhy ze sousední Olomouce. Foto: Michal Kadlec
„Na prostějovské nádraží dojíždí ze strany Českých drah najatá
ostraha z olomouckého hlavního
nádraží, a to nepravidelně v průměru třikrát denně. Po medializaci napadení mladíka byl také
preventivně zaveden delší pobyt
i četnost ostrahy na nádraží v
Prostějově v ranních a hlavně
večerních hodinách. Po zhodnocení bezpečnostní situace na
nádraží v Prostějově však není
důvod k zavedení trvalé ostrahy během čtyřiadvaceti hodin,“
uvedl Milan Špaček.
Jak ještě dodal, České dráhy disponují videozáznamem napadení z průmyslové kamery, který
jsou ochotny poskytnout policii.
„S Policií ČR budeme při vyšet-

řování spolupracovat a zmíněný
záznam a svědecké výpovědi jí
poskytneme,“ potvrdil Milan
Špaček.
V sobotu večer se na hlavní nádraží vypravil i Večerník. Chtěli
jsme i mezi cestujícími zjistit,
zda se tady cítí bezpečně. V nádražní hale hlídkoval mladý
muž ve žluté reflexní vestě olomoucké bezpečnostní agentury,
okolo prošla i dvoučlenná hlídka
městské policie, která se krátce
potýkala s několika bezdomovci. „Já jezdím vlakem každý
den. To víte, že absolutně bezpečná se tady necítím. Neustále
tady někoho otravují bezdomovci, Romové nabízejí různé zboží
ke koupi, podle mě kradené.

„Nejen mě velmi pobouřila neutěšená bezpečnostní situace na prostějovském hlavním nádraží. Zejména poslední vážný incident, kdy skupina mladistvých neurvalců
napadla bezbranného člověka. Je naprosto
nepřijatelné, aby různé sociální živly, nepřizpůsobiví spoluobčané nebo feťáci obtěžovali a napadali slušné lidi. Okamžitě jsem
inicioval jednání se zástupci Českých drah,
a.s., k řešení této nežádoucí situace. Jejich výsledkem bylo posílení ochranky bezpečnostní agenturou v ranních a večerních hodinách. Uskutečnilo se také jednání mezi zástupci Českých drah,
a.s., Policie České republiky a Městské policie Prostějov. Jako
člen Bezpečnostní rady Olomouckého kraje se budu i nadále touto
problematikou seriózně zabývat. Nejbližší zasedání je naplánováno na tento pátek, kde bude tato otázka zcela jistě otevřena a široce diskutována s jasným cílem - situaci co nejdříve stabilizovat.
Jen připomenu, že zhruba před dvěma lety jsme se ve spolupráci
s Českými dráhami dokázali zasadit o zrušení herny na hlavním
nádraží, která byla velkou hrozbou a sdružovala pochybné lidi.
Demokracie totiž není bezbřehý nepořádek a proti neslušným a
nepřizpůsobivým lidem je nezbytné postupovat nekompromisně!“
Alois Mačák
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova

Náměstci se vrátili ze ŠPIONÁŽE po „kulturáku“ Zimní pneumatiky povinně nepovinné...

Pokračování ze strany 3
„Zatímco v Lešně je nová hala
koncipována jako vzdělávací a kulturní centrum, haly ve
Šródě jsou spíše prioritně určeny pro sport, nicméně skýtají
možnost kulturního využití,“
nastínil náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Hala v Lešně byla otevřena
v únoru letošního roku a je
součástí tamní vysoké školy.
„Studenti využívají její konferenční sál a celou řadu menších
sálů pro přednášky a semináře, v suterénu haly jsou další
místnosti sloužící jako učebny
či zkušebny pro kulturní vystoupení. Velký konferenční
sál se dá lehce, pouze otevře-

ním posuvných dveří, spojit
v ohromný prostor pojímající
přes šest stovek diváků. Právě
tento případ nastává, slouží-li
hala třeba pro koncerty nebo
divadelní představení. Celá
stavba je poměrně atypická a
zvenčí by nikdo nečekal, jak
je uvnitř prostorná,“ prozradil
dále Pospíšil.
Ve Šródě zaujala náměstky
zejména nová sportovní hala
u tamní Zemědělské školy.
„Je to jednoduchý, ale velmi
účelně řešený prostor s výborným zázemím a velkým sálem,
v tomto případě spíše tělocvičnou. Nicméně, jak jsme byli
informováni, pouhým položením speciálního koberce na

podlahu, přičemž instalace
koberce je velmi jednoduchá,
zde vznikne plocha vhodná i
pro tanec a právě takové akce
zmiňovaná hala také hostí.
Kapacita haly je až tisícovka
osob, míst k sezení je zhruba
o tři stovky méně. Náklady na
stavbu přišly Šródu v přepočtu
na zhruba pětačtyřicet milionů
korun,“ dodává náměstek Zdeněk Fišer, uvolněný náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
Všechna zhlédnutá zařízení
pochopitelně splňují požadavky na moderní řešení společenských i sportovních prostor,
jsou účelná, energeticky méně
náročná než staré stavby, se

Prostějov/mls - Jako manželé
spolu Marie a Václav Tomkovi prožili neuvěřitelných
sedmdesát let. Znají se však
ještě déle. „Seznámili jsme
se, když mi bylo čtrnáct let.
Chodil jsem na vlak a cestou
proti mně každý den chodila taková žába. Vždycky
jsme se na sebe jen dívali a
občas se usmívali. Jednou
jsem jí ze srandy řekl, že až
bude mít osmnáct let, tak si
ji vezmu. Oba jsme se tomu
zasmáli a nebrali to moc vážně. Když se mi však po letech
připomněla, věděl jsem, že
je to pro mě ta jediná pravá.
Ani před ní ani po ní jsem

nikdy s žádnou jinou ženou
nic neměl...,“ nechal se slyšet
Václav Tomek. Stejně na tom
byla i jeho žena...
Do osudu mladého páru ovšem
výrazně zasáhla druhá světová válka. Václav Tomek v ní,
podobně jako mnoho mladých
Jugoslávců, bojoval jako partyzán. Následně za to byl několikrát odměněn. Metál má dokonce i od ruského prezidenta
Vladimíra Putina. „Bojovat za
svoji zem byla moje povinnost,
bylo to ovšem hodně těžké.
Doma jsem nechal manželku a sotva narozenou dcerku.
Spousta kamarádů ve válce
padla, já měl obrovské štěstí.
Domů jsem se vrátil po osmi
měsících. Byla to jediná doba,
kdy jsme nebyli spolu. Jinak

jsme se vídali každý den,“
vzpomíná Václav Tomek.
Do tehdejšího Československa se Tomkovi přestěhovali
v roce 1951. Krátce bydleli u
Litovle, o dva roky později se
trvale zabydleli v Prostějově
ve Vrahovicích, kde si postavili dům a žijí zde dodnes.
Oba manželé prožili normální
život, pracovali v Agrostroji
a jelikož byli zvyklí na hodně tvrdé životní podmínky,
byli vždy skromní a pracovití. Na vzájemné konflikty
skoro ani nebyl čas. „Myslím,
že se dneska lidi mají až příliš dobře. Sami nevědí, co by
roupama dělali! Potřebovali
by skutečné problémy. Takhle
se akorát rýpají v blbostech,
které by dřív vůbec neřešili...

zajištěním
bezbariérového
přístupu, nechybí klimatizace.
Náměstci tak mají své kolegy v radě a zastupitelstvu o
čem informovat a zvažovat,
jak bude vypadat nové multifunkční centrum v Prostějově.
„Zcela jistě byly dva dny strávené v Polsku velmi přínosné,
byť ani jedno zařízení nelze
čistě okopírovat a použít pro
naše potřeby. Inspirace máme
dostatek a věřím, že i konečný
návrh nového kulturně-společenského centra v Prostějově
nezaostane za podobnými objekty, běžnými třeba u našich
polských sousedů,“ uzavřel
ohlédntí za polským výjezdem
náměstek Pospíšil.

Prostějov, Olomouc/mik Podle zákona v období od 1.
listopadu do 31. března každého roku, pokud se na pozemní
komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na silnici během
jízdy mohou tyto podmínky
vyskytovat, lze užít motorové
vozidlo pouze za podmínky použití zimních pneumatik.

Jelikož toto znění dopravního
zákona se zdá mnoha motoristům příliš krkolomné, zeptali
jsme se policistů, zda zimní
gumy jsou skutečně vždy povinné, či nikoliv. „Zimní pneu
není tedy povinné, ale pokud
řidič vyjede a v průběhu cesty
nastanou podmínky na vozovce
uvedené v citaci zákona, může
dostat pokutu až do výše dvou
tisíc korun. Používání zimní
výbavy budou policisté kont-

rolovat především v době, kdy
se na komunikaci bude nacházet souvislá vrstva sněhu, ledu
nebo námrazy, nebo v případě,
že bude možno předpokládat
změnu povětrnostních podmínek. Při dopravní nehodě je v
období od 1. listopadu do 31.
března nepoužití zimní výbavy
přitěžující okolností,“ uvedla
Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433
nebo 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Do konce listopadu

za 650 korun
Po svatbě Václav Tomek ženu a dítě opustil, aby bojoval ve válce

Svatební fotografie. Manželé Marie (88) a Václav (91) Tomkovi
se vzali v roce 1942 v Chorvatsku. A vydrželo jim to dodnes.
Foto: archiv rodiny Tomkovi

Když pak přijde první větší
problém, tak před ním raději
utečou, než aby se ho snažili
skutečně řešit,” míní Václav
Tomek.
Měl tento „dokonalý pár” v
průběhu svého vztahu nějakou
vážnější krizi? „Samozřejmě,
že nějaká ta bouřka se občas
přehnala. To jsem se pak někdy
raději sebrala a šla do spíže,
kde jsem si dala víno a říkala
si, ať si ten můj chlap křičí,
co chce, já se mám dobře. Po
každé bouřce nám ovšem vždy
opět vysvitlo sluníčko,“ usmívá se paní Marie. Podle obou
manželů je recept na šťatné
manželství jasný. „Musíte se
vzájemně tolerovat. A i když
jeden v životě nechtěně udělá
nějakou hovadinu, je nutné mu

to odpustit a jít dál...,“ říkají
svorně bok po boku oba manželé, kteří společně vychovali
celkem tři dcery. Dále mají pět
vnoučat a devět pravnoučat.
Oslavy jejich neuvěřitelného
výročí by mělo proběhnout
o víkendu v jejich domě ve
Vrahovicích. „Už se všichni
těšíme, až se opět sejdeme.
Naposledy to bylo při oslavě
tatínkových devadesátin. Tehdy zpíval do půl třetí do rána,
věřím, že i teď to bude podobně veselé,“ prozradila Večerníku se smíchem jejich dcera
Božena Pokorná.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku připojuje pochopitelně velkou gratulaci!
Sedmdesát let manželství si to
rozhodně zaslouží.

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

A GRATULUJEME!!!

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

Tamara Fučíková
19. 11. 2012 53 cm 3,70 kg
Prostějov

Kristýna Štětařová
21. 11. 2012 52 cm 3,30 kg
Klenovice na Hané

Antonín Vymětal
15. 11. 2012 49 cm 3,20 kg
Konice

Matěj Herynek
17. 11. 2012 47 cm 3,10 kg
Dubany

Viktor Koutný
18. 11. 2012 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Viktor Sýkora
19. 11. 2012 49 cm 3,15 kg
Prostějov

Miroslav Šťastný
19. 11. 2012 48 cm 3,50 kg
Prostějov

Vojtěch Ošťádal
20. 11. 2012 53 cm 3,60 kg
Čechy pod Kosířem

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.

Město daruje kola školákům Z NEMOCNICE ...
Lékaři gynekologického oddělení operují
z africké Gambie
své pacientky na novém zákrokovém sálku
Prostějov/red - Město daruje
jízdní kola ze ztrát a nálezů
na dobročinné účely. Ta zamíří prostřednictvím občanského sdružení Rotary klub
Prostějov, které se na město
obrátilo se žádostí o dar, do
celonárodního projektu Kola
pro Afriku.
„Město Prostějov se tak zapojuje mezinárodní charitativní
akce na pomoc vzdělávání
afrických dětí. Dostupnost
škol v Africe je mnohdy velmi
obtížná. Většina dětí chodí do
školy pěšky, některé děti se do
školy kvůli velké vzdálenosti
nedostanou vůbec. Jízdní kolo
se tak pro ně stává jediným
dostupným dopravním prostředkem,“ uvedla náměstkyně
primátora statutárního města
Olomouc Alena Rašková.
Jízdní prostředky přešly do
vlastnictví města Prostějova
v rámci agendy Ztráty a nálezy. Město daruje celkem
dvaatřicet jízdních kol a dva
rámy. Prostřednictvím prostě-

Do Afriky! Ztracená a nalezená jízdní kola zamíří prostřednictvím
Rotary klubu do teplých krajin. Pomůžete taky?
Foto: archív Magistrátu města Prostějova
jovských rotariánů, kteří zorganizovali také zřízení dvou
sběrných míst pro případné
dárce v našem městě, půjdou
jízdní kola na pomoc dětem do
Gambie.
„Městu patří velké poděkování a možnost pomoci dobré věci nabízíme
také všem Prostějovanům.

Svá nepotřebná kola můžete
odevzdat v reklamní agentuře
Vendi, Dr. Horáka 2, a to v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin,
nebo v železářství U věžiček,
Vrahovická 41, v pracovní dny
od 7 do 17 hodin a v sobotu od
7.30 do 11.30 hodin,“ poznamenal Ladislav Burgr, sekretář
Rotary klubu Prostějov.

Prostějov/red - Lékaři gynekologického oddělení prostějovské nemocnice, která
je členem skupiny AGEL,
operují své pacientky na novém zákrokovém sálku. Ten
je nově součástí lůžkového
gynekologického oddělení a
slouží k menším operačním
zákrokům. Jeho vybudování
přišlo nemocnici na více než
dvěstěpadesát tisíc korun
a pro pacientky gynekologického oddělení znamená
jednoznačné zvýšení kvality
poskytované péče.
„Doposud jsme malé operační zákroky prováděli na centrálních operačních sálech,
kde jsme museli respektovat
jednak zvýšené nároky na sterilitu provozu a dále již probí-

Projekt Škola jako centrum

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Náplní kurzu bylo seznámit účastníky například s předpisy, které se
týkají ochrany spotřebitele, podmínkami drobného podnikání v maloobchodě či se zásadami bezpečnosti při
práci a zajištěním hygieny prodeje.
Velkou část náplně kurzu tvořila problematika možností platebního styku
v maloobchodních prodejnách a inventarizace. Celý kurz je realizován
kombinovanou formou a ke komu-

Zákrokový sálek. Gynekologové prostějovské nemonice již operují na novém sálku, díky němuž mají pacientky nejen větší pohodlí,
ale mohiu i dříve domů...
Foto: archív Nemocnice Prostějov
nál,“ dodává primář s tím, že
na sálku budou prováděny
všechny ambulantní zákroky a
malé operační výkony. „Díky
sálku dojde také ke zkrácení
doby hospitalizace našich pa-

cientek, ale hlavně jim nyní
můžeme nabídnout maximální
pohodlí,“ uzavírá Hana Szotkowská, tisková mluvčí skupiny AGEL, pdo níž prostějovská nemocnice spadá.

du
Objednávejte předplatné pro rok 2013
o konce listopa
D
582 333 433, 608 960 042
za zvýhodněnou cenu! volejte
650 korun
pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

INZERCE

Prostějov/pr - Již dříve jsme vás
informovali o projektu Škola
jako centrum celoživotního učení, který se koná pod záštitou
Švehlovy střední školy polytechnické. V rámci tohoto projektu
proběhl v sobotu 20. října 2012
celodenní úvodní tutoriál jako
první ze šesti vzdělávacích kurzů at. Administrace malé prodejny.

hající operační programy. Pro
pacientky to znamenalo zdlouhavý transport výtahem na
centrální sály, opakované překlady z lůžka a někdy i čekání
na výkon,“ vysvětluje primář
gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Aleš Nevrla
s tím, že všechny tyto komplikace jsou díky novému zákrokovému sálku už minulostí.
Zákrokový sál se nachází
přímo na gynekologickém
oddělení. Nemocnice ho vybudovala na místo jednoho
lůžkového pokoje. „Kvalitní
klimatizovaný zákrokový sálek ocení hlavně naše pacientky, které tak už nebudou
muset absolvovat zdlouhavé
přemísťování na centrální sály
a taktéž ho ocení náš perso-

nikaci mezi účastníky a vyučujícími
bude využit e-learningový portál.
Do kurzu se přihlásilo celkem šestnáct účastníků. Byli mezi nimi jak
absolventi VŠ a SŠ, tak účastníci z
ÚP či OSVČ podnikající v oblasti
obchodu. Úspěšní účastníci kurzu
obdrží certifikát. Absolvováním
kurzu také účastníci zvýší svou
odbornou kvalifikaci a současně i
jejich uplatnitelnost na trhu práce.

za

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.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299

Ekocentrum IRIS,
Husovo nám. 67, Prostějov.
tvořivá a výtvarná dílna
pátek 30. listopadu
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Tradiční výtvarná dílna - výroba adventních
věnců. Přineste si korpus na věnec a svíčky. Základní materiál
na věnce poskytneme.
SEMTAMNÍK
pondělí 26. listopadu
14.30 až 15.30 hodin. Rehabilitační cvičení pro posílení
tělesné kondice a zraku
čtvrtek 29. listopadu
9.00 až 12.00 hodin. Pletení z
pedigu v klubovně SONS.

Restaurace Na Špalíčku pořádá výstavu fotografií JoseRegionální pracoviště Tyflo- fa France Z LETOŠNÍCH
Centra Olomouc v Prostějově TOULEK. Výstava trvá od 30.
nadále poskytuje služby nevi- října do 30. listopadu.
domým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká ENTENTÝKY Z KERAMI17, Prostějov.
KY je název Výstavy keramických výrobků dětí Speciální
MC Cipísek,
školy při SŠ, ZŠ a DD ProstěSídliště svobody 6, Prostějov jov. Výstava trvá do 14. prosinPravidelné individuální psy- ce v Galerii umění Prostějov.
chologické poradenství s olomouckou klinickou psycholož- 14. HUMANITÁRNÍ AUKkou dle objednání.
CE UMĚLECKÝCH PŘEDOdpolední herny pro rodiče MĚTŮ, která se bude konat
s dětmi - Vždy v pondělí a ve čtvrtek 29. listopadu
středu 15.00 – 17.00.
2012 v 16.00 hod v předVe středu 28. listopadu od náškovém sále Národního
18.00 hodin Kreativní ve- domu Prostějov, Vojáčkovo
čer pro dospělé - Originální nám. 1. Zápis účastníků
dražby od 15:30 hod.
(nejen) vánoční přání
Tvořivý čtvrtek proběhne 6.
12. 2012 od 16:00. Můžete si
přijít vyrobit vánoční dárky –
bižuterie ze skleněných korálků, Atelier Olomoucká 25.

Mikulášská v Café 7 v úterý
4. prosince od 16.00. Zábavné odpoledne s mikulášskou
nadílkou. Info a rezervace u
obsluhy nebo na 722 531 005.

Senioři Prostějova tímto děkují
za poskytnutí finanční podpory
Magistrátu města Prostějova.
Děkujeme rovněž za umožnění
scházet se jednou za měsíc v Národním Domě. Bez této podpory
bychom se nemohli scházet na
přednáškách, zájezdech, školeních, ozdravných pobytech a
zúčastňovat se řady jiných kulturních akcí. Poděkování patří
i všem přednášejícím a také
celému výboru, který tyto akce
organizuje a zajišťuje.
Srdečně zveme na Čertoviny
do Sportcentrum - DDM 2.12
od 14 do 17. Vstpné 20 Kč/osoba. Program: čertovské hry s divadélkem Jana, pekelné soutěže
a hrátky s anděly, tvořivé pro šikovné ručičky, ukázky a prodej
lidových řemesel. Informace:
Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297,
tzajickova@sportcentrumddm.cz
Sportcentrum – DDM zve
na Valašský jarmark do Rožnova dne 15.12.2012. Cena
300 Kč/osoba. Cena zahrnuje
dopravu autobusem a vstup
do Dřevěného městečka. Informace: Mrg. T. Zajíčková,
582 332 297, 737 069 621,
tzajickova@sportcentrumddm.cz
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 27. 11.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 2. 12.
14.00 - 16.00 hodin

TIP Večerníku
PROSTĚJOVSKÁ ZIMA 2012

KDE: náměstí T.G. Masaryka, Kulturní klub DUHA
KDY: pátek 30. listopadu a sobota 1. prosince

Čas letí jako voda, Vánoce
jsou za dveřmi a brzy tu
bude první adventní neděle. Proto se přijďte vánočně naladit v pátek na náměstí, kde začne tradiční
Prostějovská zima 2012.
Odstartují ji v 16.50 hodin
slavnostní fanfáry z balkónu
radnice. Následuje od 17.00
podvečer s anděly, a protože
se blíží čas Vánoc období, v
němž se andělé snášejí z nebes s poselstvím. Z obláčku
přiletí anděl, který vyslyší
všechna přání světa a roz-

svítí prostějovský vánoční
strom. Druhý den 1. prosince se zajděte podívat s dětmi
do kulturního klubu DUHA,
kde bude program přichystaný už od 9.00 hodin. Začnou se promítat pásma pohádek pro nejmenší diváky.
Od 13.00 do 15.00 hodin
bude připravená pro šikovné děti minidílna a nejlepší
na konec, od 16.30 hodin si
můžou děti zahrát na kouzelnou školku v roli kouzelnických učňů a čarovat společně s Pavlem Kožíškem.

V neděli 9. prosince
na zámku v Plumlově
proběhne Vánoční koncert
Zdislavy
Krausové – Otrubové.

Rockový večer se koná v sobotu
1. prosince 2012 ve 20.00 za účasti kapel: TENEBRA, ZYLWAR
v hudebním klubu Apollo 13,
Barákova 12, Prostějov.

Objednávejte předplatné pro rok 2013
za zvýhodněnou cenu!
listopadu

inzerce

Do konce

n
u
r
o
k
0
za 65

volejte 582 333 433
nebo 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Trio pejsků
hledá páníčky!

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.
Luděk Vichorec 1978 Prostějov
Františka Pytelová 1927
Krásensko
Alois Jech 1937
Kraličky
Františka Vysloužilová 1922
Prostějov
Marie Zedníčková 1927
Otaslavice
Ivana Pytlíčková 1954
Čechy pod Kosířem
Jaroslav Zapletal 1954
Mostkovice
Marie Schmidtová 1927 Kaple
Mgr. Jiří Gorčík 1950
Kostelec na Hané

Rozloučíme se...
Pondělí 26. listopadu 2012
Margita Vančurová 1930 Prostějov 9.00 Obřadní síň Demelova
Miroslav Procházka 1950 Dobrochov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Vidmuch 1940 Mostkovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Bernard Ďurják 1928 Plzeň
13.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 30. listopadu 2012
Roman Procházka 1961 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Sekorová 1929 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Filip Horák 1992 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Františka Urbánková 1922 Želeč 13.15 Obřadní síň Prostějov
Bohuslav Klváček 1930 Vysočany - Molenburk
14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 1. prosince 2012
Pavla Pírková 1926 Krumsín
14.00 kostel Krumsín

Prostějov/mik - Městská policie každoročně odchytí desítky psů volně pobíhajících po ulici. Někteří z nich se páníčkům jen ztratili, jiní byli doslova vyhnáni z domova a poputují do útulku.
V minulý dnech byli odchyceni tito krasavci, nechybí vám?
Jestliže poznáváte svého čtyřnohého mazlíčka a chcete ho zpátky,
kontaktujte Ing. Michala Pojezného z odboru životního prostředí prostějovského magistrátu!
KONTAKT: e-mail: michal.pojezny@prostejov.eu, telefon: 582 329 405

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: Olšany
Dne: 10. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice za nákupním střediskem
od č. 91 po č.112
Obec: Vitčice
Dne: 10. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
areál farmy ZD Vitčice, dále
v obci RD od č. 25 po č.95.
Obec: Křenůvky
Dne: 10. 12. 2012 od 7:30
do 16:30 hod. Vypnutá ob-

last: celá chatová lokalita
Křenůvky .
Obec: Mostkovice
Dne: 12. 12. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
Prostějovská od č.550 a 16 po
č.214, celé ulice: Kukov, U
pomníku, Uličky, Za školou,
Gen. Kraváka, Na valše, Na
hrádku, Pod lesem, Pěší, Za
stodolami, Nábřežní od Prostějovské po č.338, Podskalí
pravá strana od pomníku po
č. 62, Chatařská po chatu 612
a 1090.
Obec: Soběsuky
Dne: 12. 12. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Soběsuky včetně

podnikatelských
subjektů
mimo Domov seniorů
Obec: Mostkovice
Dne: 14. 12. 2012 od 7:30
do 16:00 hod. Vypnutá oblast: celé ulice: Stichovská
oboustranně od OÚ, V proluce, Hlinická, Ohrozimská, K
mlýnu, Pod hrází, K výpusti,
U jezu, Dr. Cinka, Nábřežní
od ul. Ohrozimské po č. 339
včetně.
Obec: Obědkovice
Dne: 14. 12. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
od č.103 a RD naproti bez
č.p., vedle č. 91 včetně a celý
spodní konec.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Luštěte s E.ONem...
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Kulturní klub DUHA

pondělí 26. listopadu
17.30 Praho, má lásko
český povídkový film
20.00 Méďa
úterý 27. listopadu
17.30 Praho, má lásko
20.00 Největší přání
celovečerní dokument
středa 28. listopadu
17.30 Proti větru
francouzský film
20.00 Proti větru
čtvrtek 29. listopadu
nehrajeme
- uzavřená akce ČSOB

pátek 30. listopadu
16.50 Andělské rozsvícení
vánočního stromu
Slavnostní zahájení, podvečer s anděly.

pátek 30. listopadu
15.30 Raubíř Ralf
americký animovaný film
17.30 Argo
americký thriller
20.00 George Harrison
dokumentární film
sobota 1. prosince
15.30 Raubíř Ralf
17.30 Raubíř Ralf
neděle 2. prosince
10.00 adventní filmové
dívánky
15.30 Raubíř Ralf
17.30 Raubíř Ralf

neděle 2. prosince
17.00 Adventní zastavení
- Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose Prostějov

Simetrix
pátek 30. listopadu
Od 21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 1. prosince
Od 21.00 DJ Mark

Městské divadlo
v Prostějově

Kinoklub DUHA
sobota 1. prosince
9.00 Vánoce s Mikulášem
20.00 Líbáš jako ďábel

SVÉ TIPY

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

Apollo 13
čtvrtek 29. listopadu
Quattro Formaggi - Quattro Formaggi - jazz fusion. Jak už název napovídá jsou to čtyři muzikanti, prostějovský rodák Marek
Prokop-sax, Jan Bálek-klávesy, Dušan Čermák-bicí a Michal
Krásný-bass. Progresivní pražské FUSION seskupení proplouvající hranicemi mezi funkem,rockem,gospely a latinsko-americkými rytmy. Jsou výherci prestižních mezinárodních soutěží.
pátek 30. listopadu
7. narozeniny Zion Squad – Prostějovský rockers reggae
band slaví 7 let své existence! A kde jinde než v Apollu! ZION
SQUAD – Prostějovský 9členný band, hrající progresivní
rockers reggae (s prvky dubu, rocku, funky nebo hiphopu) s
oduševnělými českými texty. Úspěšná prostějovská kapela funguje 7 let, po prvním albu a několika singlech jako Pálíme největší (To je marihuana), Krize nebo HudbaH se pomalu chystá
na album nové a do světa nedávno poslala singl Mr. Harmony
(feat. Deadly Hunta) i s videoklipem. HOMEBWOYRASTA Olomoucké hvězdy českého reggae poprvé v Prostějově
sobota 1. prosince
TENEBRA, MATAHARI, ZYLWAR – Přirozeně harmonický večírek – Koncert kapely TENEBRA a hostů MATAHARI a ZYLWAR v prostějovském klubu APOLLO 13.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 26. 11. 2012 DO 2. 12. 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.
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 spatříte na začátku výše
uvedených pozorování. Zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU.

inzerce

inzerce

Dávejte si pozor při změně dodavatele energií!

www.vecerniikpv.cz

Kino Metro 70

Nechybí vám čtyřnohý miláček?

Nejsou již mezi námi...
Svatoslav Majer 1938
Kostelec na Hané
Žofie Rajtrová 1930
Čunín
Anna Hofmanová 1940
Čelechovice
Marie Zárubová 1924 Pěnčín
Františka Malečková 1916
Prostějov
Jiřina Komárková 1938
Prostějov
Karel Sláma 1937 Prostějov
Vladimír Konštacký 1924
Vřesovice
Antonie Sekaninová 1930
Vícov
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Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s novým hejtmanem Olomouckého kraje, který se minulé pondělí chopil žezla

„EMOTIVNÍ REAKCE NA VLÁDU S KOMUNISTY JSEM ČEKAL VĚTŠÍ!“
Školství, zdravotnictví, doprava a sociální služby - to jsou priority Jiřího Rozbořila

Olomouc, Prostějov - Novým hejtmanem
Olomouckého kraje byl minulé pondělí na ustavující
schůzi Zastupitelstva Krajského úřadu zvolen padesátiletý lídr ČSSD Jiří Rozbořil, který v křesle vystřídal
úspěšného a oblíbeného Martina Tesaříka. V historii kraje tak je druhým sociálnědemokratickým šéfem
v řadě. Je ovšem prvním hejtmanem, který bude řídit
kraj společně s komunisty. Krátce po zvolení a nezbytných procedurách poskytl Jiří Rozbořil Večerníku
první rozhovor v nové funkci. Z nej vyplnulo, že nový
hejtman rozhodně nevnímá politiku jako cestu ke zbohatnutí. „Šel jsem do politiky projevit svůj názor, pracovat s lidmi, kteří byli tomuto názoru nejblíž. Politika se
nezměnila, jenom lidé v ní. U mnohých je zřejmé, že
ju berou jen jako nástroj k moci a zbohatnutí. Já jsem
komunální politiku vždy chápal jako službu občanům,
a to se doposud nezměnilo,“ tvrdí v exkluzivním interview Jiří Rozbořil.
Lenka Fuchsová
Pane Rozbořile, jaké jsou
vaše první pocity po zvolení
hejtmanem?
„Řekl bych, že nový hejtman
je mírně rozklepán, protože
samozřejmě je to den a chvíle, kdy se člověku mění celý
život. Pro každého člověka
je něco takového určitě velká
změna. Né, že bych nebyl euforický, to samozřejmě jsem,
ale při vědomí toho, co nás
příští roky čeká, tak mě to vrací
na zem. Ale opakuji, je to velká
životní změna.“
Uvedení nové
krajské rady
přineslo i poměrně emotivní
nesouhlasné projevy v souvislosti s tím, že do vedení
kraje se dostali komunisté.
Jak se na tuto situaci diváte
vy osobně?
„Já jsem ty dramatické projevy
čekal, protože to, že komunistická strana vstupuje do koalice, je vlastně první volební
období po třiadvaceti letech.
Emotivní nesouhlasné projevy
proto nebyly žádným překvapením. A musím říct, čekal
jsem to tvrdší! Takže mohu
říct, že zastupitelstvo proběhlo v duchu koalice - opozice a
celkem korektně. Důležité je,
že vše proběhlo dle koaliční
smlouvy.“
Při volbě členů
regionální
rady jste dali prostor i opozičním stranám, což dříve
nebylo obvyklé. Můžete to
čtenářům vysvětlit?

„Tím, že jsme šli do koalice
s komunisty jsme na druhé
straně nabídli poměrně komfortní prostor opozici ve všech
komisích a dalších orgánech
kraje, tedy i v regionální radě.
Respektujeme, že i opozice
nto
představuje velké procento
teří
voličů. Nechceme lidi, kteří
tadostali hlasy od voličů, odstavovat od rozhodování.“
Když jste v
roce
1995
995
vstupoval do politiky, přeřemýšlel jste o tom, že byste
ste
se jednou stal hejtmanem
em
kraje?
lel.
„Tak to opravdu nepřemýšlel.
rajNakonec v té době ještě krajské uspořádání neexistovalo,
alo,
takže ani nemohl. Nicméně žiřevot přináší výzvy, které je třeba uchopit a poprat se s nimi.
mi.
Teď je přede mnou po 17 letech v politice opravdu velká
lká
n ji
výzva a já jsem připraven
v roli hejtmana zvládnout,, a
anů
to především v zájmu občanů
našeho kraje.“
Jaké byly vaše
aše
představy o
politice v době, kdy jste začíačínal svou politickou dráhu
ua
jak se za ty roky k dnešku
ku
změnily?
evit
„Šel jsem do politiky projevit
mi,
svůj názor, pracovat s lidmi,
kteří byli tomuto názoru nejila,
blíž. Politika se nezměnila,
h je
jenom lidé v ní. U mnohých
zřejmé, že politiku berou jen
oci
jako nástroj na cestě k moci
a zbohatnutí. Komunální poako
litiku jsem vždy chápal jako
poslužbu občanům, a to se doposud nezměnilo.“

Podepsal to. Jiří Rozbořil složil slib zastupitele a vzápětí byl zvolen
hejtmanem kraje.
Foto: František Omasta
Vaše vítězství
ve volbách
bylo
y
více než jjednoznačné. Čemu to přisuzujete?
„Pokud myslíte mé
osobní vítězství v podobě preferencí, tak
i já jsem byl z tohoto
výsledku mile překvapen. Přičítám to tříměsíční práci v kampani,

INZERCE

Zastupitelé zároveň hlasovali o složení krajské rady
pro čtvrté volební období.
V Radě Olomouckého kraje zasednou zástupci České
strany sociálně demokratické
a Komunistické strany Čech
a Moravy.
Hejtman Jiří Rozbořil bude
mít na starosti finance, investice a evropské projekty,

kdo je
jiří rozbořil
Narodill se 116.
6 února 1962 ve Šternberk
Šternberku, dětství prožil v Cholině. Vystudoval olomouckou
elektrotechnickou průmyslovku a poté strojní
a elektrotechnickou fakultu ostravské báňské
vysoké školy. V letech 1987 až 1992 pracoval
jako vedoucí výroby v Moravských železárnách. V letech 1992 až 1998
podnikal v maloobchodě a další čtyři roky byl ředitelem obchodních
domů Kaufland. Od roku 2003 až doposud pak byl provozním náměstkem ředitele olomoucké ffakultní nemocnice. Do ppolitikyy vstoupil
p Jiří
Rozbořil 1995 a od té doby je věrný stále stejné straně - ČSSD. Tam
prošel řadou funkcí, nyní je předsedou okresního a místopředsedou
krajského výkonného výboru. Je také členem olomouckého městského zastupitelstva. Od roku 2006 působí aktivně také v charitativní oblasti, věnuje se především podpoře osob s mentálním postižením. Jiří
Rozbořil je ženatý a má tři děti.

Vítěz bere vše, ale také za vše
zodpovídá. Voličům přináší
lehčí hodnocení a rozhodování
v následujících volbách.“
Jaké
budou
vaše první kroky v úřadu hejmana?
„V první řadě nás čeká sestavení rozpočtu na rok 2013. Nelehkýý úkol v nelehké době. Věřím
ale, že ve spolupráci s mými kolegy v radě kraje zajistíme tímto
rozpočtem všechny úkoly, které před námi v příštím
roce stojí.“

„„Řekl
Řekl bych, že nový hejtman
Ř
je mírně rozklepán, protože
samozřejmě je to den a chvíle,
kdy se člověku mění celý život“

S jakými prioritami se úlohy prvního muže kraje ujímáte a čeho všeho byste chtěl
v příštích čtyřech letech v
práci pro kraj dosáhnout?
„Je toho mnoho, čeho chceme
dosáhnout. Prioritou ale samozřejmě bude naplnění našeho
g
j
volebního pprogramu.
Zejména
jde o udržení kvalitních a dostupných veřejných služeb. Mezi
další úkoly bude určitě patřit větší
otevřenost kraje vůči
občanům nebo
ve spolupráci
s obcemi vyřešení otázky spojené s
nakládáním
s odpady.“

přiznal po svém zvolení JIŘÍ ROZBOŘIL,

nový první muž Krajského úřadu v Olomouci

Výměna stráží. Martin Tesařík předal hejtmanské insignie svému nástupci Jiřímu
Rozbořilovi.
Foto: František Omasta

Olomoucký kraj má nového hejtmana a radu

Olomouc/red - Olomoucký
kraj od poledního dopoledne
řídí Jiří Rozbořil. Zastupitelstvo jej zvolilo novým hejtmanem, když pro něj hlasovalo
pětatřicet z 55 jeho členů.
„Jsem připravený pracovat
ve prospěch všech občanů
Olomouckého kraje,“ konstatoval Jiří Rozbořil bezprostředně po svém zvolení.

kdy jsem projel snad všechna
místa v kraji. Uvědomuji si, že
jsem byl do jisté míry pro občany
neznámý a o to víc si cením tohoto výsledku.Všem, kteří mi dali
svůj hlas, moc děkuji.“
Před
dvěma
roky jste byl
lídrem vaší strany v komunálních volbách. Přestože ČSSD i
tyto volby vyhrála, kvůli dohodě pravicových stran skončila v opozici. Berete nynější
úspěch jako satisfakci?
„Taková je politika. Satisfakcí
bych tento úspěch nenazval. Je
ale dost možné, že do určité míry
letošní úspěch volby před dvěma
lety ovlivnily. To podstatné ale
je, že sociální demokracie volby
v tomto regionu opakovaně vyhrává. Svědčí to o dobré práci a
o dobrém jméně značky ČSSD.“
Máte možnost
srovnání. Považujete současný volební
systém včetně rozdělování
mandátů za spravedlivý?
Jak byste se díval například
na systém
„vítěz
bere vše“?
y
„
„Volební systém je takový, jaký
je. Poměrné zastoupení je určitě demokratičtější než vláda
jedné strany, nicméně většinový systém je ´jednoznačnější´.

krizové řízení, vnější vztahy
a cestovní ruch. Jeho prvním náměstkem bude prostějovský radní Alois Mačák
s resortem dopravy a silničního hospodářství. Dalšími
náměstky hejtmana budou
Radovan Rašťák (kultura,
péče o památky, tělovýchova, sport, volný čas), Michael Fischer (zdravotnictví),

Yvona Kubjátová (sociální
věci), Zdeněk Švec (školství) a Michal Symerský
(regionální rozvoj, územní
plánování, životní prostředí
a zemědělství, majetek). Neuvolněnými členy rady se
stali starostka Němčic na
Hanou Ivana Dvořáková,
Pavel Martínek, Eva Pavličíková a Pavel Šoltys.

Kraj vybral i své zástupce do výboru regionální rady
Olomouc/red - Zastupitelstvo Olomouckého kraje
tento týden vybralo osm
svých členů, kteří budou
samosprávu reprezentovat
ve Výboru regionální rady
Regionu soudržnosti Střední Morava. Regionální rada,
která rozděluje část dotací
z Evropské unie, zastupuje Olomoucký a Zlínský
kraj. Oba regiony mají ve

společném výboru po osmi
členech. „Podle koaliční
smlouvy připadla čtyři místa ČSSD, dvě KSČM a dvě
místa jsme nabídli opozici,“
uvedl hejtman Jiří Rozbořil.
Olomoucký kraj bude ve
výboru zastupovat hejtman
Jiří Rozbořil (ČSSD), náměstek hejtmana Michal
Symerský (KSČM) a radní Pavel Šoltys (ČSSD).

Dále v něm zasednou členové
zastupitelstva Alena Rašková
(ČSSD), Marie Fomiczewová, (ČSSD) Zdenka Szukalská
(KSČM), Jiří Pospíšil (ODS)
a Marian Jurečka (Koal_
OlK). Radní Pavel Šoltys byl
jako jediný členem výboru již
v minulých letech.
Výbor regionální rady by
se měl poprvé sejít v tomto
týdnu.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
JAKÝ BYL LETOŠNÍ PODZIM?

TRHÁK TÝDNE

Prvotní ohlédnutí
po zelených trávnících
od MSFL po IV. třídu
čtěte
na stranách

24 a 25

FILIP ROZSÍVAL KLEPE NA PRVOLIGOVÉ DVEŘE

ODCHOVANEC PROSTĚJOVSKÉ KOPANÉ A BÝVALÝ HRÁČ
HAMBURKU PRONIKL DO „A“-TÝMU MLADÉ BOLESLAVI!

rozhovor
M. ČERNOŠEK:

Exkluzivní interview
s "otcem" českých
tenisových zázraků
čtěte
na straně

lední hokej

Mladá Boleslav, Prostějov/jim

32
STŘEDA 28. 11.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD - 20. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
KARVINÁ
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

házená

SOBOTA 1. 12.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 10. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
SHC MALOMĚŘICE

STÁLE BLÍŽE PREMIÉROVÉMU STARTU V NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽI
SE NACHÁZÍ PROSTĚJOVSKÝ ODCHOVANEC FILIP ROZSÍVAL (NA SNÍMKU). HRÁČ,
JENŽ COBY MLÁDEŽNÍK PROŠEL TAKÉ SIGMOU OLOMOUC A BUNDESLIGOVÝM
HAMBURKEM, USILUJE O ŠANCI V „ÁČKU“ MLADÉ BOLESLAVI. POSLEDNÍ DVA
ROKY STRÁVIL V JEJÍM DOROSTU A TŘETILIGOVÉM BÉČKU, NYNÍ JE VELMI BLÍZKO ODEHRÁNÍ SVÝCH PRVNÍCH MINUT V DRESU ÁČKA. V SOBOTU PŘI VÍTĚZNÉM
UTKÁNÍ STŘEDOČESKÉHO CELKU NA HŘIŠTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC SE BÝVALÝ
MLÁDEŽNICKÝ REPREZENTANT POPRVÉ DOSTAL NA LAVIČKU, JAKO NÁHRADNÍK VŠAK DO HRY NEZASÁHL.
NA SVŮJ VELKÝ SEN V PODOBĚ PREMIÉRY V 1.GAMBRINUS LIZE TAK TALENTOVANÝ ZÁLOŽNÍK, KTERÉMU BUDE V LEDNU DVACET LET, POŘÁD ČEKÁ...

Kádr Jestřábů
rozšířil útočník
Novák z Komety

Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

házená

SOBOTA 1. 12.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 10. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
TATRAN BOHUNICE
Sportovní hala Kostelec na Hané

volejbal

SOBOTA 1. 12.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 11. KOLO

Foto: www.hc-kometa.cz

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 1. 12.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD - 21. KOLO

LHK JES TŘÁ BI PR OS TĚJ OV
(soupeř bude znám až po
??? (sou
odehrání středečního kola)

Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

basketbal

SOBOTA 1. 12.

18:00

MATTONI NBL – 14. KOLO

BK PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

É AKTUALIT Y ZE
ŠKERÉ
VEŠ
SPORTU HLEDEJTE NA

www.vecernikpv.cz

Prostějov/son - Vedení LHK Prostějov získalo do „A“-mužstva další posilu, ovšem nejde
o žádného špičkového borce. Hráčský kádr
doplnil dvacetiletý mladík Jakub Novák
(na snímku) z Komety Brno, který v letošní sezoně dosud nastupoval za svůj mateřský oddíl
v extralize juniorů i za Břeclav v druholigové
skupině Střed mužů.
Nadějný útočník se narodil 18. září 1992, měří
186 centimetrů a váží 86 kilogramů. Jak vypadají
jeho individuální statistiky? V minulém ročníku
juniorské extraligy absolvoval 44 zápasů s bilancí 31 bodů (17 gólů + 14 asistencí) a hodnocením
+10 účasti na ledě při vstřelených, respektive inkasovaných brankách. Letos má v téže soutěži 5
utkání, 1 bod (1 + 0) a –4, v mužské 2. lize pak 8
duelů, 4 body (2 + 2) a nulu v plus/mínus.
„Jak dobrý může Kuba být, to se teprve ukáže.
My jsme každopádně potřebovali početně rozšířit útočné řady, kde máme maximálně dvanáct
hráčů a Luboš Korhoň může kdykoliv odejít. Novák rozhodně není posilou do prvních dvou formací, třeba ve Frýdku-Místku při dostatku jiných
ofenzivních hokejistů ani nenastoupil. Určitě
jsem však rád, že ho máme, a své uplatnění u nás
najde,“ uvedl pro Večerník hlavní trenér Jestřábů
Petr Zachar.
Jakub Novák do hanáckého klubu zamířil na
hostování do konce sezony. Nyní prostějovská generalita ještě shání osobnost, kterou by
vyztužila dost průchodnou obranu. „Chceme
nějakého kvalitního beka, jenže zatím se nám
nepodařilo nikoho takového a přitom volného
najít. Uvidíme,“ odtušil Zachar, z jehož slov je
nepřímo patrné, že kvarteto Olomoučanů Filip
Smejkal, Petr Žajgla, Ivo Peštuka a Jiří Paška
se do party LHK bohužel již asi nevrátí...

INZERCE

Foto: www.fkmb.cz

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 47 na snímku byl dům v ulici
Knihařská v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Miroslav
ZDRÁHAL, J. B. Pecky 8, 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 30. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 3. PROSINCE 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

„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 POŠESTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU

Profitex Prostějovv

Wolkerova 37

PODZIMNÍ AKCE!!
•

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

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

Blíží se vánoční doba hojnosti
a tak u nás nakoupíte levně nejen...

TIP
k obrazovce
SNĚŽENKY
A MACHŘI
PO 25 LETECH
komedie ČR 1980

NEDĚLE 2. 12. 2012

20:20 HODIN

AFTA, BAGR, BOULE, BULGER, DEKO, DOROST, GENERÁL,
IDYLA, KADLUB, LANKO, LEPÉ, LODR, LOSI, OBAL, OHAŘI,
OKOS, POLYFON, RING, ROSA, SAKR, SAPO, SRST, STUD,
ŠIML, ŠVÁB, TĚLO, ZLOM, ZOEA, ZVĚST
... 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 30. LISTOPADU 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„LIPOSUKCI“. Další vylosovanou výherkyní se stala Marie BUREŠOVÁ, E. Valenty 31, 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 26. listopadu 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Ba právě naopak.
Dnes totiž můžete soutěžit se zbrusu novým partnerem
tohoto zápolení, kterým se stala známá firma LICEA. Ti
z vás, kdo správně vyluští tajenku, mohou získat POUKÁZKU NA NÁKUP V PRODEJNĚ LICEA (místní nádraží v Prostějově) V CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto ryze
PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 3. prosince 2012.
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v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
už pětaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Tomáše
Berdycha a Radka Štěpánka.
Duo tenisových reprezentantů, které o předminulém víkendu vstoupilo mezi nesmrtelné, když vyhrálo Davisův
pohár. poznala celá plejáda z
vás, načež se v osudí objevilo
dohromady 613 správných
odpovědí! Z losovacího koše
se nakonec usmálo štěstí na
výherce, kterým se stal Marián
JANÍK, J. Zrzavého 5, Prostějov. Od Večerníku tak obdrží zajímavou cenu v podobě
poukázky od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
po čase opětovně zabrousili do
politických vod. Počátkem uplynulého týdne totiž byla definitivně
zvolena nová krajská rada, jejímž
druhým nejvyšším činitelem je
právě muž z tohoto obrázku, který
tak rád nosí hokejový dres...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z šestaosmdesátého kola čekáme v redakci opět
do PÁTKU 30. 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
3. PROSINCE 2012.

úspěšný televizní bavič Karel, který přijede i se synem
Petrem, bezdětná Soňa i Eva
se dvěma syny. Viky je sice
zklamán, protože nakonec
Profesor Karda, který nepříliš dorazí jen hrstka spolužáků,
úspěšně provozuje v Krkono- přesto se snaží navázat na
ších turistickou chatu Sever- minulost a oživit vzpomínka, se u vleku setká se svým ky. Večer dorazí i profesorka
bývalým žákem Vikim Caba- Hanka, kterou kdysi miloval
dajem, který se živí jako lyžař- Radek. Ve vzpomínkách na
ský instruktor. Je rozvedený, dávné události se začínají
na horách je se svou dcerou objevovat hořké tóny, vyvoJanou a když zjistí, že na cha- lané konfrontací bezstarostné
tě je u Kardy na návštěvě dce- minulosti s trpkými životníra Marika, o kterou se kdysi mi zkušenostmi a nezdary
neúspěšně ucházel, navrhne v osobním nebo profesním
učiteli, aby na chatě uspořádal životě. Většina z nich přišla
sraz bývalých spolužáků. Od o ideály, cítí se osaměle a pojejich bouřlivého lyžařského kud někteří žijí ve vztazích,
kursu uplynulo pětadvacet jsou většinou nefunkční nebo
let. A tak se na chatě obje- nějak nabourané. A zdá se, že
ví obézní Radek, vlastnící ani setkání po letech nebude
neúspěšné
vydavatelství, mít šťastný konec...
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: V. Tauš
Hrají: J. A. Duchoslav, R. Brzobohatý, E. Jeníčková, V. Freimanová, V. Kopta, M. Suchánek

S DR. OETKEREM PODEVÁTÉ...

Již téměř dva měsíce 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 30. LISTOPADU
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 3 - 1 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově sedmasedmdesátým
výhercem
stal Jaroslav DVOŘÁK,
Havlíčkova 11, 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
3. PROSINCE. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

Dávejte si pozor při změně
dodavatele energií!
Luštěte
s E.ONem...
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Tel.: 773 542 542
775 246 321

TRADICE KVALITNÍCH

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

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E.Beneše, PV, zrekonstr.,balkon,
sklep 4300 Kč/měs. + 1200Kč/měs. ink.
2+kk, ul. Raisova, PV, moderně zařízený!
8000Kč/měs. vč, ink.
3+1 s lodžií, Havlíčkova, PV, 1.patro,
2
6700/měs. + ink.
103m , po rekonstr.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s velkým balkonem, ul. Svolinského,
PV,
SLEVA! 9500Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.

BYTY- PRODEJ
1+1, Tylova, PV
520 000Kč
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!

Pronájem
zavedené
restaurace
s penzionem, ubytovnou a parkováním
v Prostějově.
CENA a INFO v RK!

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+1, Přerov, ul. Optiky
Kč 790.000,3+1, Plumlov, Lesnická ul.
Kč 850.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.095.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.150,-/měs. vč. inkasa
2+1, Rejskova ul. Kč 6.000,-/měs. + inkaso (Kč 2.500,-)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – 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

e-mail: info@impulsreality.com

Tip týdne: Prodej bytu 1+1, Prostějov ul. Tylova
Rodinné domy:
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
Nabízíme:
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
Držovice - BD se
zahradou, 4 byty,
2x2+1 a 2x3+1.
Půdu lze využít pro
vybud. podkr. bytů. ZP 256 m2, zahrada 650 m2. Na pozemku se
dále nachází garáže.
CENA v RK
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový koncový o velikosti 2+1 v 1.NP a
3+1 v podkroví.
Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK
VRBÁTKY- RD 5+1
s garáží a zahrádkou, s
dobrou dostupností do
PV i Olomouce (vlak.
spojení). Užitná plocha
213 m2. Celková výměra pozemku 293 m2. CENAv RK.

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

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

Prostějov, Domamyslice
Prodej rodinného domu 5+kk s podkrovím,
sklepem, terasou a garáží s dílnou. Po část.
rekonstrukci, plastová okna, plynové ÚT, elektřina,
udržovaná zahrada, vl. studna. Zastavěná plocha
144 m2, zahrada 341 m2. Cena: Kč 2.990.000,-

zahrádka.

Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
Byt 3+1, SMRŽICE, prostorný byt v
rekonstrukci v 1.NP,
budova se 4 byty,
garáž, stodola, dílna,
CENAk jednání v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

TIP TÝDNE
Prodej bytu 3+1, PV- ul. Družstevní
Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 590000,-Kč- Sleva!!! a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč

Prodej RD, Alojzov

Prodej RD Držovice
Prodej RD o dvou bytových jednotkách se
zahradou,
cena: 1290000,-Kč

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

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

WWW.SRDCEREALIT.CZ

www.realhypo.cz
Prodej
3+1 PV- 481
ul. Mozartova
- SLEVA!
Tel.bytu602
237
Jednotka o výmìøe
32 m2 má k dispozici samostatné
WC a samostatnou
komoru, kterou lze
využít jako skladovací
prostor. Druhá jednotka je o velikosti 44 m2. Oba
nebytové prostory se nachází v pøízemí domu, možnost parkování pøímo pøed prostorem. Vhodné
Prodej
2+kk, PV- Studentská
- SLEVA!
využít
na administrativní
prostory èi ul.
služby.
Každá
jednotka má samostatné mìøení energií, vytápìní
VAW, samostatný elektromìr i vodomìr, zabezpeKontakt: 602 481 237,
èovací zaøízení.
702 065 430
Prodej rodinného
domu v Kralicích
na Hané. Jedná se
o pøízemní øadový
dùm o dispozici 2 +
1. Zastavìná plocha
+ nádvoøí 314 m2, zahrada 106 m2. Nutná rekonstrukce. Napojeno na veškeré inženýrské sítì.
Kontakt: 602 481 237,
702 065 730

spolupráce s Hypoteèní bankou
– jednièkou na trhu

Financování:

Bystročice, okr. Olomouc
Novostavba rodinného domu 4+kk, 5 km od
Olomouce.Vobývacímpokojipřipravenkomínnakrb,
plynové ÚT. Veškeré inž. sítě, asfaltová komunikace.
Dům ihned k bydlení. Zastavěná plocha: 111 m2,
zahrada 444 m2.
Cena: Kč 2.840.000,-

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

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,
INFO v RK
1828m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 2x 972m2. V lokalitě již probíhá
výstavba RD. Klidná lokalita, 5km od
Prostějova.
Cena: 550Kč/m2
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
SLEVA : 800Kč/m2

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov
Prodej RD 1+1 s garáží, dílnou a
předzahrádkou. Veškeré inž. sítě, koupelna
s vanou i sprch. koutem, vytápění plyn. WAW +
krbová kamna. Ihned k bydlení. Pozemek 133
m2.
Cena: Kč 550.000,-

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

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

TŘEBÍZSKÉHO ul.
- BYT 3+1, 90m2,
cihla, DB, 3.patro,
prodej včetně vybavení. Byt prošel kompletní, náročnou a velmi
zdařilou rekonstrukcí. CENA: 1.600.000Kč.
PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 850.000Kč.
DRŽOVICE - RD
4+1, k demolici, veškeré IS, zastavěná
plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
Cena 2.400.000Kč.
PROSTĚJOV - RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící, zast.
plocha 185m2, okr.
zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v září
2011.
CENA: 3.800.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný. CENA: 395.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek, oplocený, výměra 981m2,
jižní orientace,
JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

Objednávejte předplatné
pro rok 2013
za zvýhodněnou cenu!

Do konce
a
z
u
d
a
p
o
t
s
i
l
n

650 koru

volejte 582 333 433,
608 960 042
pište:
inzerce@
inzerce
@vecernikpv.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y PRODEJ
2+1,dr. ,TYLOVA 60m2
710.000,-Kč
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný,…
1.450.000,-Kč
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,
1.200.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný, po
rekonstrukci!
…… DOHODA !!!

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný tip…….
ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310

NOVINKA!!!
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m
4+1,dr.STUDETSKÁ
,
Á,115m
m2
pěkný,prostorný byt
1.950.000,-Kč
4+1,OV
, V,4.p.75m
p m2,,SÍDL.SVOBODY
SÍDL.SVOBODY
4+1,OV,4.p.75m
po kompl.rek. lodžiee
1.750.000,-Kč
2+1,dr.S.SUCHARDY,1.p.58m
2+1,dr.S.SUCHARDY
,
Y,1.p.58m
m2
lodžie,výtah,
700.000,-Kč
3+1,dr.,KRAPKOVA,1.p.74m
3+1,dr.,KRAPKOVA,
, ,
,1.p.74m
m2, 2 balkony 1.190.000,-Kč
3+1,, dr.K.SVOLINSKÉHO,1
dr.K.SVOLINSKÉHO,1.p.89m
, .p.89m
m2, po kompl.
rekonstrukci, s možností převodu do OV 1.350.000,-Kč
4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,
, ,
, 170M
M2, BAZÉN,
SAUNA, TERASA, VELMI PĚKNÝ
1.990.000,-Kč
DOMY prodej
RD 4+1,3+kk LEŠANY
INFO V RK
RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá rekonstrukce,
599.000,-Kč
možnost rozšíření do podkroví
NOVINKA!!!
RD 3+1.LEŠANY,zahrada
800.000,-Kč
3+1.LEŠANY,
Y zahradaa
RD 1+1,VRAHOVICE
1.300.000,-Kč
,
RD 1+1,, TIŠTÍN
N ,dvůr,po
,dvůr,po rekonstrukcii 590.000,-Kč
RD 3+1,, KOSTELEC NA HANÉ
HANÉ,, po rek.,
zahrada, pěkný……….
1.900.000,-Kč
3+kk,MYSLEJOVICE,
RD 3+kk,MYSLEJOVICE
,
, nadstandardní,
atypický, novostavbaa …
1.900.000,-Kč
5+1,VINCENCOV,velmi
RD 5+1,VINCENCOV,
,
,,velmi pěkný, klidné
prostředí, velká zahrada………
Info v RK
RD 6+1 ,NĚMČICE
,
NAD HANOU,, zahrada, velmi
pěkný a udržovanýý ……S GARÁŽÍ 1.999.000,-Kč
RD 4+1,, VRAHOVICE
VRAHOVICE,, po rekonstr.
zahrada, pěkný
…SLEVA!! 1.999.000,-Kč
PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1
2+kk,Krokova,zařízený
7.500,-Kč
3+1,cihla,OV,Vojáčkovo nám.
8.000,-Kč
3+1,cihla,OV,Vrahovice
8.500,-Kč
Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH,
STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ,
POPTÁVÁME PRO KLIENTY
VŠECHNY
TYPY
REKONSTRUKCE,
PRÁVNÍ
SLUŽBY,
NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY!
PRÁVNÍ SERVIS
PŘI VYŘÍZENÍ
POZŮSTALOSTI, ZNALECKÉ POSUDKY
PRODEJ,ŘÍZENÍ!!!
PRONÁJEM,
INABÍZÍME
PRO DĚDICKÉ

Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
3+1 Vrbátky
4+1 sídl. Svobody 74m2

489.000Kč
550.000Kč
650.000Kč
840.000Kč
995.000Kč

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
RD 3+1 Rozstání i na splátky 550.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
790.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.150.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2x garáž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč

www.reality-domino.cz

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
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+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

605 011 310

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.

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

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

Tel.: 606 922 838

Svatoplukova 3, Prostìjov
prostejov@vase.hypotecnibanka.cz
602 481 237

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

Tel.: 606 922 838

Telefon: 608 960 042

- koupì nemovitosti k bydlení
- výstavba, rekonstrukce, modernizace
a opravy nemovitostí
Výhodná úroková sazba
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Pronájem bytu 2+1, Mozartova ulice, po
rekonstrukci, cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt
s lodžií,
cena 6000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ulice Brněnská, po
rekonstrukci, cena 6.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 2+1, ulice Dvorského, byt
v pěkném stavu s lodžií,
cena 7200,-Kč
Pronájem bytu 2+1, ulice J.B. Pecky, po
rekonstrukci,
cena 8500,- Včetně inkasa!
Tel.: 605 011 310

Poradenské místo

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

Volejte: 739 322 895

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
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

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

Prostějov, Krapkova ul.
Prodej podkrovního bytu 5+kk s terasou v
osobním vlastnictví, plocha 126 m2, 4. patro,
krb, klimatizace, plynové ÚT. Nízké náklady: cca
1.000 Kč/měs.+ inkaso. Nová střecha, včetně
izolací. Stáří bytu 8 let. Cena: Kč 2.200.000,-

Prodej RD, Prostějov

777 251 878

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

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

Olomoucká 10, Prost÷jov
www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 1.080 tis.Kč
850 tis.Kč
2) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
3) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
4) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
5) RD 1+1 po kompl.rekonstr., Plumlov -1.500 tis.Kč .... SLEVA !
6) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek. 999 tis.Kč ..... SLEVA !
7) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.350 tis.Kč
9) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv
999 tis.Kč
2.390 tis.Kč
10) RD v Pv, 120 m2
11) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
12) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
13) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+kk E.Beneše, po kom.rek.
1+1 Vodní
2+1 Kpt.Jaroše
2+1 Fügnerova
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Partyzánská 3+1 Husserl.nám., 140 m2

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

Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
2
680 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m
2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, luxusní
1.300 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
1.099 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
2
1.200 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.350 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.050 tis.Kč
3,5+1 DR Svatoplukova, 92,5 m2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
160 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.500 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
2
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
1.300 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.650 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.200 tis.Kč - SLEVA !
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:

- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- Prodej restaurace - 16 km od Pv, 50 míst, kuchyně, 200 m2 999 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem: Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2

790 tis.Kč

Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky: Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako sklad 2 tis.Kč/měs.
Pronájem garáže na Žeranovské ul. - 1 tis.Kč/měs
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
79 tis.Kč .....
SLEVA !
- Prodej garáže u Krasického rybníka - 180 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY:

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

Novinky: Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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REALITY

REALITY

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

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

Prodám byt 2+1, OV, ul. Libušinka,
PV. Tel.: 728 961 003

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD 5+1, Čechovice 3 320 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 550 000 Kč
* RD 4+1, Vrahovice 1 800 000 Kč
*Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 3+1/C,Partyzánská 1 150 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 1+1, Sídl.svobody 550 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 790 000 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 zděnou řadovou garáž za
Krapkovou ul. (u bývalého Ospapu). Elektřina, rampa, možnost
mytí. Tel.: 602 537 370

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

Provádíme veškeré zednické práce:, rekonstrukce, malířské práce,
sádrokartony, obklady, pokládka
plovoucích podlah atd. Levně. Tel.:
725 922 477

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

Exluzivní nabídka k bydlení i
podnikání: Nabízíme k prodeji RD
v blízkosti centra PV za 2 420 000 Kč.
Přízemí - nebytové prostory o velikosti 220 m2 s mnoha různými způsoby využití. V ceně je i podkrovní
nadstandartní byt 2+1, (71 m2), i příprava pro vybudování další bytové
jednotky. Tel.: 722 185 996

Pronajmu suterénní byt 1+1 v centru města, po rekonstrukci, k nastěhování ihned. Nájemné 3 500 Kč+
inkaso. Tel.: 603 100 102
Koupím byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597
Pronajmu nestandardní byt 1+1 + dvorek, ul. Šlikova, PV, nájem 2 000 Kč,
inkaso 2 000 Kč. Tel.: 604 820 358

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

Prodám byt 1+1 na E. Beneše, 42 m2,
cena dohodou. Tel.: 724 337 984
Pronajmu 3+1 v klidné lokalitě PV.
Tel.: 581 021 603

Půjčka rychle, spolehlivě
tel.: 608 723 552

Prodám, případně pronajmu řadovou garáž v Domamyslicích, cena
84 tis. Kč. T.: 732 729 514

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.

Pronajmu garáž, ul. Tylova, 1 000 Kč.
Tel.: 776 894 323
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 v PV, po rekonstrukci, částečně zařízený. Cena vč.
inkasa 6 000 Kč, kauce 6 000 Kč.
Tel.: 606 929 830

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

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

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

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

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

Prodám družstev. cihlový byt 3+1
na Bulharské ulici. Orientace V, Z,
druhé poschodí. Cena 1 050 000 Kč.
T.: 776 161 821

Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

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

Prodám pěkný družstevní byt
1+1 ul. Dobrovského, PV. Cena
550 000 Kč. Tel.: 723 181 810

Půjčka 5 000 až 150 000 Kč. Rychle, diskrétně až do domu. Tel.:
607 401 926 pracuji pro více věřitelů.
www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062
Půjčka od 5 000 Kč do 1 mil., vyplacení exekucí, zástavy. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.
Nejžádanější půjčka v ČR! Rychlé vyřízení a možnost předčasného splacení
od 30 000 Kč do 2 000 000 Kč. Pro
schválení stačí zaslat jm, př, rč, příjem
výši úvěru na tel. 604 358 514

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

Koupím byt 1-2+1 v Prostějově.
Výhodou osobní vlastnictví. Tel.:
604 560 454
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání, příp.
dluh vyplatíme. Tel.: 776 878 002
i SMS
Prodej bytu 2+1 v PV, Západní ul.,
OV, 49 m2, levně. Tel.: 777 862 900
Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 776 276 614
Pronajmu 1+1 v PV, nadstandard.
Tel.: 608 111 622

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

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

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.
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

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
Koupím pole nebo les v k.ú. Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046
Pronajmu byt 1+1, ul. Dolní. Cena
6 400 Kč včetně inkasa, balkón,
zrekonstruovaný. Volný ihned.
Tel.: 777 320 572
Pronajmu garáž v ul. Okružní, v uzavřeném objektu, cena 1 000 Kč. RK
ne. Tel.: 775 250 572
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
Pronajmu pěkný slunný byt 3+1 blízko centra PV. Nájemné 6 800 Kč +
inkaso. Volný od 1.12.2012. Nejsme
RK. Tel.: 776 808 064

Prodám doživotní členství v golfovém klubu Sokrates na Kořenci. Cena
15 000 Kč.
Kontakt: 602 362 260,
makivalenta@gmail.com
Prodám rozkládací masážní lehátko.
Tel.: 604 881 600
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
Prodej palivového dřeva, tvrdé
990/m, měkké 790/m. Doprava zajištěna. Tel.: 734 481 013
Prodám zimní gumy, (celá kola s diskem např. Octavia 1), 195/65/15
– levně. Cena 1ks/490 Kč. Tel.:
603 445 601
Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlnou obuv na vaše nohy?
Prodejna IVKA Plumlovná ulice (naproti Kubusu) připravila
novou kolekci zimní obuvy na
velmi problémové nohy (vysoké
nárty, oteklé kotníky, kostky i
silnější lítka). Stále doplňujeme
a objednáváme klasické papuče
(zip přeska, důchodky, sněhule
s brzdou, gerlachy a jiné potřebné zboží ve vetších velikostech.
U nás také v prodejně molitany
různé tloušťky. Tel.: 603 445 601
Prodám stolek pod televizi, radio a
video, prosklená dřívka. Velmi dobrý
svat. Cena 1 000 Kč. Tel.: 582 365 719

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
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
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.

Autopark nabízí pronájem garážového stání, ceny již od 1 000 Kč/měsíc,
Francozská ulice. Tel.: 608 430 934

PRODÁM

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

Firma se sídlem v Prostějově přijme
na třísměnný provoz fyzicky zdatné
brigádníky. Podmínka výuční list.
Tel.: 606 031 220 p. Novák

Prodám pěkný dvougenerační
dům, zahrada, garáž, v centru,
ihned k bydlení, 776 460 300.

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

Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
podmínkou. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136
Nabízím přivýdělek při prodeji výživových doplňků bez poč. investic. Více info: 773 500 528 (i SMS)

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody, 220 – 380 plyn před domem.
Cena 390 000 Kč, rychlé jednání
sleva. Možnost i na splátky. Tel.:
774 035 931

Prodám zděný byt 2+1. Tel.:
774 409 430

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

Stěhování bez pomoci zákazníka
a
a vyklízecí služby. Rychle, levně.

www.ubytovaniuparku.net
Levné, komfortní ubytování v Prostějově. Tel.: 776 544 388
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

Příležitost pro podnikavé www.
pracezdomu.info

KOUPÍM

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně
hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.:
603 161 569
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923 - 1938: dukát
- 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč,
pětidukát - 45 000 Kč, desetidukát - 90
000 Kč i jiné zlaté mince. Info zdarma
- tel.: 736 127 661 p. Simon.
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma věnuje
veškeré obrazy, grafické listy, sochy
a ostatní starožitnosti. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Jindřich Skácel, tel.:
608 805 775, Školní 49.

Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce + bytová jádra od A do
Z. Tel.: 608 747 788
Nabízím v Prostějově a blízkém okolí
pečovatelské služby na profesionální
úrovni v domácnosti. Vše podle přání
klienta. Tel.: 722 692 240
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád,
komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické práce
i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358
Opravy a úpravy oděvů a šití závěsů a
záclon, výměna zipů a druků na bundách. KREJČOVSTVÍ KORUNA,
Pekařská 1, OL. Tel.: 731 217 559
Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Provádíme dokonalé strojové čistění čal. sedacích souprav a koberců.
M. Revay 604 439 302

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.
Z důvodu rozšíření prostor v PV přijmu ihned na zapracování 5 šikovných,
seriozních, komunikativních lidí na
pozici konzultant. Podmínka zájem o
obor, zdravý životní styl, sport, práce s
lidmi. Práce čistě přes studio. Možnost
i VČ. Info 608 818 080
Zapracuji 3–5 lidí v nově otevřené
pobočce Studia Vitalita. Podmínka:
zájem o zdravý životní styl. Telefon: 607 594 241
Přijmu do Besedy pracovní sílu
na úklid a obsluhu. Informace
u pana vedoucího Jan Belo tel.:
608 767 273
Přijmu obsluhu do baru Plzeňka.
Informace na 608 767 273
Hledáme komunikativní pracovníky - asistenty pro nově otevřenou
pobočku. Po zaškolení nabízíme
příjem od 16. tis./měs. Info na
722 457 864
RELAX CENTRUM v Prostějově hledá PEDIKÉRKU, MANIKÉRKU a KOSMETIČKU. Jen
ŽL. Klientela výhodou. Nájem
2 600 Kč. Volejte 724 703 013
Přijmu samostatně myslícího řidiče
pro mezinárodní dopravu do 3,5 t.
Tel.: 608 331 141

Prezentace
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Dávejte si pozor při změně dodavatele energií!
Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci,
když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Proto vám radíme: viz tajenka
1. Ověřte si, jestli osoba, která vás
navštívila, opravdu pracuje pro firmu,
na kterou se odvolává.
2. Nic nemusíte prodejci, který vás
navštívil, podepisovat hned.
3. Nenechte se zlákat obecnou nabídkou
prodejce na levnější energii. Požadujte
konkrétní kalkulaci.
4. Nespoléhejte pouze na slova prodejce,
který vás navštívil. Požadujte nabídku
v písemné podobě.
5. Veškeré podklady si pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám nehrozí sankce
v případě změny podmínek smlouvy
nebo ukončení smlouvy.
6. Ujistěte se, že nabízená cena
je konečná.
7. Ověřte si, že nabídce rozumíte správně
a že nabízená cena je platná pro celé
smluvní období.
8. Prověřte si předem kvalitu služeb potenciálního nového dodavatele,
například zavoláním na jeho
zákaznickou linku.
9. Zvažte, co můžete změnou dodavatele
energie získat a co případně ztratit.
10. Ujistěte se, že nepodstupujete velké
riziko. Poraďte se s vaším stávajícím
dodavatelem anebo s lidmi ve vašem
okolí a zjistěte jejich zkušenosti.

Než změníte stávajícího dodavatele, navštivte naše stránky
a projděte si zkušenosti našich zákazníků, nebo kontaktujte
naši zákaznickou linku:

E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz/nenechtesenachytat

Řádková inzerce, sport
OZNÁMENÍ

DARUJI

AUTO - MOTO

Kosmetika Madona v Atriu prošla novou rekonstrukcí. Tel.:
604 881 600. Srdečne vás zve Zemánková

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

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

Daruji mahagonovou stěnu a 2 x sekretář za odvoz. Tel.: 608 752 315,
724 194 187

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

Autoškola Procházka nabízí výcvik pilotů ultra lehkých letadel.
Zimní teoretickou přípravu zahajujeme 5. 1. 2013, učebna autoškoly.
Bližší informace 737 924 952
Vážení zákazníci, v trafice U Lázní
můžete nyní sázet i dobíjet telefony - velký výběr losů již od 10 Kč.
Štěstí je u nás. Nabízíme každý den
čerstvé oblož. pletýnky, gyrosy, dle
přání nahřejeme.
INZERUJTE I NA NAŠEM WEBU
volejte 582 333 433

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka pekynéze. Tel.:
736 676 048

RŮZNÉ
Přenechám zavedené knihkupectví
v Prostějově, Svatoplukova 28. Bližší
informace na tel. č.: 723 900 109

Škoda Fabia combi 1.4 MPI,
r.v. 2002, cena 63 000 Kč. Bližší
info 777 291 296

VZPOMÍNÁME

Dne 27. listopadu 2012
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Františka DUDKA.
Kdo jste ho znali a měli,
rádi vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Dana,
Radim s rodinou a Tomáš.

Dne 22. listopadu 2012
uplynulo 29 roků od úmrtí
pana Bruna PÁNKA

Dne 1. prosince 2012
vzpomeneme 2. výročí
úmrtí naší milované
manželky, maminky,
dcery a sestry
paní Evy
MARCIÁNOVÉ
rozené Sehnálkové
z Vrahovic.
Utichly kroky
a Tvůj hlas,
ale láska a vzpomínky
zůstávají v nás.
V srdci jsme stále spolu.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel
s celou rodinou.

Kluci z Krasic hrají na silnici, čekají na hřiště
Hokejbalisté si na cestě u hřbitova uspořádali Halloween cup
ulici je poměrně daleko,
navíc bývá hodně vytížené,” vysvětluje tatínek jednoho z organizátorů František Studený. Tato situace
by se však už v příštím roce
měla změnit. „Víceúčelové
hřiště vhodné pro fotbal,
ale třeba i pro hokejbal
plánujeme stavět příští rok
u školy v Čechovicích.
Dopoledne bude sloužit žákům školy, odpoledne pak
veřejnosti. Kluci z Krasic

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296,
ivozmeskal@email.cz
Ford Mondeo combi 1.8 TDCi,
r.v. 2008, po prvním majiteli, cena
178 000 Kč - možnost odpočtu DPH.
Bližší info na tel.: 777 291 296

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal.
Jen láska a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Kluci sobě. Klaní, které zorganizovala čtveřice kluků, se
zúčastnilo osm dvoučlenných týmů.Foto: HC Cybers 98 Krasice
Prostějov/mls - Mladí
hokejoví Jestřábi si na
nové cestě u hřbitova v
Krasicích sami zorganizovali Halloweenový hokejbalový turnaj dvojic.
Kluci kolem dvanácti
let tak zároveň nenásilně upozornili na fakt, že
jim v Krasicích a okolí
pro podobné vyžití chybí

hřiště. Toho by se mohli
dočkat už v příštím roce.
Kluci na zatím nepříliš
využívané silnici nehráli
poprvé. „Dřív hráli hokejbal přímo u domů, ale to se
obyvatelům bytovek moc
nelíbilo. Takže se přesunuli
blíž ke hřbitovu. Hokejbal
u nás nemají kde jinde hrát.
Hřiště na Melantrichově

U hřbitova bylo živo. Halloweenský hokejbalový turnaj oživil cestu u hřbitova v Krasicích. Foto: HC Cybers 98 Krasice

Dne 28. listopadu 2012
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Miroslava BENEŠE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dne 16. listopadu 2012
jsme se naposledy
rozloučili ve smuteční síni
na Mlýnské ulici
v PV s naší maminkou,
paní Marií
HAMERLOVOU..
HAMERLOVOU
Kdo jste ji znali, věnujte
jí tichou vzpomínku.
Poděkování za vstřícný
přístup a důstojné rozloučení
patří Soukromé pohřební
službě pí. Václavkové.
Zarmoucená rodina

a 30. listopadu 2012
uplyne 32 roků od úmrtí
paní Marie PÁNKOVÉ
z Čechovic.
S láskou na své rodiče
vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 28. listopadu 2012
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Aloise SMÉKALA
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou
vzpomínají dcery Marie
a Ivana a syn Roman
s rodinami.

Dnes 26. listopadu 2012
vzpomeneme
nedožitých 80 roků
paní Květy
PEŠÁKOVÉ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Josef
s rodinou.

Objednávejte předplatné
pro rok 2013
za zvýhodněnou cenu!

listopadu
e
c
n
o
k
o
D
n

ru
za 650 ko

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

či Domamyslic to tedy nebudou mít daleko,” vyjádřil
se Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora
zodpovědný za výstavbu.
Halloweenského turnaje,
který se konal v pátek 26.
října, se zúčastnilo celkem
osm týmů po dvou hráčích. Hrálo se vždy dvakrát pět minut. Ve finále
nakonec zvítězila dvojice
Michal Janeček - Martin
Pěnčík.

Dne 24. listopadu 2012
uplynulo 7 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA
VYSLOUŽILA,,
který zemřel po
prokázané vině
MUDr. Tomáše Hrubana
a MUDr. Petra Šišmy.
Se zármutkem
vzpomínají maminka
Jana s manželem
a sestra Zuzka

S bolestí v srdci oznamujeme
všem přátelům a známým,
že nás náhle a nečekaně opustil
náš milovaný
tatínek a kamarád,
pan Roman
PROCHÁZKA.
Poslední rozloučení
proběhne ve smuteční síni
na městském hřbitově
v pátek 30. listopadu
v 11 hodin.
Zveme všechny, kdo jste
ho znali a měli rádi.
Dcera Kateřina s rodinou

PLATINOVÁ SVATBA

volejte 582 333 433,
608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 28. listopadu 2012
oslaví 70 společných let
manželé Marie a Václav TOMKOVI
z Vrahovic.
Do dalších společných let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti přejí dcery,
vnoučata a pravnoučátka.

Cyklistika
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Prostějovský cyklista se jako jediný Čech zúčastnil prestižního podniku neslyšících

TOUR DE FORMOSA 2012: František Kocourek v konečném pořadí osmý!
„V cíli jsem si významně oddechnul, že jsem to zvládl...“
Začátkem listopadu se konal třetí ročník cyklistického
závodu neslyšících okolo ostrova Tchaj-wan, kterého
se zúčastnil i prostějovský jezdec František Kocourek,
jinak člen SK SKIVELO neslyšících Olomouc. Etapový
podnik „TOUR DE FORMOSA 2012“ je organizovaný po vzoru proslulého Tour de France a pro neslyšící cyklisty je tento závod velkým svátkem. Hanácký
vyslanec, který na Tchaj-wanu reprezentoval Českou
republiku pod Českým svazem neslyšících sportovců,
při vrcholu sezóny nezklamal. „Celkově jsem skončil
na osmém místě a v poslední etapě jsem dokonce dojel třetí. Další pro mě významné umístění bylo ve druhé
etapě, v níž jsem dojel na čtvrtém místě a v páté pak na
pátém místě,“ prozradil Večerníku samotný František
Kocourek. Důvod ke spokojenosti měl veliký, Jeho
výsledek je totiž vůbec historicky nejúspěšnějším
v neslyšící cyklistice v rámci etapových závodů!
Prostějov/pk
O závodech, ale i samotné
cestě na asijský ostrov se pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
neslyšící cyklista František
Kocourek rozpovídal docela
podrobně. Úvodem se však
sluší poznament, že ještě než
vyrazil na Tchaj-wan, absolvoval mistrovství Evropy v
ruském Togliatti, které se konalo na konci první poloviny
září. Desáté místo z časovky
jednotlivců na třicet kilometrů a dvanáctá příčka ze
silničního závodu s hromadným startem na 105 kilometrů byly slušným počinem.
Obzvlášť, když vezmeme v
potaz, že v jarních měsících
prodělal František Kocourek
vážnou nehodu, po které měl
hluboké krvácení do mozku
a tříštivou zlomeninu klíční
kosti! „Stalo se to na tréninku,
když z protisměru najelo auto,
kamarád neměl kam uhnout,
takže musel do mě a já spadl... Jak se ovšem stala nehoda
přesně nevím, poněvadž si vůbec nic nepamatuji. Při vědomí
jsem byl až v nemocnici, kde
jsem se probral,“ popsal hrůzný zážitek z letošní sezóny
František Kocourek. Ani tato
nepříjemná událost jej však
nezlomila. Mladý muž opětovně prokázal, že se umí prát se
životem a začátkem listopadu
vyrazil na vrchol celé sezóny
a zřejmě i dosavadní největší
podnik celé scé kariéry...

livé etapy,“ zavzpomínal František Kocourek na své první
kontakty s ostrovem.
Na Tour de Formosa se přihlásilo třiadvacet cyklistů z jedenácti států světa. Každý stát
měl v poli dva až čtyři závodníky s dvěma výjimakami. Jednou z nich bylo Česko, které
reprezentoval pouze František
Kocourek. „Samostatně byl i
Belgičan jsme byli samostatně, takže o to těžší to pro mne
bylo, že jsem neměl týmového
kolegu jako jiní cyklisté. Celkově tento závod byl velmi
dobře zorganizovaný a dobře
zabezpečený po celé délce trati v každé etapě. Každý úsek,
kudy projížděl peloton, byl pro
veškerou dopravu neprodyšně
uzavřen,“ prozradil prostějovský cyklista. „Dobře zvládnuto
bylo také každodenní stěhování na jiný hotel, dlouho se nečekalo na klíče od pokojů, čili
po příjezdu na hotel jsme byli
ihned ubytováni a mohli se
věnovat odpočinku a celkové
regeneraci,“ dodal s úsměvem
Kocourek.

zován a byl jsem ještě unavený
z dlouhého letu předchozího
dne,“ okomentoval svůj vstup
do etapového podniku František
Kocourek.
napodruhé „brambory“
Druhá etapa v délce 130 km
vedla z New Taipei do Taichung. Profil trati byl převážně
rovinatý, podél pobřeží a od
moře foukal dost silný boční
vítr. Závodníci byli tedy během jízdy obezřetnější, aby nedošlo ke zbytečným kolizím,
naštěstí se nic nestalo. Do cíle
přijel hlavní balík pohromadě
a spurtovalo se. „Kupodivu se
mi podařilo včas zachytit tvrdý
nástup předních soupeřů a po
dlouhé době jsem si dojel pro
čtvrté místo. K třetímu místu moc nechybělo, ale musel
jsem se smířit s tím, že nemůžu myslet na takto vysoké
umístění s ohledem na letošní
jarní nehodu při tréninku,“
konstatoval Kocourek.
třetí etapa plná pádů,
Kocourek jedenáctý
Třetí etapa byla velmi náročná už tím, že hned od ranních
hodin byly vyšší teploty. Vedla
z města Taichung do Tainan,
měřila 167 km a byla rovněž
rovinatého charakteru. Už od
prvního kilometru se ale jelo
velmi svižným tempem. „Ve
druhé polovině této etapy došlo
k hromadnému pádu, kterému
jsem se naštěstí stihl vyhnout a
pokračoval jsem dále,“ popisoval kritické komenty prostějovský jezdec. „V této etapě jsem
prožíval nepříjemnou krizi a
dost jsem se trápil. Přibližně
třicet kilometrů před cílem
jsem musel vystoupit z hlavní
skupiny. Naneštěstí po dvou
kilometrech došlo k pádu tří
závodníků, na dalších kilome-

z vrcholků hor k pátému místu...
Pátá etapa byla v první polovině kopcovitá. Startovalo se
z nejjižnějšího bodu ostrova
Tchaj-wan a přes vrcholky
jižní části ostrova se podél pobřeží vracelo do severní části.
Délka byla 123 km a vedla z
Pintungu do Taitungu. Neustálý protivítr snižoval rychlostní
průměr a pro závodníky to moc
příjemné nebylo, proto se v posledních třiceti kilometrech začalo intenzivně závodit. Hlavnímu poli v jednu chvíli ujel
Rus Dmitrij Rozanov. „Nevím,
o kolik kilometrů byl vpředu,
ale neudržel se a ostatní, včetně mě, jsme ho dojeli a těsně
před cílem spadl až na desáté
místo,“ prozradil Kocourek.
„Já jsem si v posledních kilometrech dostatečně hlídal
přední závodníky a v hromadném dojezdu dospurtoval na
pátém místě,“ doplnil.
osmé místo s křečí v nohou!

„Organizace byla zvládnuta
velmi dobře“
Na cestu se celá výprava neslyšících cyklistů vydala ve čtvrtek 1. listopadu. „V pozdních
odpoledních hodinách jsme
přistáli v hlavním městě - Taipei. Pořadatelé nás okamžitě
odvezli do hotelu v Keelungu
a měli jsme asi dvě hodiny oddych na jídlo. Na slavnostním
zahájení jsme pak byli seznámeni se základními informacemi, pokyny k závodům a
podobně. Proběhlo i losování
doprovodných vozidel, určených pro jednotlivé státy. Díky
profesionálnímu
přístupu
tlumočnice Markéty Spilkové
jsem byl s průběhem závodu
podrobně seznámen a mohl se
tak lépe soustředit na jednot-

něný a ke konci závodu byly
i menší nepříjemné kopce.
Oproti předchozímu dni si
Kocourek v této etapě vedl
vcelku dobře. „Neustále jsem
se držel s nejlepšími cyklisty,
jako jsou Francouzi Steeve Touboul, Rémi Girardet,
který měl velký podíl na celkovém vítězství Touboula,
Američané Nicholaus Schreiber s Johnem Klishem. Spolu s těmito závodníky jsem
občas spolupracoval a mezi
sebou jsme si pomáhali. V
některých chvílích se mi podařilo pokusit se jít do úniku.
S blížícím se koncem závodu se hlavní pole závodníků
zmenšovalo, neboť se jelo
velmi ostrým tempem. V cíli
nakonec spurtovalo celkem
deset závodníků pohromadě
a já skončil osmý. Vzhledem
k celkové délce závodu jsem
v posledních kilometrech
dostával křeče, přestože jsem
dostatečně pil a užíval tablety
proti křečím, ale bohužel to
nestačilo. V cíli jsem se musel
smířit s tím, že nohy ve spurtu
už nemohly víc zabrat,“ nastínil František Kocourek své
pocity v polovině prestižního
„etapáku“. Ještě však nebyl
všemu konec....

Jde se na to. Snímek těsně před startem etapy začínající v Keelungu.
Foto. deaftourdetaiwan.deafsports.org.tw
náročné stoupání na úvod

trech došlo k dalším dvěma pádům. Díkybohu jsem se pádům
vyhnul a v cíli jsem spurtoval
v šestičlenné skupině. Dospurtoval jsem druhý a celkově byl
v této etapě klasifikován na
jedenáctém místě,“ dodal ke
třetímu dějství František Kocourek.

Po všech nezbytných procedurách se začalo závodit. První
etapa byla poměrně krátká,
měřila 38 km a vedla z města
Keelungu do Taipei. Začátek
trati byl lehce zvlněný, ale
posledních osmnáct kilometrů bylo neustálé stoupání a
cíl byl na vrcholu kopce ve síly stačily na osmou příčku
výšce kolem devíti set metrů.
„Do cíle jsem dojel dvanáctý Čtvrtá etapa měřila 169 km
a skoro vyřízený.. Myslím si, že a byla jednou z nejdelších.
jsem ještě nebyl plně aklimati- Profil trati už byl vcelku zvl-

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Šestá etapa ukázala, že na
všech závodnících už se projevuje únava. „Sám jsem si
už říkal, že dojet tuto etapu
bude pro mě významné...,“
přiznal Kocourek. Nakonec se
to obrátilo pro něj k lepšímu
natolik, že zhruba čtyřicet kilometrů před cílem unikli čtyři
závodníci (Tchaj-wanec Huai
Cheng, Novozélanďan Daniel
Carruthers, Francouz Rémi
Girardet a Američan John
Klish) a prostějovský jezdec se
rozhodl je dojet. V úniku tento kvintet vydržel pětadvacet
kilometrů, patnáct kilometrů
před cílem ale byli při stoupání
dojeti zbývajícími závodníky
z hlavní skupiny. V závěru
stoupání se znovu Francouz
spolu s Novozélanďanem od

V cíli. Prostějovský cyklista, který jako jediný reprezentoval Českou republiku na prestižních závodech
v daleké Asii, právě dojel do cíle čtvrté etapy, která mu symbolicky přinesla čtvrté místo...
Foto: deaftourdetaiwan.deafsports.org.tw
nější národní park umístil na Tour de Formosa ukončil
desátém místě,“ doplnil o jed- celý. Navíc z bronzové medaile
nu skutečnou zajímavost.
v poslední etapě i z konečného
umístění jsem měl skutečně
ohromnou radost, neboť jsem
na závěr stupně vítězů
o takovém umístění ani nepřeSedmá etapa byla poslední, mýšlel. Ještě dlouho mi z toho
měřila 89 km a měla zvlněný běhal mráz po zádech...,“ jásal
profil. Na závodnících už byla František Kocourek.
opravdu znát velká únava, nezávěrečné ohlédnutí
drželi pravidelné tempo ani
rovnou stopu. Přesto čtyřicet „Po jednotlivých etapách jsme
kilometrů před cílem ještě na- s ostatními závodníky většinou
probírali průběh závodu. Přemýšleli jsme, jak jsme taktizovali, jak jsme spolupracovali a
podobně. Hodně jsem se bavil
s Belgičanem Fauconnierem
a Američany, taky s Australanem Van Beekem a Francouzem Touboulem, sem tam jsem
prohodil pár slov s Novozélanďanem Carruthersem. Kluci
většinou nadávali na Rusy, že
jezdí neférově, že se jen vezou.
Někteří vyslovili domněnku,
že Tour neberou vážně, že je
to pro ně trénink, ale můj doprovod Markéta Spilková si to
moc nemyslí. Rus Rozanov se
sice držel hlavní skupiny, ale
stájoví kolegové byli většinou
vzadu. Celkově ale můžu říct,
že to byl velmi povedený závod
po všech stránkách. Byl to vynikající závod. Organizátoři
se přípravy ujali opravdu precizně. Silnice na jednotlivých
úsecích závodu, kudy zrovna
projížděl peloton, byly uzavřeNa bedně! největšího úspěchu se František Kocourek dočkal v závěny. Vedle cyklistů se na motorrečném klání. Sedmou etapu zvládl ve třetím nejrychlejším čase a objevil
kách i v autech proháněli pose tak na stupních vítězů.
Foto: deaftourdetaiwan.deafsports.org.tw
licisté. Byla zajištěna lékařská
péče, autobusy pro ´odpadlé´
sadili velmi ostré tempo a ne- cyklisty. Zájem ze strany médií
volný den přinesl exkurzi
ustále taktizovali, zkoušeli vy- byl velký, o závodech byli místAno, ve čtvrtek 8. listopadu tvářet menší skupinové úniky. ní informováni v novinách,
bylo volno a proběhl přesun „Chvílemi to vypadalo, že tuto přijela i televize,“ ohlédl se za
k severní části ostrova Tchaj- etapu ani nedojedu. Pak jsem etapovým podnikem „Tour de
-wan. „Cestou byla krátká si řekl, že když už jsem vydržel Formosa 2012“ prostějovský
zastávka u moře, kde několik tolik etap, tak to musím dotáh- cyklista František Kocourek.
odvážlivců svádělo zápasy nout do konce. V posledních Ten na samotný závěr poděs vlnami a vykoupali se. Zby- kilometrech se závod vyvíjel koval Městu Prostějov a dallí závodníci si vystačili s fo- tak dramaticky, že jsem musel ším sponzorům, kteří mu pocením,“ prozradil Večerníku pečlivě volit taktiku, aby mi mohli zajistit nejen tento start
František Kocourek s tím, že zůstalo dostatek sil na posled- v Tchaj-wanu, ale i na dalších
další zastávka byla v obchodě ní metry před cílem. S takti- závodech. „Právě díky nim se
s tchaj-wanskými sladkostmi kou se mi to nakonec podařilo mohu tak dobře připravovat a
a následoval společný oběd. velmi dobře. Před cílem jsem účastnit se kvalitních závodů.
„Sytí jsme pokračovali k ná- se dostal na správnou pozici a Všem bych opravdu rád moc
rodnímu parku Taroko, kde v kopci jsem dospurtoval těs- poděkoval. Velké díky patří
jsme se v krásném údolí pro- ně na třetím místě,“ prozradil také mojí rodině a blízkým
šli. Tento národní park se ve šťastný cyklista. „V cíli jsem si přátelům za jejich podporu,“
světovém hlasování o nejkrás- významně oddechnul, že jsem vzkázal Kocourek.

pelotonu odpojili a v dalších
kilometrech to byl právě Girardet, který nasadil rychlejší
tempo a Novozélanďan, kterého jsme dojeli, odpadl. Vyhrál
tedy Francouz Girardet a po
něm do cíle přijel hlavní balík,
v němž Kocourek dospurtoval na osmém místě s křečí v
nohou. „V cíli jsem byl dost
vyčerpaný a byl jsem rád, že
na programu dalšího dne bylo
volno...,“ podotkl.

jaká byla Tour de Formosa...

3x foto: Foto. deaftourdetaiwan.deafsports.org.tw

Kontroly. Prestižní Tour de Formosa se pyšnila skvělou organizací. na všechno V obklíčení. V průběhu čtvrté etapy se František Kocourek ocitnul mezi dvěma Jelo se naplno. Reprezentant České republiky neslyšících F. Kocourek makal
bylo dohlíženo předb závodem, v průběhu i po jeho skončení. Tento snímek americkými jezdci...
v každé etapě na hranicích svých sil...
pochází z prezentace před startem druhé etapy.

Fotbal
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sumář podzimní části sezóny 2012-2013
aneb první polovina nejen v číslech...
Prostějovští fotbalisté dál trénují, ale spíš volně a zábavnou formou. Na řadu přijde i hokej

TABULKy po podzimní části
MoravskoSlezská Fotbalová Liga
(16 odehraných kol)


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
SK Sulko Zábřeh na Moravě
FC Hlučín
Slavia Orlová-Lutyně
Baník Ostrava „B“
1. FC Slovácko „B“
Sigma Olomouc „B“
SK Uničov
Slovan Rosice
FASTAV Zlín „B“
Hánácká Slavia Kroměříž
Spartak Hulín
FC Žďár nad Sázavou

Z V
16 11
16 10
16 10
16 8
16 8
16 7
16 7
16 7
16 7
16 6
16 5
16 4
16 3
16 4
16 2
16 2

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

P
3
3
4
4
5
4
4
6
7
7
8
8
7
10
10
11

S
47: 17
43: 28
27: 15
34: 19
30: 24
21: 15
30: 26
19: 17
29: 32
25: 23
29: 33
19: 29
16: 26
19: 34
15: 38
15: 42

B
35
33
32
28
27
26
26
24
23
21
18
16
15
14
10
9

Prav.
(11)
(9)
(8)
(4)
(3)
(2)
(2)
(0)
(-1)
(-3)
(-6)
(-8)
(-9)
(-10)
(-14)
(-15)

B
42
30
29
29
27
24
22
20
19
19
19
18
18
17
12
11

Prav.
(18)
(6)
(5)
(5)
(3)
(0)
(-2)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-6)
(-6)
(-7)
(-12)
(-13)

B
38
28
26
26
24
22
22
17
16
15
14
13
11
5

Prav.
(17)
(7)
(5)
(5)
(3)
(1)
(1)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-10)
(-16)

B
37
35
29
23
22
18
18
17
17
16
12
11
11
8

Prav.
(16)
(14)
(8)
(2)
(1)
(-3)
(-3)
(-4)
(-4)
(-5)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)

přebor Olomouckého KFS
(16 odehraných kol)


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

Mužstvo
Sokol Určice
Jiskra Oskava
FK Kozlovice
Sokol Konice
1.HFK Olomouc „B“
FK Šternberk
Zlaté Hory
FC Kralice na Hané
Sokol Lázně Velké Losiny
FC Hněvotín
FC Želatovice
Tatran Litovel
Sokol Ústí
FK Troubky
FKM Opatovice-Všechovice
FC Dolany

Z V
16 13
16 10
16 9
16 9
16 8
16 7
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 2

R
3
0
2
2
3
3
4
2
4
4
4
6
6
5
3
5

P
0
6
5
5
5
6
6
8
7
7
7
6
6
7
10
9

S
50:15
39:28
30:23
25:21
35:20
35:29
22:25
23:34
37:37
19:23
29:38
22:24
22:29
22:32
17:31
12:30

I.A třída, skupina “A”
(14 odehraných kol)


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

Mužstvo
Medlov
Granitol Moravský Beroun
FK Jeseník
Sokol Leština
Sokol Štíty
FK Mohelnice „B“
Sokol Bludov
Štěpánov
Sokol Troubelice
SK Šumvald
Olpa Jindřichov
SK Loštice
Sokol Konice „B“
Písečná

Z V
14 12
14 8
14 8
14 8
14 7
14 6
14 7
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 1

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

P
0
2
4
4
4
4
6
7
8
7
8
7
9
11

S
44:11
42:27
36:25
27:21
34:21
29:25
30:27
28:29
28:28
20:37
27:40
21:29
19:33
17:49

I.A třída, skupina “B”
(14 odehraných kol)


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

Mužstvo
Slavoj Kojetín-Koválovice
FK Nové Sady
Sokol Čechovice
FK Hlubočky
Spartak VTJ Lipník n. B.
Sokol Dub nad Moravou
SK Slatinice
SK Bělkovice - Lašťany
Sokol Klenovice
Sokol Bohuňovice
SK Náměšť na Hané
Haná Prostějov
Sokol Bělotín
Oresvo Sokol Plumlov

Z V
14 12
14 11
14 9
14 7
14 6
14 5
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 2
14 2
14 1

R
1
2
2
2
4
3
3
2
2
4
0
5
5
5

P
1
1
3
5
4
6
6
7
7
6
10
7
7
8

S
43:14
49:12
36:14
26:26
30:17
26:31
18:29
24:22
26:27
23:30
20:41
14:29
15:41
14:31

texty: Marek Sonnevend, Jiří možný

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

Do konce listopadu

za 650 korun

V „eskáčku“ pokračují Hunal, Papoušek i Krejčíř!
Podzimní část Moravskoslezské fotbalové ligy sice už před
osmi dny skončila, leč muži
1.SK Prostějov ještě pokračují s přípravou. Avšak nebojte
se, nejde o žádný tvrdý dril.
„V uplynulém týdnu jsme
měli tři tréninky, během toho
nejbližšího absolvujeme ještě dva. Všechny ve volnějším
tempu a spíš na pohodu, klasické fotbálky staří proti mladým a podobně. Aby se kluci
do konce listopadu společně
hýbali, jinak by pauza do začátku zimní přípravy byla až
moc dlouhá,“ vyložil hlavní
trenér „eskáčka“ František
Jura.

Foto: Josef Popelka

Se svými svěřenci se dokonce uvidí
i v první polovině prosince, byť ne
na trávníku. „Plánujeme několikrát
vyjet na led prostějovského zimního stadiónu a zahrát si tam hokej.
Někteří chlapci jej ovládají velice

dobře, například Papén (záložník
Petr Papoušek – pozn. redakce) ho
v mládí hrál i závodně. Nepůjde
tedy o žádný rybník,“ smál se Jura
s tím, že legrace na kluzišti samozřejmě nebude chybět.
Celý kolektiv si může užívat vydařenou první polovinu sezony
2012/13. „S výsledky, průběžným
umístěním a většinou i s předvedenou hrou můžeme být určitě
spokojení. Sice máme k dispozici
papírově silný mančaft, ale nikdo
z nás nevěděl, co všechno jako nováček můžeme v MSFL očekávat.
Tím pádem jsme dopředu byli spíš
opatrní a realita nás potěšila. Byť
jsme zbytečně poztráceli několik
bodů, což se však vždycky stane.

Na druhou stranu byla některá vítězství trochu šťastná,“ upozornil
kouč.
Už nyní ví, že do jarních odvet
půjde takřka s totožným hráčským
kádrem. „Byli tři jeho členové,
s nimiž platila dohoda o působení
v Prostějově jen do konce podzimu. Teď již ale máme za sebou
úspěšná jednání o pokračování
vzájemné spolupráce, tudíž Tomáš
Hunal, Petr Papoušek i Pavel Krejčíř dál zůstávají u nás. Jinak mohu
obecně říct, že se mužstvo pro jaro
skoro nezmění. Dojde ke změně
v jednom konkrétním případě, maximálně ve dvou,“ prozradil Jura.
Zimní příprava odstartuje
ve středu 16. ledna.

TABULKy po podzimní části
II. třída OFS prostějov

III. třída OFS prostějov

(neúplných 16 odehraných kol)


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

Mužstvo
1.SK Prostějov „B“
FC Hvozd
Sokol Otaslavice
TJ Smržice
Sokol Určice B
Sokol Čechovice „B“
Sokol Vrahovice
Sokol Zdětín
Sokol Brodek u PV
Sokol Olšany
Sokol Přemyslovice „A“
Otinoves
TJ Sokol Držovice
FC Kralice na Hané „B“
Haná Prostějov „B“
FC Vyšovice

Z V
16 12
16 11
16 8
16 8
16 9
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
16 5
15 5
16 3
16 3
15 2
15 1

R
2
1
5
4
0
2
3
3
4
2
4
3
4
2
3
4

P
2
4
3
4
7
5
5
5
5
7
7
7
9
11
10
10

S
53:15
51:31
40:31
34:22
32:39
29:20
32:22
33:32
37:32
26:33
31:34
33:34
25:44
22:41
19:39
16:44

IV. třída OFS prostějov

(neúplných 16 odehraných kol)

B
38
34
29
28
27
26
24
24
22
20
19
18
13
11
9
7

Prav.
(14)
(10)
(5)
(4)
(3)
(5)
(3)
(0)
(1)
(-4)
(-5)
(-6)
(-11)
(-13)
(-15)
(-14)


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

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
Sokol Bedihošť
Sokol Horní Štěpánov
FC Dobromilice
Haná Nezamyslice „B“
Pavlovice u Kojetína
Sokol Tištín
FC Ptení
Sokol Zdětín „B“
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vrahovice „B“
Sokol Mostkovice „B“
Sokol Vícov
Sokol Pivín „B“
FC Kostelec na Hané „B“
Sokol Ivaň

Z V
15 12
16 11
15 10
16 9
16 9
16 8
16 8
16 6
16 6
16 5
16 5
16 4
16 4
15 4
15 4
16 1

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

P
3
4
4
3
5
3
5
4
8
7
8
9
9
9
10
15

S
54:12
45:27
39:19
41:25
46:27
28:16
41:25
32:27
27:23
36:40
33:44
25:37
21:35
28:54
24:36
10:83

(neúplných 15 odehraných kol)

B
36
34
31
31
29
29
27
24
20
19
18
15
15
14
13
3

Prav.
(12)
(10)
(10)
(7)
(5)
(5)
(3)
(0)
(-4)
(-5)
(-6)
(-9)
(-9)
(-7)
(-11)
(-21)


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

Mužstvo
FK Skalka 2011
Sokol Oresvo Plumlov
Sokol Protivanov „B“
Sokol Biskupice
Fotbal Club Morávia Doloplazy
Sokol Tvorovice
SK Jesenec „B“
Sokol Čechy pod Kosířem
Sokol Otaslavice „B“
Sokol Malé Hradisko
Sokol Kladky
Sokol Přemyslovice „B“
Sokol Brodek u PV „B“
FC Hrubčice
Želeč

Z V
15 14
15 13
14 9
15 8
15 8
15 7
14 6
15 6
15 6
15 5
15 4
15 4
15 4
14 2
15 1

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

P
1
0
2
4
7
6
4
7
7
9
9
9
11
9
12

S
81:16
58:18
47:15
44:24
39:41
37:36
23:20
42:37
42:41
25:38
32:47
12:36
24:60
23:56
21:65

B
42
41
30
27
24
23
22
20
20
16
14
14
12
9
5

Prav.
(21)
(20)
(9)
(3)
(0)
(-1)
(4)
(-4)
(-1)
(-8)
(-7)
(-7)
(-12)
(-15)
(-16)

Ohlédnutí za krajskými soutěžemi: kvarteto regionálních týmů na medaili, duo na sestupu Okresu vládne „eskáčko“, na postup
Boje na fotbalových trávnících v krajských soutěžích nedávno skončily a více
než tříměsíční pauza nabízí možnost ohlédnout se za děním v jednotlivých soutěžích a připomenout si podstatné momenty. Radost fanouškům udělal nejen
výběr Určic, ale i mnoho dalších oddílů pohybujících se na špici nebo alespoň
v pohodovém středu. Se starostmi bojují především v Plumlově a Pivíně. Po
dnešním epilogu v podobě prvotního sumáře vám každé vydání přineseme
vždy jedno okénko do některé ze soutěží, či k některému týmu. Vězte, že se
máte jako každoročně i letos na co těšit. Díky Večerníku nebudete bez fotbalu
ani v zimě...

Krajský přebor:
Nedostižné Určice
Jednoho vládce a patnáct poddaných má v letošním roce nejvyšší
krajská fotbalová soutěž mužů.
Sokol Určice dokonale naplňuje roli loňského korunního
prince a po postupu Hranic
do divize nemá v kraji rovnocenného protivníka. Mužstvo
vedené Evženem Kučerou ani
jednou neprohrálo, hned třináctkrát vyhrálo, nasázelo více
než tři branky na utkání, dostalo průměrně méně než jednu a v tabulce pravdy má již
plus osmnáct bodů. „Po fotbalové stránce to byl veleúspěšný
podzim. Mužstvo si neuvěřitelně
sedlo a kdo na fotbal chodí, vidí
to. Tým disponuje velkou útočnou silou, utvořila se parta a hráči podávali kvalitní výkony i při
zranění klíčového hráče Michala
Skopalíka,“ povšiml si současný
předseda klubu Milan Sosík.
Za Určicemi zeje dvanáctibodová mezera a o druhé místo
se v těsném kontaktu perou
čtyři oddíly. Jedním z nich je i
Sokol Konice. Její kádr se přes
léto podobně jako určický příliš nezměnil a stále pro ni platí
„zkušená obrana, nezkušený
útok“. Projevuje se to i na skóre.
Zatímco dozadu to klape a Peter
Kmecik je se šesti nulami nejlepší v soutěži, dopředu je to bída
a nejlepšími kanonýry jsou Cetkovský, Novotný, Schön a Směták s pouhými čtyřmi brankami.
„Devětadvacet bodů je jakž takž,
kdyby Určice neměly tak velký
náskok. Rádi bychom byli druzí,
nemáme ale tak zkušené koncové hráče, jako jsou Vodák, Los.
Hlavní je, aby hráči měli z fotbalu radost a nezranili se,“ sdělil
jednatel klubu Jiří Kučera. Hráči
sice na trávníku dokazují, že jsou
schopni hrát pohledný fotbal,
dostávat se do šancí a přehrávat
i ty nejlepší, poslat míč do sítě je
však mnohdy neřešitelný úkol.
Dokladem jsou i dva zápasy bez
vstřelené branky a dalších šest
utkání s pouze jedním úspěšným
zakončením.
Třetí reprezentant okresu Kralice na Hané prošel přes léto
radikální obměnou a na výsledcích úvodních utkání to bylo až
moc znát. Petr Gottwald skládal
sestavu až za pochodu a z prvních
šesti utkání pouze jednou dovedl

mužstvo k výhře. Jako neřešitelný
úkol se stejně jako na jaře jevilo
neproměňování tutových šancí a
mančaft paběrkoval u dna. Možná
chyběla jen větší sehranost, možná se projevily pozdější příchody
Dočkala s Jamrichem, možná to
bylo jen v psychice. Ve zbytku
podzimu totiž hráči hned pětkrát
dokázali zvítězit o jednu branku
a kromě hrozivého výsledku 2:6
v Losinách nikde nepropadli.
Bonbónkem pak byl gól přes celé
hřiště v podání brankáře Tomáše
Urbánka. Náskok devíti bodů na
poslední Dolany může pro jaro
dodat potřebný klid. Ten může
vést i k větší úspěšnosti venku,
kde jsou Kralice zatím s pěti body
předposlední.
I.A třída, skupina „A“:
Konice „B“ o záchranu
Druhým rokem se pohybuje v
severní skupině I.A třídě i rezerva Sokola Konice. Roman
Jedlička se musí při tvorbě sestavy spoléhat nejen na výpomoc z
„áčka“, ale i pravidelné doplňování z dorostu. Právě úzký kádr tvořený spoustou mladíků nese podíl
na tom, že bodově tým strádá. S
vedoucí dvojicí Medlov, Moravský Beroun dvakrát vysoko
prohrál. Nedařilo se mu ani proti
Lošticím, sestupujícím z kraje,
které Konici po posledním podzimním kole přeskočily a shodily
na předposlední místo. Odstup
od poslední Písečné je ale značný a při současné konstelaci ve
vyšších soutěžích by i třinácté
místo na záchranu postačovalo. „Je jedno, zda jsme šestí nebo
dvanáctí. Chceme však naše béčko ve zdraví udržet kvůli dorostu,
aby měl kde hrát,“ uvedl jednatel
konického klubu Jiří Kučera.
Střelecky táhl kolektiv především
šestibrankový Petr Antl, nečekané
potíže na brankářském postu vyřešilo půlroční hostování Pavla
Mühlhausera. Nyní je variantou
návrat Vojty Nakládala ze Slatinic
i příchod alternativy za něj.
I.A třída, skupina „B“:
Čechovické obrození
Ve všech sférách tabulky „B“,
skupiny I.A třídy se pohybují
celky z prostějovského regionu. Čechovice atakují absolutní
čelo, Klenovice spadly po nevýrazném závěru do průměru,
Haná Prostějov i Plumlov zápolí na samém chvostu.

Čechovického mužstva se v létě
po Radimu Weisserovi ujal Jaroslav Liška, pečlivý trenér je zatím
úspěšný, stejně jako v Lipové či
Přemyslovicích. Přes léto doplnil
kádr o Matulu, Hatleho, Jansu či
Klimeše, nepřestal využíval starší hráče, jakými jsou Hodulák či
Šťastný, mohl se i nadále spolehnout na vyrovnanou dvojici
Brablec - Švéda, v útoku se rozparádil již dvanáctibrankový Jahl.
Ke třetímu místu čechovický
tým navíc přidává i atraktivní
hru a oboje se ruku v ruce projevuje na vysoké návštěvnosti.
„S umístěním i výsledkem jsme
spokojeni, k úplné spokojenosti
ale chybí šest bodů, které jsme
ztratili ve Slatinicích a s Hlubočkami. Výsledek budeme chtít
zopakovat i na jaře. Cílem je stále
nasbírat co nejvíce bodů a předvést pěkný fotbal pro diváky,“
stručně se ohlédl Jaroslav Liška.
Velice dlouho se mohli radovat
i v Klenovicích na Hané. Celek
Milana Nekudy dokázal vyhrávat
těsně i vysoko a z prvních devíti
utkání měl hned pět vítězství. Ve
zbylých pěti duelech k nim ale
již žádné nepřidal a tabulkou se
sunul až na deváté místo. Ale jen
bod od šestého Dubu. „Byl jsem
spokojen s prvními deseti koly.
Hráli jsme slušně, kluci chodili
pravidelně trénovat, chvíli jsme
byli na čtvrtém místě. Pak se to
ale zlomilo, kluci přestali chodit
a projevilo se to na výsledcích,“
zklamala závěrečná dějství kouče
Nekudu.
Na stabilně dobré výkony v I.B
třídě, ústící v postup o třídu výš,
nedokázala zatím navázat prostějovská Haná. Mužstvo hrající
domácí utkání na umělé trávě za
místním nádražím urvalo tři body
po pravidelných intervalech v
pátém a desátém kole, jinak je to
výsledková bída. Hráči se trápí
především v útoku, první branku
dali právě až při výhře nad Bělotínem a celkem se ve čtrnácti
kolech radovali pouze čtrnáctkrát.
V obraně to není tak zlé, přičemž
průměr dvou inkasovaných branek na utkání ještě výrazně kazí
debakly 0:5 s Novými Sady a 0:6
s Kojetínem.
„Kvalitativní skok byl výraznější, než jsme předpokládali. Počet
bodů pravděpodobně odpovídá
našim současným možnostem.
Obrany soupeřů jsou lepší než
minulou sezonu, nedáváme tolik

gólů. První čtyři zápasy jsme nedali ani jeden, pak už to bylo lepší. Proto máme jedenáct bodů,“
zhodnotil dosavadní projevy na
hřišti trenér Hané Daniel Kolář.
Nejhůře ze všech je na tom ale
Plumlov. Tým Jana Peška již na
jaře těžil z toho, že sestupoval
pouze jeden celek a i z předposledního místa se zachránil, na
podzim to bylo to stejné v bleděmodrém. Venku se Plumlovským
dařilo víc než doma, ani v jednom
případě to ale nebyla žádná sláva.
Téměř celý podzim bez výhry,
čekání ukončilo až poslední kolo
a tři body po výsledku 3:0 v Hlubočkách. Branky sice dosáhlo
hned deset hráčů, nikdo se ovšem
víc než dvakrát netrefil.
„Naštěstí se nám v posledních
dvou zápasech zadařilo získat čtyři body, takže máme jen tři body
ztrátu na třináctého a dvanáctého. Ztratili jsme domácí zápasy,
v nichž jsme vedli. Zatím si moc
nedokážu vysvětlit, proč se to stalo, ale stávat se to nesmí,“ smutně
konstatoval trenér Jan Pešek.

I.B třída, skupina „A“:
Půl na půl
Regionálně nejnabitější soutěží
krajského svazu je „A“ skupina I.B třídy. Ze čtrnáctky
mančaftů tvoří hned polovinu
a v žádném kole tak není nouze
o derby. Nejlépe si zatím vede
zkušený výběr Vrchoslavic jen
těsně následovaný Lipovou, v
klidných vodách plují Kostelec
s Nezamyslicemi, nezvyklé starosti trápí Jesenec s Mostkovicemi a de facto každoroční tradicí je boj Pivína o nespadnutí.
Na hlavního favorita pasovali
trenéři ještě před startem ročníku Beňov a jejich zkušené oči
se nemýlily. Klub z Přerovska
disponuje drtivým skóre 49:16 a
zákonitě tak střeží první místo. Po
dohrávce s Tovačovem mu však
velice šlapou na paty druhé Vrchoslavice, příjemné překvapení předešlé sezony. Zkušení třicátníci, ověnčení zkušenostmi
z vyšších soutěží, v posledních
šesti kolech šestkrát zvítězili a
jejich šplhání ukončila jen zimní přestávka. Trio Holub, Lacina, Polášek se postaralo o plných
dvaatřicet branek z devětatřiceti,
Tomáš Jozek vychytal čtyři nuly.
Třetí Lipová střídala vydařené
duely včetně několika vysokých výher a pokoření vedoucího Beňova s překvapivými
propadáky, viz výsledky 0:5 s
Vrchoslavicemi, 1:3 s Hranicemi
„B“ a 1:2 s Všechovicemi. Jaroslav Ullmann stále spoléhal na
dvanáct třináct neměnných hráčů
včetně kralických posil Růžičky
s Brossem a z 1.SK zapůjčeného Šmída. Další host Michal
Fabiánek se totiž velice rychle
zranil a podzim pro něj skončil
ještě v létě. Gólově se již tolik
neprosazoval předchozí fantom

standardek Karel Spáčil, nahradil
ho ale Martin Liška za výpomoci
veterána Petra Přikryla.
Osvěžením podzimu byly výkony a výsledky Kostelce na
Hané. Loni se mužstvu podzim
vůbec nevydařil a bojoval téměř
až do konce o záchranu, letos se
po dvou vysokých porážkách 3:8
a 0:3 zvedl natolik, že se napevno
usadil v horní polovině tabulky.
A domácí výsledky 4:2 s Všechovicemi, 5:0 s Nezamyslicemi,
4:1 s Moštěnicemi či 2:1 s Lipovou potěšily všechny fanoušky.
„Podzim bych rozdělil na dvě
části. V domácích utkáních jsme
splnili to, co jsme chtěli, a udělali
jsme spoustu bodů. Na druhou
stranu venkovní duely nám nevyšly a spoustu bodů jsme v nich
ztratili. Zklamaní určitě nejsme,
ale kdybychom měli o pár bodů
víc, byli bychom o poznání spokojenější,“ mrzely kouče Petra
Waltera ztráty v Hranicích, Tovačově, Radslavicích.
K tomu lepšímu patřily po většinu půlroku i Nezamyslice na
Hané. Trenér Drahomír Crhan
již dlouho opakuje, že kdyby se
hráči aspoň občas sešli na trénink
a měli možnost se sehrát, výkony
by patřili na špici. Letos si stejně
jako loni může užívat nerušené
zimy, devatenáct bodů dává
náskok již deseti bodů na předposlední místo. A to přesto, že
mnohokrát si jeho hráči vybrali
menší výpadek koncentrace a z
nadějně rozehraného utkání nic
nebylo. K tomu nejlepšímu patřil obrat na 4:3 v Nezamyslicích
a výhra 3:0 nad Hranicemi „B“,
duely s Lipovou, v Kostelci ani
ve Vrchoslavicích nevyšly.
Z pozice ex-účastníka I.A třídy
vstupoval do čtrnácti podzimních kol Jesenec. Po čtyřech
letech se totiž ve druhé nejvyšší
soutěži Olomouckého KFS se na
jaře neudržel a musel níž. Klub v
krátké pauze angažoval nového
kouče Josefa Takáče, do mužstva
přišlo několik posil a začátek se
velmi vydařil. Po remíze v Beňově měl Jesenec na kontě osm
bodů ze čtyř zápasů. Série tří porážek a celkem sedmi duelů bez
výhry ale mnohé změnila a z
atakování špice tabulky se stala
snaha vyhnout se pádu do pásma bezprostředně ohroženého
sestupem. Tým se trápil zejména
ve finální fázi, teprve v závěru
nastal za doprovodu bezchybné
defenzivy obrat k lepšímu.
Ještě větším překvapením byl
pohled na Mostkovice. Na začátku léta mančaft pošilhával
po návratu do I.A třídy, první
dvě třetiny kol ale přinesly výsledkovou katastrofu... Začalo
to domácí porážkou s Jesencem,
po níž přišly další čtyři porážky,
remíza v Býškovicích a nyní jen
tři porážky. Až v desátém kole
první výhra, zápas na umělé trávě Hranic „B“ ale hráče nabudil.

výš jedou i Němčice a Skalka

Letošní ročník okresních soutěží je velmi odlišný
od těch předchozích. Druhá i třetí třída se hraje se
šestnácti mužstvy, čtvrtá třída není rozdělena do
dvou skupin. V okresním přeboru vládl podzimním
kolům 1.SK Prostějov „B“, ve zbylých dvou soutěžích je stav na čele vyrovnanější. Ve „trojce“ je znát,
že postupující ze „čtverky“ na čelo zatím nemají a
o postup se perou mužstva, jež nedávno hrála minimálně okresní přebor, ve „čtverce“ se úspěšně
prosazují oba nováčci.

Ostrá derby. Při prestožních bitvách nešetřili hráči emocemi ani ostrými zákroky. Příkladem může být duel
Kostelce s Lipovou.
Foto: Jiří Možný
Včetně tohoto duelu tak posledních pět utkání skončilo čtyřmi
výhrami a jedinou remízou. Tedy
odpoutáním se od těch nejslabších. „Start byl hodně špatný, to
jsem dlouho nezažil. Herní síla
mužstva neodpovídala výsledkům, asi došlo trošinku k podcenění. V důrazu, koncovce. Nikdo
neměl psychickou sílu vzít to na
sebe a nastartoval nás až vynikající výkon v Hranicích,“ oddechl
si kouč Jiří Kamenov.
Pivín na podobný okamžik čekal
marně. Bodové zápasy pravidelně prokládal porážkami a ani
jednou se mu nepodařilo dvakrát
za sebou bodovat. Díky výhře
4:2 nad Býškovicemi sice není
poslední, devět bodů by ale nyní
na záchranu nestačilo. Ze tří
skupin by sice sestupovala jen
čtveřice nejhorších, tím nejméně bodujícím na třináctých
místech je ale právě Pivín. „S
výsledkem spokojeni nejsme, čekali jsme o něco víc. Hráli jsme
ale s vlastními mladými hráči a
nedalo se o moc víc očekávat.
Budeme chtít posílit a zachránit
se,“ zmínit trenér Pavel Zbožínek s tím, že mladým hráčům
chyběly zkušenosti a starší fotbalisté zase byli zraněni, takže je
nemohli předávat.
I.B třída, skupina „B“:
Osamocený Protivanov
Vítěz Přeboru OFS Prostějov z
předcházející sezóny se rozhodl vyzkoušet olomouckou skupinu I.B třídy. Za poslední roky
příliš neměnící se kádr šel do
neznáma a na první body dlouho
čekal. V úvodních kolech několikrát neproměnil pokutový kop a i
díky tomu prohrál, změnu přinesla až výhra nad Lutínem. Brodku
u Přerova a Drahlovu dali protivanovští hráči po čtyřech brankách, sami dostali nejvíc tři. I tak
to ovšem zatím stačilo jen na

dvanáct bodů a třinácté místo, tři bodíky od desáté Velké
Bystřice. Libor Bílek se navíc
v posledních kolech potýkal s
velkou marodkou, kromě zkoušení dorostenců tak při utkání v

Kožušanech naskočil i on sám na
dvacet minut. „Nechtěl jsem, aby
kluci hráli v deseti. Mladším již
nemohu konkurovat, na stáří to
ale nebylo špatné,“ komentoval
tehdy svůj výkon s úsměvem.

TABULKy po podzimní části
I.B třída, skupina “A”
(14 odehraných kol)


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

Mužstvo
FC Beňov
Vrchoslavice
SK Lipová
SK Hranice „B“
Tatran Všechovice
Sokol Tovačov
FC Kostelec na Hané
Sokol Horní Moštěnice
Haná Nezamyslice
SK Jesenec
Sokol Radslavice
Sokol Mostkovice
Sokol Pivín
FK Býškovice - Horní Újezd

Z V
14 11
14 10
14 8
14 8
14 8
14 6
14 6
14 6
14 6
14 4
14 4
14 4
14 2
14 2

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

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

S
49: 16
39: 19
37: 27
33: 25
28: 22
28: 27
31: 34
25: 29
21: 27
20: 25
22: 30
20: 30
16: 37
19: 40

B
34
31
26
26
25
20
20
20
19
16
14
14
9
7

Prav.
( 13)
( 10)
( 5)
( 5)
( 4)
( -1)
( -1)
( -1)
( -2)
( -5)
( -7)
( -7)
(-12)
(-14)

I.B třída, skupina “B”
(14 odehraných kol)


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

Mužstvo
SK Chválkovice
Maletín
Sokol Slavonín
SK Červenka
Sokol Kožušany
Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec
Sokol Doloplazy
FK Brodek u Přerova
SK Velká Bystřice
Doubrava Haňovice
Sigma Lutín
Sokol Protivanov
FC Drahlov

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
8
8
7
7
7
5
6
5
5
4
4
3
3
2

R
6
4
5
3
1
5
2
4
3
3
2
4
3
3

P
0
2
2
4
6
4
6
5
6
7
8
7
8
9

S
41:13
40:25
39:22
39:27
21:31
27:23
23:25
31:36
30:29
20:25
24:31
15:30
23:27
23:52

B
30
28
26
24
22
20
20
19
18
15
14
13
12
9

Prav.
(9)
(7)
(5)
(3)
(1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-6)
(-7)
(-8)
(-9)
(-12)

II. třída:
Velká jízda rezervy 1.SK
Čtveřice nováčků osvěžila podzimní boje v okresním přeboru. Pozici lídra převzal po postupujícím Protivanovu 1.SK
Prostějov „B“, velice dobře si
po návratu mezi okresní elitu
vedly i Smržice. Zbylá dvojice noviců se zatím výsledkově
nechytla a uzavírá šestnáctku
účastníků. Výšovice po letních
změnách zvítězily jen nad Smržicemi a hned desetkrát prohrály, „béčko“ Hané Prostějov
má pouze o dva body víc.
Nejvíce pozornosti na sebe strhává předchozí vítěz IV. i III.
třídy 1.SK Prostějov „B“. Již v
létě se spekulovalo, zda bude mít
mužstvo na okamžitý postup i v
nejvyšší okresní soutěži a první
půlrok ukázal, že tomu tak může
být. Úvodních devět kol mu přineslo pět vysokých a čtyři těsné
výhry, teprve pak přišla první
ztráta. Ani překvapivá porážka v
Určicích ambiciózního nováčka
nezastavila, po ní přišlo dalších
pět utkání bez porážky a druhý
bezbodový výsledek až na konci
s Přemyslovicemi. Náskok na
čele činil jednu chvíli až devět
bodů, pro jarní odvety se snížil
na čtyři.
„Podzim je nad očekávání dobrý. Počítal jsem, že konkurence
bude větší. Těší mě, že dorostenci
se zapojovali téměř do každého
utkání a odehráli spoustu krásných zápasů. Budeme ale muset
na jaro někoho přivést, protože
marodka i vytížení mladých je
velké. Několikrát jsme se sestavou měli problém,“ poznamenal
kouč David Mezulánek s tím, že
záměrem pro jaro je pochopitelně vedení udržet. „Myslím si, že
jsme fotbalově nejlepší. A nic jiného než hrát o první místo by mě
ani nebavilo,“ doplnil.
Hlavním
pronásledovatelem
Prostějova je překvapivě Hvozd.
Mužstvo již loni pod Rudolfem
Švehlou dokázalo, že může hrát
velmi vysoko, pod taktovkou
Karla Procházky a spolu s několika posilami vystoupalo až na druhé místo. Vítězilo vždy v sériích,
nejprve v prvních třech kolech,

pak pětkrát uprostřed soutěže a
nakonec v posledních třech utkáních. Jednapadesát branek pak
jen těsně nedosahuje na třiapadesát zásahů v podání 1.SK.
„Nijak výrazně jsme neposílili, ale vrátili se nám dva hráči z
konického dorostu, zpátky jsem
zařadil i starší hráče. Umístění
jsme nečekali, postupové ambice
nemáme. Pro Hvozd je okresní přebor ideální stav,“ stručně
zmínil spokojený kouč Procházka. Jeho cílem je hrát především
atraktivní útočný fotbal a bavit
diváky. „To se nám daří. Každé
utkání chceme vyhrát, nehrajeme
na remízu,“ dodal.

že pokud by padal jen jeden, staIV. třída: Nově vzniklá
čí na jaře při lepších vzájemných
Skalka oslňuje
utkáních získat jen o dva body víc
než Haná Prostějov „B“.
Dva nové výběry se v létě
rozhodly vstoupit do nejnižší
třídy organizované prostějovIII. třída:
ským okresním fotbalovým
Těsný souboj na čele
svazem. Protivanovu „B“ se
Třetí třída doznala oproti zatím daří a navzdory jednoloňskému ročníku největších mu utkání odloženému až na
proměn. Soutěž opustila čtve- jaro se vyšvihl na třetí místo,
řice postupujících do přeboru zcela novému oddílu FK Skala Kladky padající do IV. třídy, ka 2011 se vede ještě lépe.
jejich místo zaujala hned sed- Trenérská dvojice Lukáš Mráček a Roman Pinkava složila
mička nováčků.
Čelo okupují převážně týmy, od natolik úspěšný kolektiv, že
nichž se dá očekávat, že na nej- v patnácti kolech hned čtrvyšší pozice pomýšleli již v létě. náctkrát zvítězil. Jediná ztráta
Němčice dlouhé roky hrály kraj- přišla hned na začátku srpna v
ské soutěže, Bedihošť sestoupila Krumsíně od Plumlova „B“,
v předminulé sezoně, Dobromili- jinak vždy naprosto suverénní
ce spadly na jaře. Postavení Hor- výsledky pro Skalku. Jen naního Štěpánova je po loňském mátkou 14:0 nad Želčí, 12:1
desátém místě navzdory několika nad Brodkem u Prostějova „B“,
zkušeným hráčům překvapivé, 9:0 nad Přemyslovicemi „B“,
ještě více to platí pro šesté Pav- 9:2 nad Otaslavicemi „B“. Při
lovice. Loni málem spadly do udržení trendu tak bude Skalka
„čtverky“, letos jim zatím schází velmi brzy atakovat stovku brajen dva body na bronz a pět na nek (nyní 81).
stříbro. I to může být postupové. „Mysleli jsme si, že se budeme
„Trochu jsme posílili, několik pohybovat do pátého místa. Že
hráčů se vrátilo z hostování. Ke budeme tolik nahoře, jsme ne-

Parné léto. Fotbalový podzim
začal již na konci července a
například duel Držovic s Přemyslovicemi se hrál v nesnesitelném
vedru.
Foto: Jiří Možný
Příjemným překvapením jsou
taktéž výkony Otaslavic. Tým
Michala Štefky držel dlouhou neporazitelnost a podzim zakončil
třemi výhrami, v součtu to stačilo
na třetí místo.
Určitě více očekávali v Olšanech,
Přemyslovicích i Držovicích, po
loňském atakování špice jsou překvapivě nízko i Kralice „B“. Loni
doma téměř stoprocentní tým se
trápí, doma získal jen šest bodů,
venku přidal pět. Při současné
konstelaci výše by padal pouze jeden, Černého Petra zatím v rukách
drží Výšovice. Jeden z nováčků
drží prvenství v šesti porážkách
a jedenácti utkáních bez výhry za
sebou, nejhorší útok doplňuje i
nejhorší obrana. Hlavním povzbuzením pro mužstvo tak může být,

zkvalitnění došlo, útok na první místo jsme ale plánovali až v
horizontu dvou tří let. Kádr na to
má, nebudeme ale tlačit na hráče,
aby postoupili za každou cenu,“
nechal se slyšet předseda Němčic Josef Matoušek. Upozornil,
že hráči mají před sebou ještě
polovinu utkání a hodně záleží
na zdravotním stavu i pracovních
povinnostech.
Postupujícím ze IV. třídy se zdaleka tolik nedaří a zřejmě to ukazuje na velký skok mezi oběma
soutěžemi. Vítěz „A“ skupiny
Ptení je jako nejlepší z nich osmý,
Brodek u Konice desátý, Vrahovice „B“ jedenácté, Mostkovice
„B“ dvanácté, Pivín „B“ čtrnáctý
a Ivaň s výrazným odstupem poslední.

očekávali. Kluky fotbal baví
a naši trenéři poskládali tým,“
pochvaloval si předseda oddílu
Stanislav Prečan. Domácí utkání
hrálo mužstvo při absenci vlastního hřiště ve Výšovicích a bude
tomu tak i minimálně na jaře.
Úspěšný půlrok se na rozdíl
od áčka podařil i plumlovskému béčku, to zatím jako jediné
ještě neprohrálo. Útok sice není
tak nebezpečný jako v podání
Skalky, výsledky ale znamenají
pouze jednobodovou ztrátu na
první post. Vyrovnaná je situace
i mezi pátým a devátým i desátým až dvanáctým místem. Po
loňském velkém úprku kvalitnějších týmů do III. třídy je ale
znát, že o čelo může bojovat jen
hrstka oddílů.

se

Lední hokej

4
6

3:2

Hokejisté Prostějova sehráli obě utkání na ledě soupeřů

VHK VSETÍN

MUŽI LHK VEDOU TABULKU VENKOVNÍCH UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. listopadu 2012

0:2

Branky a nahrávky: 10. Hruška P. (Podešva), 15. Bezuška (Hruška P., Farda), 16.
Vaněk (Mikšovský, Zúbek), 21. Zúbek (Mikšovský) - 12. Zachar (Černý), 20. Duba
(Kolibár, Novosad), 24. Černý (Šebek, Zachar), 39. Korhoň (Handl), 46. Novosad
(Korhoň, Duba), 53. Kumstát (Zachar, Černý). Rozhodčí: Škach - Goňa, Smilek .
Vyloučení: 6:7. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0 . Diváci: 1161.

„Na kluzištích soupeřů nemusíme chodit do zatažené obrany,
což nám vyhovuje,“ vysvětluje kouč Jestřábů Petr Zachar

Náročný týden se dvěma zápasy venku zvládli naši hokejisté napůl, když získali tři body. Po
středečním vítězství ve Vsetíně lze s určitostí říct,
Sestava vhk vsetín:
že sobotní porážka na ledě Frýdku-Místku dost
Plšek – Vrána, Vrba, Farda, Bezuška, Mečiar, Žák, Žabčík mrzí. V druholigové tabulce skupiny „Východ“ si
T., Tesařík – Mikšovský, Zúbek, Vaněk – Dubec, Podešva,
Jestřábi nadále drží druhou příčku.
Hruška P. – Vítek, Kubo, Kajaba – Holík.

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Novák, Janota,
Tomiga, Finkes,
Petr Zachar
a Martin Kužílek

5
3

4:0

Kumstát, Arnošt,
Korhoň, Handl,

Novosad, Duba, Černý
Šebek, Zachar, Kryl
Ševčík, Berčák, Jedlička
Kolibár, Stráněl.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

0:1

Branky a nahrávky: 3. P.Slovák (Krutil), 9. Kelner (Gogolka, Teper), 15. Škatula
(Rozum, Krutil), 20. Škatula (Hrubý, Ovšák), 30. Teper (O.Sluštík, Gogolka) - 27.
Jedlička (Korhoň, Kolibár), 33. Korhoň (Novosad), 59. Handl Vyloučení: 6:6
Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Počet diváků: 535

Sestava HC Frýdek Místek:

Chvostek (Baldík) - Gajda, Teper, Krutil, Kudláček, Ovšák,
Ferenc, Golasovský, Gogolka, Sluštík O., Kelner, Slovák P., Rozum, Škatula, Sluštík J., Hrubý, Kanko, Štubňa, Slovák J.

Sestava lhK jestřábi
Vrba (Kloc)
Kovařík, Janota,
Tomiga, Finkes,
Petr Zachar
a Martin Kužílek

Kumstát, Popelka,
Korhoň, Handl

Novosad, Duba, Černý
Šebek, Zachar, Kryl
Ševčík, Berčák, Jedlička, Kolibárr

18. kolo: VHK Vsetín LHK Jestřábi Prostějov 4:6
(3:2, 1:2, 0:2) Branky a nahrávky: 10. Hruška P. (Podešva), 15. Bezuška (Hruška P., Farda), 16. Vaněk (Mikšovský,
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

19
19
18
19
19
18
19
19
19
19

12
11
10
7
9
7
7
6
4
2

2
2
3
3
1
2
1
2
2
1

2
1
0
3
1
1
3
3
1
4

3
5
5
6
8
8
8
8
12
12

90:43
77:67
64:40
65:60
69:87
65:69
63:69
65:70
60:74
57:96

42
38
36
30
30
26
26
25
17
12

krát to již nevyšlo,“ pokrčil Zachar rameny.
Přesto Prostějov trůní na první
pozici v tabulce venkovních
střetnutí. „Svědčí nám, když
můžeme coby hosté útočit do
otevřenější obrany soupeře,
hrát na rychlé brejky. Naopak
Proti Novému Jičínu i na Lapači doma do zatažených zadních
Prostějov/son
jsme špatně rozjeté duely ještě řad se těžko prosazujeme, na„Vyhrát jedno ze dvou utkání na dokázali otočit, zatímco tento- šim spíš technickým hráčům
ledě protivníků v řadě za sebou
určitě není špatné, zvlášť když
každý úspěch v těžko dobyvatelném Vsetíně je dvojnásob
cenný. Jen škoda, že po takhle
zvládnutém souboji přišlo zbytečné zaváhání ve Frýdku, kde Prostějov/son - Hned nejbližší Soka pro sobotu 1. prosince zase při trochu kvalitnějším vý- mač prostějovských hokejistů tím nezná, neboť na řadu přichází
konu určitě dalo bodovat,“ řekl bude velmi náročný, na Hanou další dvojzápas sousedů v taVečerníku hlavní trenér Jestřábů totiž přijede posílená Karviná bulce. Pokud Jestřábi zůstanou
Petr Zachar.
(středa 28. listopadu, 18.00 ho- druzí, nastoupí na ledě vedoucíToho výsledek 3:5 ze severu din). S kým se Jestřábi potkaji v ho Havířova, v případě poklesu
Moravy do jisté míry rozladil. sobotu, to v tuto chvíli není jasné... na třetí post přivítají doma čtvrté
„Byl to už čtvrtý zápas po sobě „Do Baníku se teď vrátili kvalitní mužstvo pořadí (Opavu nebo
s hrubě nezvládnutou defenzi- útočníci Luka, Kotásek a Ivan, Frýdek-Místek). „Všechny tyhle
vou ze strany jak obránců, tak s nimi jde síla celého týmu vý- mančafty mají aktuálně formu,
útočníků. Navíc se nedařilo ani razně nahoru. Čeká nás opravdu takže je v podstatě jedno, na koho
gólmanovi Adamu Vrbovi a hodně těžký souboj,“ věděl pro- skutečně narazíme,“ odtušil Petr
celkově z toho vzešla porážka. stějovský lodivod.
Zachar.

Ve středu s Karvinou,
nad sobotou je otazník

Chvíli nepostojí. Kouč Jestřábů Petr Zachar je po celé střetnutí
mezi svými svěřenci, kterým ordinuje ty správné léky pro úspěšné
zvládnutí zápasů.
Foto: Josef Popelka
takový beton nevyhovuje,“ vysvětlil kouč LHK.
Celkově jeho svěřenci nasbírali
výborných 38 bodů, jsou druzí
a mají slibný náskok na nižší
příčky: čtvrté místo je vzdáleno 8 bodíků, deváté (tedy
první nepostupové do play off)
plných 21! A to je základní část

druholigové soutěže už téměř
v polovině. „Mohu jen zopakovat, že dosavadní zisk i momentální postavení v tabulce jsou nad
očekávání dobré. Jenže do konce
sezony zbývá spousta času, nic
nemáme jistého a tím pádem nesmíme polevit, jinak rychle přijde
pád dolů,“ varoval Zachar.

NEDOHRANÁ ŘEŽBA V PŘEROVĚ OVLIVŇUJE I PROSTĚJOV!

Přerov, Prostějov/son - Východní skupina druhé ligy zažila v sobotu další skandál s předčasně ukončeným zápasem.
Tentokrát šlo o střetnutí HC
ZUBR Přerov – VHK Vsetín,
které už po patnácti minutách
definitivně přerušila bitka mezi
hostujícími fanoušky a domácí
pořadatelskou službou.
Jak k nechutnému incidentu
došlo? Diváci z Valaška bouřlivě oslavovali vedoucí gól svých
miláčků, odpálili několik dýmovnic a v nastalém zmatku
se strhla jejich řežba s členy
přerovské ochranky. Neboť se
vzniklou melu nedařilo uklidnit, zavolal pořádající klub na
pomoc policejní složky, jež vy-

tlačily vsetínské příznivce ven
ze zimního stadionu. Uvnitř
však zůstala clona hustého
kouře a protože nepolevovala,
hlavní rozhodčí Slavka duel
předčasně odpískal.
„Jsou různé domněnky, jak
celá situace vznikla, ale ty nechci komentovat. Každopádně
takové věci sportu velmi škodí
a kvůli nim hodně trpí normální fanoušci. Mělo by se to
radikálně trestat, neboť někteří fandové si myslí, že mohou
všechno. Většina lidí se přišla
podívat na hokej, který byl
v úvodní části zápasu pěkný,
takže je to obrovská škoda,“
litoval trenér Zubrů Lubomír
Václavíček.

„Tohle by se stávat nemělo.
Nechci se k tomu moc vyjadřovat, protože rozhodnutí bude
mít na starost určená komise.
Mohl se hrát celý zápas velmi
dobrý hokej, ale bohužel předčasně skončil. Šlo o zdraví hráčů i diváků. Někteří dovedli na
stadion malé děti a ty musely
sledovat takové věci,“ kroutil
hlavou kouč VHK Viktor Hlobil.
Osud celého mače by mělo rozetnout úterní zasedání sportovně technické komise Českého svazu ledního hokeje pro 2.
ligu. „Pokud vím, tak v řádech
stojí, že v případě odehrání víc
než 55 procent utkání zůstává
výsledek v platnosti. Což se

nestalo a tudíž se dá očekávat
vedle dalších trestů i kontumačních 5:0,“ pověděl Večerníku lodivod LHK Jestřábi
Prostějov Petr Zachar.
Koho však kontumace postihne? „Z logiky věci si myslím,
že by měl být tímto způsobem
potrestán Vsetín, jehož fanoušci problémy vyvolali. A Přerov
dostane pokutu, či ještě přísnější postih za nezvládnutou
pořadatelskou službu. Pokud
by vše dopadlo jinak, vznikl by
nebezpečný precedens. Hostující diváci by za nepříznivého
vývoje kdykoliv mohli odpálit
několik dýmovnic, tím ukončit
zápas a zajistit pro svůj tým
kontumační výhru, což je ne-

smysl. Ale upozorňuji, že k celé
věci říkám jen svůj osobní názor,“ zdůraznil Zachar.
V každém případě STK musí
rozhodnout co nejdříve už
z toho důvodu, že po nadcházejícím 20. kole soutěže (středa 28.
listopadu) je nutné z kompletní
průběžné tabulky určit dvojice pro 21. a 22. dějství (1. a 5.
prosince), kdy se střetnou sousedé v aktuálním pořadí (první
s druhým, třetí se čtvrtým atd.).
Naši hokejisté jsou teď druzí
s dvoubodovým náskokem na
třetí Přerov, zainteresovaný do
nemilé kauzy, takže je verdikt
komise bude velmi zajímat
vzhledem k dalšímu zápasovému programu.

ADAM VRBA: „Někdy mi to vyjde, jindy zase ne...“
Prostějovský gólman se na osobní statistiky radši moc nedívá
a radost cítí hlavně z dobrých výsledků týmu

Prostějov - Sázka na ofenzivní pojetí zatím hokejovým
Jestřábům vychází, drží skvělou stříbrnou pozici v druholigové tabulce. Přitom směrem dozadu dělají skoro
v každém utkání spoustu chyb a vinou průchozí obrany
mají průměr víc než 3,5 inkasovaného gólu na zápas,
což se nedaří zcela vyřešit ani mužům mezi tyčemi
LHK. Brankáři Prostějova to zkrátka nemají jednoduché
a Večerník právě na tohle téma vyzpovídal gólmanskou
jedničku Adama Vrbu.
Marek Sonnevend
Můžete nejprve okomentovat dva venkovní duely
z uplynulého týdne?
„Do Vsetína jsme jeli s tím, že
zkusíme něco urvat. Oni jsou totiž
doma hodně silní a v letošní sezoně na svém malém kluzišti ještě
neprohráli, podle toho vypadal i
začátek. Vletěli na nás, agresivně
napadali rozehrávku a byli jasně
lepší, nastříleli nějaké góly. Důležité bylo, že jsme je nenechali
utéct na příliš velký rozdíl a udr-

želi kontakt. Od druhé třetiny jsme
se pak zlepšili, nejdřív vyrovnali
a nakonec strhli vítězství na svou
stranu. Rozhodly přesilovky, které se nám na rozdíl od soupeře
povedlo využít. Po této cenné
výhře jsme nastoupili ve Frýdku
a bohužel ani tam nezvládli vstup
do utkání. Navíc nás domácí přehrávali tak výrazně, že získali vedení 4:0. Což už bylo moc a přes
následnou snahu jsme takovou
ztrátu nedokázali smazat. Škoda,
zbytečně jsme si nechali utéct další
body, které šlo reálně odvézt.“

kam za hokejem....
20. kolo, středa 28. listopadu, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Frýdek-Místek (17:30), LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Karviná,
HC Nový Jičín - HC Slezan Opava, HC AZ Havířov 2010 - HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC RT TORAX Poruba - HC Zubr Přerov
21. kolo, sobota 1. prosince 2012, 17:00 hodin:
jízdní řád tohoto i příštího dějství bude znám až po odehrání středečního kola! Sledujte proto internetové stránky www.vecernikpv.cz!
Už v tentýž den večer vám prozradíme, s kým se Jestřábi v sobotu
střetnou!
Soupeři budou určeni dle tohoto klíče:
1A -2A, 3A - 4A, 5A- 6A, 7A - 8A, 9A - 10A

V pořadí soutěže jste sice
druzí, ale přesto vy osobně
téměř v každém střetnutí čelíte
značnému množství vyložených
příležitostí. Jak se vám chytá za
průchodnější defenzivou?
„Určitě je to složitější a jsem rád,
že si někdo všímá horšího bránění
našeho týmu. Není totiž málo lidí,
kteří ukazují jen na mě a důvod
spousty obdržených branek vidí
pouze v mé osobě. Na druhou
stranu ani nechci, aby to vyznělo,
že si na něco stěžuju nebo kritizuju spoluhráče. Chyby dělám já,
stejně jako ostatní kluci z mančaftu, v tomhle jsme jeden kolektiv.
A díky tomu, že většinou čelím
spoustě střel a řadě vyložených
šancí, si aspoň pořádně zachytám.
Celkově je důležité, že dost bodujeme a coby mužstvo jsme nahoře
v ttabulce.“
abu
Jaký máte pocit ze svých
vlastních výkonů?
„Samozřejmě byly zápasy, které
mi vyloženě nevyšly, například
v Novém Jičíně nebo v Havířově.
Naopak někdy se rozjedu a chytá
se mi výborně, že skoro nic nepustím, nebo dokonce udržím čisté
konto. A jindy je to z mé strany
takový průměr. Zkrátka mi někdy
utkání vyjde, jindy ne. Podstatné
jjssou výsledky
v
jsou
týmu.“
Sledujete vůbec své individuální statistiky, které nejsou z objektivních důvodů nijak
excelentní?

„Po pravdě se na svoje čísla ani
moc nedívám. Utěšuje mě pohled
naa ppořadí
o soutěže.“ (úsměv)
Čím si vysvětlujete, že je
Prostějov po letním odchodu několika opor tak vysoko?
„Dáváme fakt hodně branek a
soupeře často přestřílíme. Hlavně
druhá lajna to tam pořádně sype,
dost se přidává i první řada, většinou tak ani nevadí nadprůměrný
počet inkasovaných gólů. Tenhle
útočný styl pochopitelně ne vždy
vyjde, třeba naposledy ve Frýdku
nebo nedávno při debaklu v Havířově. Ale celkově se nám spíš daří
a za to jsme všichni moc rádi.“

Jistota. Největší oporou zadních řad je bezesporu brankář Adam
Vrba, který ve většině utkáních kryl záda svým spoluhráčům a pomohl k dobrým výsledkům v probíhající sezóně.
Foto: Josef Popelka

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

Máte za sebou už skoro
polovinu základní části a
na družstva od čtvrtého místa
níže jste získali slibný náskok.
Můžete se do třetí příčky udržet
i pro play off?
„Určitě můžeme, ale bude to těžké. Tím, kde jsme v tabulce a co
jsme zatím v letošní sezoně předvedli, se na nás ostatní v dalším
průběhu soutěže mnohem líp
připraví. Proto nás v každém kole
čeká náročné utkání, sbírat body
nebude vůbec snadné. Musíme
jít zápas od zápasu a pořád makat,
pokud možno s menším počtem
vlastních chyb.“

Sport
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Jestřábi zvládli další přestřelku, tentokrát na Lapači FUTSAL V ČÍSLECH
Vsetín, Prostějov/son - Nesmírně cenné tři body přivezli naši hokejisté z horkého
vsetínského ledu. Na legendárním Lapači, kde se před
desetiletím předával jeden
extraligový titul za druhým,
totiž jako první v letošní sezoně 2. ligy mužů Východ
dokázali zvítězit! Povedlo se
jim to v 18. kole soutěže, když
soupeře doslova přestříleli a
znovu (pokolikáté už?) zvrátili nepříznivý průběh utkání.
Domácí zahájili mohutným náporem, šance měli v rychlém
sledu Farda (lapil Vrba), Zúbek
(zamířil mimo) i Vaněk (neuznaný gól v přesilovce, dosažený bruslí). Poté se sice Hanáci
ze sevřených kleští částečně
vymanili, jenže přesto v 10.
minutě inkasovali. P. Hruška si
zleva najel před Vrbu a vymetl

šibenici – 1:0. Stačila však jediná chyba do té doby kralujících
Valachů, aby hosté srovnali. Ve
12. obral Bezušku o puk Černý,
okamžitě přihrál volnému Zacharovi a ten blafákem přelstil
Plška – 1:1. Zasloužené vedení
na stranu VHK vrátil o tři minuty později právě Bezuška, jenž
v početní výhodě pohotovou
ranou do odkryté klece zužitkoval křížné uvolnění – 2:1. A za
dalších 64 sekund náskok zvýšil u pravé tyče číhající Vaněk,
Vrba neměl po další ukázkové
nahrávce opět žádnou naději
zasáhnout – 3:1. Z brankově
úrodné vstupní třetiny to ještě
nebylo vše, neboť 18 vteřin
před jejím koncem Jestřábi využili přesilovou hru zásluhou
Dubovy dorážky předchozí
střely Kolibára – 3:2.
Fandové se bavili rušným hokejem také zkraje druhé části.
Hned v čase 20.24 Mikšovského průnik zastavil Vrba, ovšem
vytěsněný puk okamžitě zametl
pod víko Zúbek – 4:2. Z prekérní situace pomohl Prostějo-

Očima trenérů

vu Černý, když zachytil dlouhý
pas Šebka a mazácky obloudil
vyjetého Plška – 4:3. Následně se hektický zápas výrazně
Viktor HLOBIL - VHK Vsetín:
uklidnil, tempo opadlo, naopak
„Zápas jsme začali dobře a vedli 3:1, ale místo
výrazně přibylo nepřesností.
abychom soupeře dorazili, tak jsme jej sami
Tím pádem se dlouho nedělo
postavili na nohy dvěma hrubými chybami. A pak
nic zajímavého, až na sklonuž jsme se nedokázali dostat zpátky do utkání.
ku 39. minuty ukořistil kotouč
Hosté nás předčili v důrazu na brankovišti, kde
Handl, nezištně nabil Korhoňojsme byli nedůslední a dostali odsud pět gólů.
vi a ten vykoupal Plška dalším Přitom jsme se na to připravovali a věděli, že tam Prostějov chodí.
blafákem – 4:4.
Jenže zatímco nás do brankoviště nikdo nepustí, tak my jsme natolik
Vyrovnávací trefa se ukázala hodní, že tam soupeře pustíme a on opakovaně skóruje.“
být pro zbytek duelu klíčovou,
protože v závěrečné perioPetr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
dě naši borci dokonali skvě- „Absolutně jsme nezvládli první třetinu a bylo pro
lý obrat. Protivník sice hýřil nás velké štěstí, že jsme chvilku před jejím koncem
větší aktivitou při zakončení dokázali korigovat na 2:3. Vsetín nás přehrával a
(celkový poměr střel 38:19), byl jasně lepší, ale my jsme to tím snížením ustáli.
ale góly už sázeli jen hostu- Následně se nám nepovedl ani nástup do druhé
jící plejeři. Ve 46. minutě šlo části, ale pak se kluci trochu srovnali, začali si věřit,
znova o raketově potrestané lépe bruslit, držet se na puku a díky tomu se domácím vyrovnali.
vyloučení, hra pět na čtyři Jednoznačně se dá říct, že my jsme své šance proměnili, zatímco
přinesla Korhoňovu ránu a ši- soupeř ne. Celkově si myslím, že utkání by asi slušela remíza. My
kovnou teč Novosada – 4:5. A jsme však dokázali dát o dva góly víc a hlavně využívali přesilovky,
aby se to nepletlo, rovněž po- což rozhodlo.“
jišťovací zásah vsítila hanácká
parta z přesilovky, tentokrát záda Kumstát – 4:6! Mezitím i že Vrba byl nepřekonatelný a
v 53. Zacharovu nabídku zpo- pak Vsetínští vyvíjeli značnou muži LHK tak dosáhli na skuza svatyně uklidil za Plškova snahu střetnutí zachránit, jen- tečně hodnotný triumf.

Ve Frýdku hokejisté doplatili na mizernou první část
Frýdek-Místek, Prostějov/son
- Vynikající bilanci z kluzišť
soupeřů si muži LHK Jestřábi
Prostějov trochu pokazili sobotní porážkou na ledě Frýdku-Místku. V 19. dějství 2.
ligy Východ doslova prospali
úvodní třetinu, nabrali během
ní čtyřgólové manko a to pak
už nedokázali v lepším zbytku
střetnutí dotáhnout. V tabulce
přesto dál zůstávají na parádní
druhé příčce.
Že hosté nejsou na zápas plně
koncentrovaní, to naznačila Kelnerova tutovka hned po dvaceti

vteřinách. Útočník sám před
bránou sice nedal, ale hned ve 3.
minutě Krutil přihrál P. Slovákovi a bylo to 1:0. Tlak Severomoravanů pokračoval, Hrubý
v 8. zahodil další vyloženou
šanci, zatímco Kelner o minutu
později zakončil odvážný průnik neomylně – 2:0. Až poté
zahrozil na druhé straně Šebek,
jenže nedal a třetí trest na sebe
nenechal dlouho čekat. V 15.
Rozum z rohu kluziště ideálně
nabil Škatulovi, který pohotově
překonal Vrbu – 3:0. Vzápětí
O. Sluštík minul odkrytou klec,
aby v čase 19.26 dovršil prostějovskou hrůzu vstupní periody
čtvrtou trefou v přesilovce Škatula – 4:0!
Právě početní výhoda pomohla
Hanákům vykřesat jiskru vý-

sledkové naděje, když ve 27. minutě při hře pět na čtyři Jedlička
propálil Chvostka – 4:1. Bohužel ještě před polovinou střetnutí
odpověděl přesným zakončením
Teper, defenziva LHK absolutně
nefungovala – 5:1. Že nemusí
být ještě nic ztraceno, připomněl
zanedlouho Korhoň, jehož nekompromisní pokus zaplul do
sítě s pomocí tyče – 5:2. Podpořit šanci na bodový zisk však
Jestřábi ve zbytku druhé třetiny
již nedokázali.
Totéž následovalo po většinu
poslední části. Nejprve hosté
promarnili dvě přesilové hry
bezprostředně za sebou, pak
Zachar orazítkoval břevno a
v 57. zmařil loženku Korhoně
skvělým zákrokem Chvostek.
Teprve minutu a šestačtyřicet

Očima trenérů
Jan VAVREČKA - HC Frýdek-Místek:

„Zápas se musel divákům líbit. Byl to rychlý hokej
z obou stran, my i soupeř jsme předvedli bojovný
výkon. Jsem rád za tři body, ale opět mě mrzí závěr
utkání, kdy jsme si to zbytečně zkomplikovali.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Znovu jsme předvedli katastrofální výkon v
obraně a je z toho takový výsledek. Je potřeba říct,
že za prvé dnes neměl svůj den gólman a za druhé
vzadu vznikaly těžké individuální chyby, navíc
útočníci směrem dozadu opět nepomohli.“

sekund před koncem zaznamenal třetí branku svého týmu při
vlastním oslabení Handl – 5:3.
Naši hokejisté mohli teoreticky
prubnout power play, jenže to

by vinou dalšího faulu nesměli
závěr utkání dohrávat ve třech,
respektive ve čtyřech. Za dané
situace si protivník vedení bezpečně pohlídal.

Filip Rozsíval prošel LeRKem, Sigmou i Hamburkem, nyní bojuje o šanci v Mladé Boleslavi:

„Chtěl bych jít na hostování a od léta nastupovat v první lize,“
Mladá Boleslav, Prostějov - Prostějovská kopaná by v dohledné době opět mohla mít svého
zástupce v nejvyšší domácí fotbalové soutěži.
Prosazení se v A-týmu Mladé Boleslavi je totiž
stále blíže bývalý hráč LeRKu Prostějov, Sigmy
Olomouc či německého Hamburku Filip Rozsíval.
Devatenáctiletý záložník si v minulosti zahrál i v reprezentaci, za šestnáctku odehrál jedenáct utkání
a nastřílel čtyři branky, za sedmnáctku přidal dvanáct utkání a dvě branky. Nyní již dva roky patří do
kádru Mladé Boleslavi, za níž nastupuje v třetiligovém béčku a ligové juniorce.
Jiří Možný
V sobotu proti Českým
Budějovicím jste se poprvé posadil na lavičku áčka.
Cítil jste, že byste se mohl dočkat?
„Jsem rád, že jsem mohl jít
aspoň na lavku, je to další motivace. Říkal jsem si, že kdyby
byl jiný průběh a výraznější
stav, mohl bych dostat šanci.
Byl to ale spíše remízový zápas
o bojovnosti. Problémem Boleslavi bylo, že se na počátku sezony neudělaly body. Teď tedy
hrají spíše důraznější hráči, aby
se udělaly nějaké body. Máme
kádr na trojici nejlepších a do

pátého místa musíme být stále.“
Dokážete odhadnout,
jak blízko máte do první ligy?
„To se uvidí v zimě, teď končí podzimní půlsezona. V létě
jsem absolvoval přípravu s áčkem, v posledním kole třetí ligy
jsem ale dostal červenou kartu
a trest na pět zápasů. Tím jsem
si pokazil celý půl rok. Kádr je
tu poměrně široký, kolem třiceti hráčů. Je to složité, hráči
jako Kulič, Šírl, Kúdela sedí na
lavce.“
Co se může v zimní
pauze udát?
„Ve středu hrajeme pohár s
Třincem, ten chceme zvlád-

přeje si devatenáctiletý záložník

nout. Pak máme ještě týden
volnější tréninky a 2. ledna je
začátek přípravy. Mají nastat
nějaké změny, mimo jiné přijít
nový trenér. Pan Minář tu totiž
měl být jen do zimy, nyní má
ale výsledky. Uvidíme, jak to
bude vypadat, uvažuji však o
hostování.“
Například ve druhé
lize?
„Třeba. Chtěl bych být do léta
na hostování a od léta nastupovat v první lize.“
Máte vysněný klub, jehož barvy byste chtěl
hájit?
„Takhle nepřemýšlím. Hlavní
prioritou je pro mě dostat se do
ligy. Pak se uvidí.“
S kopanou jste začínal
v Prostějově. Uvažujete
později o návratu na Hanou?
„Návrat není vyloučený, nebránil bych se. Měl bych to
kousek od domu. Jejich výsledky jsem vždy sledoval,
i když ještě hráli ještě před
několika lety krajský přebor.
Zatím mne ale nikdo nekontaktoval. Hrál jsem třetí ligu a
chtěl bych jít na hostování minimálně do druhé ligy.“

Na kterém místě v sestavě se cítíte nejlépe?
„To je mi jedno. Nejraději nastupuji ve středové řadě, ale minulý
rok jsem hrával za béčko pravého
beka. Má hra je založena na technice a vytváření šancí. Gólovky
také dokážu proměňovat. Naopak
nemám rád souboje. Hlavičkování ve vápně mi nevadí, ale důraz
mi nesedí.“
Již v tak útlém věku jste
prošel několika špičkovými kluby. Lze je porovnat?
„Na hřiště mě přivedl táta kolem
čtyř pěti let. V Prostějově jsem byl
až do starších žáků, pak jsem strávil asi čtyři roky v Olomouci. Rád
na ni vzpomínám, zejména na
pana Tökölyho. V Německu jsou
jiné možnosti než v Česku, ale v
Boleslavi máme k dispozici také
velice dobré podmínky.“
Jako mladík jste odešel
do Německa. Neříkal jste
si, že kdybyste zůstal, tak byste
ligu již hrál?
„Všechno má své pro i proti. Dalo
mi to něco do života. Měl jsem
tam smlouvu dva plus tři roky a
zvolil jsem jednodušší cestu – návrat domů a prosadit se v české
lize. Tam je to mnohem těžší.“

Sigmu jste tehdy neopouštěl v dobrém, psalo se, že vás Hamburk ukradl.
„Sigma nechtěla žádné jednání ani pustit mě nikam. Nabídla mi směšnou smlouvu, do
té doby jsem neměl žádnou.
Odešel jsem tedy jako volný hráč. Jak oni mě ukradli z
Prostějova, tak mě Hamburk
zlanařil z Olomouce.“
V dřívějším věku jste
patřil do mládežnických reprezentací. Je šance
opět nosit dres s lvíčkem na
prsou?
„Nutné je hrát ligu, pak dostanete šanci. Teď už mohu
jít pouze do jednadvacítky a
některé kluky ani neznám. V
mladších výběrech nehráli, ale
díky lize se tam dostali.“
Jak na utkání za šestnáctku a sedmnáctku
vzpomínáte?
„Jsou to hezké vzpomínky.
Hrál jsem například s Kalasem, jenž nyní nastupuje za
Arnheim, nebo s Jiráskem,
jenž se z Interu Milán vrátil
do Sparty. Teď se ale snažím dívat do budoucnosti, co
bude dál.“

Futsal vyplní zimní přestávku prostějovským plejerům
O uplynulém víkendu se rozběhla převážná
část nového ročníku futsalu (sálové kopané) na
Prostějovsku. Mužstva se střetla v okresní 1.
třídě a Lize veteránů, minulý týden již byla rozehrána 2. třída, která je již tradičně rozdělena do
dvou skupin. Většina fotbalových nadšenců tak
opět po roce využívá volnějšího termínu v zimním
období a bojuje o cenné bodíky i v této odnoži
fotbalu, která má však i své nedávno odehrané
Mistrovství světa s českou účastí.
Prostějovsko/jp
Do bojů v průběhu uplynulého
víkendu vstoupila všechna mužstva bojující v našem regionu o
stupínek nejvyšší, jímž je titul
v 1. okresní třídě. Na „Chorázce“
se v sobotu 24. listopadu představil loňský mistr Relax Prostějov
„B“, složený z hráčů třetiligové-

ho „Eskáčka“, doplněný o další
kvalitní hráče. Ti potvrdili, že to
s obhajobou titulu myslí vážně
a ve všech třech utkáních nepoznali přemožitele. Druhé housle
tentokrát hrály Dubany, jenž
vyšly bodově zcela naprázdno.
V Kostelci se představila velice
silná čtveřice týmů, v čele s loni
těsně bronzovými SK Griffins

98. I hráči Griffins potvrdili, že
to s titulem myslí i letos vážně,
pouhá minuta je dělila od plného
bodového zisku ve všech třech
utkáních. Nejhůře v této skupině dopadl omlazený FC Anděl,
který nepoznal pocit z vítězství.
1. třída pokračovala v neděli 25.
listopadu zbývajícími zápasy
v Městské hale ZŠ Kostelec na
Hané. I zde se favorit nemusel
hledat příliš dlouho, své zápasy
odehrál i loňský vicemistr AC
Zavadilka 2000. A stejně jako
jeho konkurenti i hráči Zavadilky
zvítězili ve všech svých utkáních.
Jedinou kaňkou zůstává neúčast
mužstva Jiřiny Prostějov, jež se
omluvilo z důvodu nemoci hráčů, o výsledku utkání, popřípadě
jeho sehrání v náhradním termínu
rozhodne STK. Na prvních místech se tedy znovu objevují stejná
mužstva jako v minulém ročníku.

Kdo z nich se na konci bude radovat z vytouženého titulu, na
to si budeme muset ještě chvíli
počkat. Rozhodně nás čekají velice kvalitní, taktická a vyrovnaná
utkání.

Již minulý víkend se ve sportovní hale v Nezamyslicích rozehrály obě skupiny 2. třídy, jejíž
mužstva bojují o postup do naší
nejvyšší okresní soutěže. Skupině A po prvním turnaji vévodí

Nic zadarmo. Na malém prostoru se ve futsale odehraje spousta
osobních soubojů (momentka ze zápasu Nezamyslice - Mechcechelen)
Foto: Josef Popelka

1. TŘÍDA
sobota 24. listopadu 2012, Prostějov:
RELAX “B” - SK DUBANY 4:0, VYPRAHLO Konice - BOTAFOGA 0:0,
BOTAFOGA - RELAX “B” 2:4, SK DUBANY - VYPRAHLO Konice 2:4,
VYPRAHLO Konice - RELAX “B” 0:7, SK DUBANY - BOTAFOGA 0:5
sobota 24. listopadu, Kostelec n.H.:
SK GRIFFINS 98 - FC ANDĚL 3:2, ŽE-STAV Nezamyslice - MECHECHELEN 2:5, MECHECHELEN - SK GRIFFINS 98 1:4, FC ANDĚL ŽE-STAV Nezamyslice 1:4, ZE-STAV NEZAMYSLICE - SK GRIFFINS
98 1:1, FC ANDĚL - MECHECHELEN 5:5
neděle 25. listopadu2012, Kostelec n.H.:
AC ZAVADILKA 2000”A” - BEXIM PALETTEN 2:1, JIŘINA - SK ARISTON 92 “A” nehráno, SK ARISTON 92 “A” - AC ZAVADILKA 2000 “A”
0:3, BEXIM PALETTEN - JIŘINA nehráno, JIŘINA - AC ZAVADILKA
2000 “A” nehráno, BEXIM PALETTEN - SK ARISTON 92 “A” 3:5
JIŘINA Prostějov se z turnaje omluvila z důvodu nemoci hráčů (o výsledku utkání popř. jeho sehrání v náhradním termínu rozhodne STK).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Průběžná tabulka 1. třídy Prostějov:
RELAX Prostějov “B”
3
3
0
0
15:2
SK GRIFFINS 98
3
2
1
0
8:4
AC ZAVADILKA 2000 “A”
2
2
0
0
5:1
BOTAFOGA Prostějov
3
1
1
1
7:4
MECHECHELEN Prostějov 3
1
1
1
11:11
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 3
1
1
1
7:7
AC VYPRAHLO Konice
3
1
1
1
4:9
SK ARISTON PV 92 “A”
2
1
0
1
5:6
FC ANDĚL Prostějov
3
0
1
2
8:12
JIŘINA Prostějov
0
0
0
0
0:0
BEXIM PALETTEN
2
0
0
2
4:7
SK DUBANY
3
0
0
3
2:13

9
7
6
4
4
4
4
3
1
0
0
0

2.A TŘÍDA
neděle 18. listopadu2012, Nezamyslice n.H.:
KULCAO - SK ARISTON 92 “B” 2:4, 1.FC BETIS - TORPEDO 0:3, AC
ZAVADILKA 2000 “B” - KULCAO 1:2, SK ARISTON 92 “B” - TORPEDO 2:5, 1.FC BETIS - AC ZAVADILKA 2000 “B” 3:3, TORPEDO KULCAO 2:2
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 2.A třídy Prostějov:
TORPEDO Prostějov
3
2
1
0
10:4
ATLETICO Smržice
3
2
0
1
14:4
SK SKALKA
2
2
0
0
7:2
KULCAO Prostějov
3
1
1
1
6:7
SK ARISTON PV 92 “B”
2
1
0
1
6:7
FC MENPHIS
3
1
0
2
12:14
DYNAMO Zdětín
2
1
0
1
5:7
AC ZAVADILKA 2000 “B”
2
0
1
1
4:5
1.FC BETIS Prostějov
2
0
1
1
3:6
FC RELAX Prostějov “C”
2
0
0
2
2:13

7
6
6
4
3
3
3
1
1
0

2.B TŘÍDA
neděle 18. listopadu 2012, Kostelec n.H.
BRODEK u PV - PEPINO Konice 3:2, SEXMERALDA - KMK KATASTROFA 3:2, PEPINO Konice - SOKOL Zdětín 4:1, KMK KATASTROFA
- FC FONTÍK 2:2, SEXMERALDA - BRODEK u PV 1:1 nedohráno, o
výsledku utkání rozhodne STK, FC FONTÍK - SOKOL Zdětín 6:3, KMK
KATASTROFA - PEPINO Konice 2:3, BRODEK u PV - FC FONTÍK 2:2,
SOKOL Zdětín - SEXMERALDA 3:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 2.B třídy Prostějov:
MM VRCHOSLAVICE
3
3
0
0
31:7
FC PEPINO Konice
3
2
0
1
9:6
FK AGRO Čehovice
3
2
0
1
10:12
FC FONTÍK
3
1
2
0
10:7
SEXMERALDA
2
1
1
0
6:5
MK BRODEK u PV
2
1
1
0
5:4
POKOP Domamyslice
3
1
0
2
16:13
KMK KATASTROFA
3
0
1
2
6:8
SOKOL Zdětín
3
0
1
2
7:13
FC MASUCKER
3
0
0
3
2:27

9
6
6
5
4
4
3
1
1
0

LIGA VETERÁNŮ
1. TURNAJ, sobota 24.listopadu 2012, Nezamyslice na Hané:
OTINOVES - BEXIM PALETTEN 0:4, branky: Navrátil 2, Hodulák, Doležel * SEZAKO - OTINOVES 4:2, branky: Trávníček, Řehořek, Gábor, Bílý
- Staněk, Piňos * BEXIM PALETTEN - AC ŠTIKA Prostějov 5:1, branky:
Hodulák 2, Kučera, Gréza, Doležel - Roba * SEZAKO - BEXIM PALETTEN
2:6, branky: Přikryl, Trávníček - Hodulák 3x, Gréza 2x, Doležel * AC ŠTIKA
Prostějov - OTINOVES 2:4, branky: Novotný 2x - Konečný 2x, Piňos, Zukal *
FC LITRPŮL - FC ŽELEČ 7:0, branky: Světlík 3x, Směšný 2x, Zapletal, Křesala
* FC RELAX - AC ZAVADILKA 2000 6:1, branky: Spáčil 2x, Miler, Voráč,
Macourek, Ohlídal - Rek * FC ŽELEČ - FC RELAX 2:8, branky: Hladík 2x Spáčil 3x, Miler 2x, Růžička 2x, Voráč * AC ZAVADILKA 2000 - FC LITRPŮL
2:4, branky: Zaoral, Škultéty - Frýbort, Směšný, Pavliš, Křesala

Průběžná tabulka po 1. turnaji:
1. BEXIM PALETTEN
3
3
0
0
2. FC RELAX Prostějov
2
2
0
0
3. FC LITRPŮL
2
2
0
0
4. SEZAKO Prostějov
2
1
0
1
5. OTINOVES
3
1
0
2
6. AC ŠTIKA Prostějov
2
0
0
2
7. AC ZAVADILKA 2000
2
0
0
2
8. FC ŽELEČ
2
0
0
2

Torpédo Prostějov, za nimi Atletico Smržice a SK Skalka, který
odehrál o jedno utkání méně.
Ve skupině B se vedení jasným
způsobem ujaly Vrchoslavice,
které nastřílely svým soupeřům
ve třech utkáních úctyhodných
31 branek. Na paty jim šlape
FC Pepino Konice a FK Agro
Čehovice.

15:3
14:3
11:2
6:8
6:10
3:9
3:10
2:15

9
6
6
3
3
0
0
0

Nezamyslice na Hané byly také
svědky zápasů nového ročníku
Ligy Veteránů, která po odehrání prvních utkání našla svého
lídra v mužstvu Bexim Paletten.
Bexim se totiž nemýlil ani v jednom utkání, napodobil je i loňský mistr Relax Prostějov a FC
Litrpůl, kteří však mají o jeden
odehraný zápas méně.

Sport

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. listopadu 2012

Prostějovští basketbalisté zdolali v jediném utkání uplynulého týdne outsidera

Po slabším startu se tým rozjel a postoupil

106 BK PROSTĚJOV

92

BK LIONS
JINDŘICHŮV HRADEC

už na čtvrté místo

42:46

čtvrtiny: 19:26, 13:20, 32:26, 32:20
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/31:42/24
23/7:21/4
36/23:35/32
32:36

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

První polovinu základní části Mattoni NBL mají za
sebou basketbalisté Prostějova. Přežili slabší start
do sezony, v němž čtyřikrát prohráli, bojují s finančními problémy, přesto se už prokousali na čtvrté
místo za Nymburk, Ostravu a Kolín.

19:9
29:27
9:4
10:20

Rozhodčí: Hruša, Matějek, Benda
Diváků: 200

Prostějov/lv
„S postavením v tabulce
můžeme být spokojeni. Naše
hra se lepší. Teď bychom chtěli
vyhrát ve středu v Jindřichově
Hradci a potvrdit poslední
výsledky v domácím utkání
s druhou Ostravou,“ přeje si
trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Hanáci zatím nestačili na Nymburk, Děčín, Levice, Ostravu

Sestava a body Prostějova:
Duufault 23
Paanddul
Pand
ulaa 20
20
ŠŠvvrddlílíkk 19
Slezákk 13
Bohačík 9
Marko 8

Prráš
ášililil 6
Brat
attče
č nk
nkov
ov 4
Koohhoout
ut 4
V ntaa 0
Ve

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava USK praha:
Tomanec 22, Dygrýn 18, Pavlík 16, Zachrla 15, Vošlajer 9, Kramný 8,
Novák 4, Čech 0, Hron 0, Kysela 0, Melski 0

koše Mattoni nbl v číslech:
13. kolo: Kolín - Nymburk 67:94 (14:21, 28:50, 54:74).
Nejvíce bodů: Bolds 23, Kříž 11, Radulovič 9 - Welsch 15,
Pomikálek a Rančík po 12, Naymick 11, Pavkovič 10. Rozhodčí: Hošek,
Vondráček, Linhart. Trestné hody: 20/13 - 15/15. Fauly: 17:20. Trojky: 4:5.
* Opava - Děčín 79:67 (19:29, 39:44, 55:55). Nejvíce bodů: Blažek 23, Dokoupil 15, Šiřina 14, Sokolovský 10 - Sedmák 23, Stria 14, Pope 9. Rozhodčí:
Paulík, Kapl, Nejezchleb. Trestné hody: 24/17 - 16/13. Fauly: 18:23. Trojky: 6:6. * Pardubice - Ostrava 80:84 (21:25, 33:46, 54:53). Nejvíce bodů:
Muirhead 24, Žabas 21, Pospíšil 12, Nelson 10 - Ames 21, Pelikán 18, Greene
10. Rozhodčí: Vyklický, S. Kučera, Jeřáb. Trestné hody: 44/34 - 30/19.
Fauly: 24:32. Trojky: 4:7. * Levice - Svitavy 74:66 (19:18, 43:34, 57:58).
Nejvíce bodů: Pane 18, Kyles 17, Simmons 16 - Teplý 13, Jelínek 12, Deloach a Harčár po 9. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Holubek. Trestné hody: 17/12 21/14. Fauly: 19:22. Trojky: 6:10. * Prostějov - Jindřichův Hradec 106:92
(19:26, 42:46, 74:72). Nejvíce bodů: Dufault 23, Pandula 20, Švrdlík 19,
Slezák 13 - Tomanec 22, Dygrýn 18, Pavlík 16, Zachrla 15. Rozhodčí: Hruša,
Matějek, Benda. Trestné hody: 36/23 - 35/32. Fauly: 29:27. Trojky: 7:4.
* Levharti Chomutov - USK Praha hraje se ve středu 28. 11. 2012

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

13
12
13
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12

13
11
7
7
6
6
6
6
4
4
3
3
2

0
1
6
5
6
6
5
5
8
8
9
9
10

1202:844
977:840
1035:1084
1017:968
931:943
924:943
913:873
899:883
893:970
940:1055
875:994
893:1018
967:1051

26
23
20
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14

od začátku přípravy nebyl tým
kompletní, často nemohl trénovat hru pět na pět. Také z tohoto
důvodu v mistrovských zápasech na palubovce vázla souhra.
„Přišli dva noví pivoti a
rozehrávač. To se na sehranosti

muselo projevit. Zvlášť když
nemůžete trénovat v plném
počtu. Zranění nás pronásledující už hodně dlouho. Mimo
hru byl Jarda Prášil, pak Pavel
Slezák. Teď zase chybí Matej
Venta, který se teprve pomalu

Orli uklovali smečku Lvů až v posledních minutách
Očima trenérů
Prostějov/lv – Posledním
soupeřem, na kterého ještě
v sezoně hráči Prostějova
nenarazili, byli basketbalisté Jindřichova Hradce.
Nováček soutěže je sice na
posledním místě v tabulce
a získal pouze dvě výhry, v
hale prostějovského Sportcentra ale kladl tuhý odpor. První poločas dokonce
Orli prohráli, pak se však
herně zvedli a po vítězství
106:92 získali sedmé vítězství v sezoně.
První minuty přitom ani v nejmenším nenaznačili pozdější
problémy domácího výběru.

Hanáci se rychle dostali do
vedení 15:7, další minuty
přesto patřily Lvům z Jindřichova Hradce. Po sérii osmi
bodů v řadě překlopili skóre
a náskok postupně navyšovali. Po deseti minutách vedli
26:19 a patřičně využívali
vychýlenou střeleckou mušku
prostějovských basketbalistů.
V další pasáži střetnutí se
hosté dokonce dostali do
dvouciferného vedení. Orli
byli zaskočení a nemohli se
dostat do tempa. Trenér Zbyněk Choleva se snažil střídat
jednotlivé hráče a držet odpovídající tempo, hosté i tak
byli až do konce poločasu lepším týmem. Využívali svoji
výškovou převahu pod košem
a dirigentských schopností
bývalého prostějovského hráče Jana Pavlíka a do kabiny

odcházeli s příznivým výsledkem 46:42.
Obrat přinesla až druhá polovina. Především trojice Dufault,
Pandula a Švrdlík se starala o
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
bodové příspěvky Orlů. Ve 25.
„Velmi cenné vítězství. Obzvláště co jsme trochu nešťastně
minutě šli domácí konečně do
prohráli s Nymburkem, jsem z toho
vedení a o dvě minuty pozměl obavy. Navíc poté, co se o nás šíří
ději měli k dobru osm bodů
v médiích. Jsem rád, že jsme podali
(71:63). Soupeř ještě do konce
kvalitní výkon, který dnes na USK stačil.
třetí desetiminutovky snížil na
Zvlášť se povedla třetí čtvrtina, kdy jsme
rozdíl koše, hráči Prostějova se dali čtyři trojky, a tam jsme odskočili. Měli jsme problémy
už ale dostali do vyšších obrá- s trestnými hody, ale nakonec to dopadlo, jak dopadlo, a
jsme šťastní, že jedeme s body do Prostějova.“
tek a další obrat nepřipustili.
Přesto ještě šest minut před
Karel FOREJT - Lions Jindřichův Hradec:
koncem nebylo rozhodnuto. Ji„Podobných zápasů jsme už v průběhu sezony odehráli několik. Třicet,
hočeši prohrávali pouze 80:84, možná i pětatřicet minut hrajeme dobře a držíme naději na vítězství,
o necelé dvě minuty bylo v závěru ale nedokážeme naše snažení dotáhnout k úspěchu. Kluci
všechno jinak. Prášil trefil troj- bojovali a nemůžu jim nic vytknout, klíčové momenty přesto nezvládli.
ku, další body přidal Pandula Soupeř využil svých zkušeností a právě ty rozhodly o výsledku.“
a Švrdlík a za stavu 91:80 už
hosté neměli nárok.
a posunul se už na třetí místo bá úspěšnost trestných hodů.
Prostějov vyhrál sedmé utká- v Mattoni NBL. Díky tomu Hned ve třinácti případech
ní z posledních osmi zápasů hráče nemusela mrzet ani sla- Orli své šance neproměnili.

Slovenský reprezentant podal nejlepší výkon v sezoně

KAM PŘÍŠTĚ

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

„Soupeře jsme podcenili,“ přiznal DUŠAN PANDULA

14. kolo, sobota 1. prosince 18:00 hodin: QANTO Tuři Svitavy - ČEZ
Basketball Nymburk (pátek 30. 11. 2012, 20:00), BC Kolín - USK Praha
(17:45), Levharti Chomutov - Lions J. Hradec (17:00), BK Prostějov NH Ostrava, BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem (20:00),
BK Opava - Astrum Levice

INZERCE

a Opavu. Právě porážka ve
Slezsku byla pro Cholevu
největším zklamáním. „Tohle
utkání se nám nepovedlo.
Slabší výkon jsme podali také
doma proti Levicím. Naštěstí
jsme naše zaváhání dokázali
napravit. Výhry v Kolíně a Pardubicích mají svoji hodnotu,“
poznamenal kouč Orlů.
Pozměněná sestava v několika
případech doplatila na zdravotní komplikace. Prakticky

vrací do tréninku. To se na
výsledcích muselo projevit,“
posteskl si Choleva.
Probíhající ročník Mattoni NBL
je hodně vyrovnaný. Čtvrtý
Prostějov má na sedmý Děčín a
osmé Pardubice náskok pouhých
dvou bodů a to oba celky mají
odehráno o jedno utkání méně.
Fakticky také šest týmů v silném
středu tabulky dělí jediný bod.
„Soutěž se opravdu hodně
srovnala. Nechybí překvapivé
výsledky.
Třeba
poslední
výhra Opavy nad Děčínem se
nečekala. Nám se zase málem
podařilo zaskočit Nymburk.
Stejně vyrovnaný je také spodek
tabulky, kde pět týmů dělí dva
body. Myslím si, že se ještě
dočkáme celé řady zajímavých
výsledků,“ předpokládá kormidelník prostějovského ligového
výběru.

z

.c
nikpv

Prostějov - Nejlepší výkon v sezoně podal proti
Jindřichovu Hradci Dušan Pandula (na snímku).
Slovenský reprezentant zaznamenal dvacet bodů,
přidal deset doskočených míčů a jeho užitečnost
se zastavila na nadprůměrném čísle 30. Důrazný
křídelník podstatně pomohl svému mužstvu k sedmé ligové výhře. „Cítil jsem se dobře, spadlo mi pár
střel. Ale podobně hráli také ostatní,“ komentoval
své vystoupení skromně Pandula.
Ladislav Valný
Proti
Jindřichovu
Hradci to byla těžká
práce téměř až do konce.
Proč jste poslední tým tabulky nedokázali porazit výraznějším rozdílem?
Začali jsme dobře, ale po několika minutách naše tempo
opadlo. Myslím, že jsme soupeře podcenili a z toho prame-

nily naše problémy. Soupeř
se chytil, dařilo se mu pod
košem a s tím jsme se dlouho
nedokázali vyrovnat.
Poslední minuty jste
přesto ovládli. Rozhodly vaše větší zkušenosti?
Zřejmě ano. Jindřichův Hradec
hrál ještě loni první ligu a někteří hráči toho ještě v nejvyšší
soutěži příliš neodehráli. Toho
jsme dokázali využít.

Po horším začátku jste
se chytili a v tabulce jste
už třetí. Můžete být s umístěním v polovině základní části
spokojení?
„Soutěž ještě bude dlouhá,
takže zatím tabulku příliš nesledujeme. Je ale dobře, že
jsme začali vyhrávat a naše
výkony jdou nahoru. Musíme
v nich ale pokračovat. Liga se
vyrovnala a každé zaváhání
by nás mohlo mrzet.
V tomto týdnu po delší
době odehrajete dva
zápasy. Je pro hráče lepší,
když jsou utkání za sebou v
rychlejším sledu?
„S tím souhlasím. Jedno střetnutí v týdnu je málo. Chybí
herní rytmus. Celý týden se
chystat pouze na jediné utkání
není nic příjemného. Je to ale
pro všechny stejné, takže to
musíme brát, jak to je.

Foto: archív Večerníku

Výsledky mládežnických týmů
Vítězný víkend pro žačky, kadeti byli úspěšní pouze napůl.
Jinak netypicky klidný víkend s minimem utkání
OP mladší minižáci U12 TJ
OP Prostějov (dívky) - BK
Prostějov (chlapci) 41:77
(10:17, 18:41, 36:57)
a
42:81 (11:22, 24:48, 32:64)
Střelci chlapci 1.zápas: Čůzi
13b., Bálint, Hudeček a Kratochvíl 12b., Hájek 6b., Tabery, Vysloužil a Palatka 4b.,
Schneider 3b., Minx, Smýkal
a Salaj 2b., Procházka 1b. ,
2. zápas: Bálint 14b., Hudeček 12b., Hájek 10b., Čůzi a
Schneider 8b., Palatka 6b.,
Smýkal 5b., Kratochvíl,
Opavský, Salaj a Vysloužil
4b., Minx 2b.
extraliga kadeti U17 BK
Prostějov - Sokol Vyšehrad 76:57 (11:18, 25:29

a 55:46)
Střelci: Jančík 26 b., Pekárek
21, Živný 8 b., Kořínek 6 ,
Truneček 4, Váňa 4, Zvoníček 3, Koutný a Goga po 2 b.
žákovská liga starší žačky
U15 TJ OP Prostějov - Panter Javorník 75:65 (20:23,
41:36 a 54:50)
Střelci: Neubauerová Adéla
23, Szcotková Karolína 15,
Tilšarová Hana 14, Krátká
Michaela 11, Hnízdilová
Vendula 6, Neherová Michaela 2, Ritterová Diana 2, Vymlátilová Klára 2,
OP starší minižačky U13
TJ OP Prostějov - SKB Zlín
107:23 a 89:17
extraliga kadeti U17 BK

Prostějov - USK Praha 54:77 (16:25, 17:44 a
35:58)
Střelci: Pekárek 18 b., Jančík
12 b., Živný 7 b., Kořínek 6
b., Truneček 4 b., Váňa 3 b.,
Zvoníček 3 a Goga 1 b.
žákovská liga starší žačky
U15 TJ OP Prostějov - SBŠ
Ostrava
115:41 (20:14,
30:26 a 77:36)
Střelci: Szcotková Karolína
23, Hnízdilová Vendula 22,
Frgalová Terezie 14, Tilšarová Hana 13, Galíčková Kateřina 12, Krátká Michaela 9,
Neherová Michaela 6, Ritterová Diana 5, Vymlátilová
Klára 5, Dufková Nikola 4,
Hýblová Kateřina 2
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házenkářská sedmička
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aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Kostelec v Brně sahal po bodech, odjel těsně poražen
Vrcholem podzimu bude pro házenkáře HK sobotní domácí bitva s lídrem soutěže z Bohunic

25:24

Handball KP Brno B
Kostelec na Hané

(13:11)

Rozhodčí: Jurečka a Matuška. Vyloučení: 1:2. Sedmičky: 4/4:3/1.
Diváků: 10. Brankový vývoj (po pětiminutovkách): 2:2, 5:3, 7:5,
9:6, 12:8, 13:11, 14:13, 16:16, 19:18, 22:21, 24:22, 25:24.
Sestava Kostelce na Hané:
Navrátil, Mayer – Smékal 4, I. Chalupecký 3, Grulich, Rikan 2, Ševčík
2, M. Grepl 5, L. Chalupecký 3, J. Grepl 3, Hochvald, Beneš, Říčař 2.
Trenér: Alois Jurík.

Brno, Prostějov/son - Blízko
k venkovní remíze či dokonce
vítězství byli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK v
9. kole 2. ligy mužů Morava
jih. Na palubovce brněnské re-

zervy odehráli naprosto vyrovnaný zápas, který však skončil
jejich těsnou porážkou a tím
pádem zůstali průběžně sedmí.
Hanákům chyběly opory Varha, Varhalík a Vymětal, přesto

v souboji tabulkových sousedů
dokázali konkurovat. „Soupeř
měl sice většinu času mírně navrch, ale tahalo se to v podstatě
celé utkání. Zpočátku nám dělal
velké problémy Koubek, jenže od 15. minuty si ho vzal na
osobku Martin Grulich, čímž byl
domácí tahoun eliminován,“ popisoval kouč Sokola Alois Jurík.
Jeho tým těžil z kvalitní defenzivy. „Obranu jsme měli výrazně lepší než útok. Střelecky se
vůbec nedaří spojkám, což je
směrem dopředu náš největší
kámen úrazu. Přitom jsme do
přestávky udělali pouhé dvě
technické chyby, bohužel tento

skvělý počin znehodnotilo slabé
zakončení. Druhá půlka už byla
trochu jiná, tam jsme míč ztráceli častěji a zase zlepšili střelbu.
Aspoň na plichtu to však nestačilo,“ litoval Jurík.
Na bodový zisk přitom hosté
rozhodně měli. „I v citelně oslabené sestavě jsme zůstali kousek od nerozhodného výsledku
a klidně si dokážu představit i
naši výhru, která nebyla vůbec
nereálná. Stačil jen trochu lepší
výkon v ofenzivní činnosti. Porážky je velká škoda, na druhou
stranu kluci zaslouží pochvalu
za maximální bojovnost a nasazení. Každopádně cíl odmazat

mínus jedničku z tabulky pravdy
těsně nevyšel,“ mrzelo ostříleného stratéga.
V sobotu 1. prosince od 16.00 hodin přivítají muži HK v Městské
sportovní hale Kostelce na Hané
silný celek Bohunic. „Přijede
vedoucí mančaft soutěže, takže
půjde nejen o poslední domácí
zápas podzimu, ale také o skutečný vrchol první poloviny téhle sezony. Zveme fanoušky, s jejichž
pomocí potřebujeme bodovat,
byť má protivník velkou kvalitu na pivotu i spojkách. Pokud
ovšem nastoupíme kompletní a
hráči splní taktické pokyny, určitě
můžeme zvítězit,“ věřil Jurík.

Prostějov byl v Bohunicích velice blízko překvapení
Na půdě lídra smazali hosté většinu desetibrankového manka a sahali po vyrovnání

Brno, Prostějov/jim – Teprve druhým týmem, který
v probíhající sezoně obere o
body vedoucí mužstvo druhé ligy, se o víkendu mohli
stát prostějovští házenkáři.
Kolektiv vedený Josefem
Zedníčkem v první půli vedl
až o tři branky, v závěru
utkání pak ze stavu 30:20
udělal skóre 33:31, víc už
ale nezvládl. Oba body tak
zůstaly na jihozápadě Brna,
zatímco Prostějov již posedmé prohrál.
„Domácí byli jasným favoritem. Vedoucí tým druhé ligy
se zájmem postoupit do první
ligy. Jeli jsme tam zabojovat a
zkusit je potrápit, což se nám
podařilo. Podali jsme velmi
solidní výkon,“ líbila se házená
Zedníčkovi.
Hostující celek se v tomto
utkání musel obejít bez gól-

manské jedničky Jiřího Hrubého. A byla to právě obrana, kde
to nejvíce skřípalo. Prostějov
sice vedl již 9:6, pak ovšem
domácí zabrali a po třiceti minutách otočili skóre na 18:16.
Podíl na tom měla i brněnská
dvojice rozhodčích, k jejichž
výkonu se nechtěl prostějovský kouč vyjadřovat. Jen za
první poločas čelil jeho mančaft šesti sedmičkám, celkově
osmi. Téměř čtvrtinu utkání
pak hosté odehráli v oslabení.
Hlavním problémem Sokola
II byla v předchozích osmi
utkáních útočná fáze a neproměňování šancí. Nyní se
poprvé v ročníku povedlo
hráčům dosáhnout na třicet
branek, navíc u lídra soutěže.
„Zahráli jsme dobré utkání,
už nám to tam padalo ze spojek i z křídel. Mám z utkání
dobrý dojem a snad si kluci

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
9. kolo
Maloměřice - Hustopeče ..................................................................
19:28
..........................
.... ................
...............................
SK Kuřim - Ivančice..........................................................................
27:26
..............................................
.....................
H. Brod - Telnice .................................................................................30:31
............................................
.. ...................... .......
Brno B - Kostelec n.H.......................................................................
25:24
................. .............................................................
. .....
Bohunice - Prostějov .........................................................................
35:31
.............................................................
Sokolnice - V. Meziříčí......................................................................
29:26
..............................................

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 9. kole

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

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

Z
9
9
8
9
8
8
9
9
8
8
9
8

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

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

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

S
282 : 224
251 : 202
219 : 206
255 : 246
219 : 203
193 : 196
219 : 230
241 : 240
193 : 230
201 : 202
230 : 262
200 : 262

B
16
14
11
11
10
10
9
6
6
5
3
1

KAM NA házenou?
10. kolo, sobota 1. prosince, 15.00 hodin: V. Meziříčí - Brno "B",
Prostějov - Maloměřice, Kuřim - Sokolnice (15:30), Kostelec
n.H. - Bohunice (16:00), Ivančice - Telnice (neděle 2.12., 10:00),
Hustopeče - Havl. Brod (neděle 2.12., 10:30)

trochu zvedli sebevědomí,“
hledal kouč na výsledku pozitiva a připomněl, že o týden
dřív Bohunice vyhrály o čtyři
branky v Hustopečích.
„Byli jsme velice blízko překvapení. Trošičku nám chyběla zkušenost, změna rytmu.
Technických chyb bylo jen
jedenáct, což není moc. Tři
čtvrtiny utkání jsme zahráli
velice dobře. Jen čtvrt hodiny
na začátku druhé půle jsme nezvládli,“ připomněl rozhodující moment utkání.
Do druhé půle totiž šli hosté
jen s dvoubrankovým mankem, o patnáct minut později
ale platil stav 30:20, když úvod
druhé půle zvládli domácí v
poměru 12:4. „Bohužel nám
dobře nefungovala obrana.
Domácím však poté došel kyslík, chyběl jim pohyb, dokázali
jsme je odbránit a svými ty-

TJ Tatran Brno Bohunice
Sokol II Prostějov

35:31

(18:16)

Rozhodčí: Bauer – Berger. Vyloučení: 3:7. Sedmičky: 8/6:2/1.
Sestava a branky Prostějova:
Micka, Mach – Kosina 9, Kozlovský 5, Valach, M. Jurik, Gazdík 8, Chytil
1, Nevrlý 1, Jurečka 2, Ordelt 2, Šestořád 3, Raška. Trenér: Josef Zedníček.

pickými rychlými kontry jsme
snížili až na 33:31. Schylovalo
se k dramatu, jenže dvě minuty
před koncem jsme z náskoku
trefili tyčku a z protiútoku dostali gól,“ přiblížil závěrečný
minuty.
V posledních vteřinách pak
Prostějov inkasoval i popětatřicáté a domácí získali čtyřbrankovou výhru. „Možná kdybychom to stáhli na jeden gól,
bylo by velké drama. Kluci ale
zaslouží pochvalu a naplňuje
mě to optimismem před dalším

utkáním doma s Maloměřicemi,“ nedělal z porážky tragédii
Josef Zedníček.
Nejbližší soupeř Prostějova
dosud zaznamenal vysoké výhry 37:26 nad Kuřimí a 35:20
nad Havlíčkovým Brodem,
remizoval s Brnem „B“ a Ivančicemi, zbylou pětici duelů
prohrál. Naposledy 25:36 v
Telnici a 19:28 s Hustopečemi.
Duel startuje v prostějovské
hale ve Studentské ulici v sobotu ve tři odpoledne, loni na
podzim zvítězili domácí 31:28.

Korfbalisté trochu nečekaně padli s Prievidzou
Béčko SK RG dosáhlo na premiérové vítězství
v lize rezerv, oba týmy teď mají tři body

Prostějov/son - Česká korfbalová extraliga dospělých
má v letošní sezoně slovenského hosta z Prievidze. A
právě tohoto soupeře přivítalo družstvo SK RG Prostějov ve 4. kole elitní soutěže na
vlastním hřišti. V hale RG a
ZŠ ve Studentské ulici se zrodilo překvapení, když Delfíni
velkou bojovností dosáhli
svého prvního výsledkového
úspěchu mezi klubovou elitou ČR, čímž Hanáky bodově dotáhli v tabulce.

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH
SK RG Prostějov
SKK Dolphins Prievidza
17:20 (11:12)
Sestava: Tichý 5, Uherka 4,
Nasadilová 3, Lešanská 2,
Ambrosová 1, Lužný 1, T.
Marek 1, Šťastná (53. Zelinková).

Utkání bylo od začátku velmi vyrovnané s tím, že každý
chvilku tahal pilku. Nejprve
vedli Slováci (1:3), pak domácí (6:5) a následně znovu
došlo k obratu ve vývoji (7:9).
Hostující kolektiv těžil z vysoké efektivity v zakončení,
díky čemuž dal od stavu 13:13
čtyři koše za sebou a v 53.
minutě tím získal klíčový
náskok. Snaha Prostějovanů,
kteří tradičně zahazovali vyložené šance, o záchranu výsledku byla v závěru marná.
„Musím pogratulovat soupeři. Opravdu bojoval a chtěl,
kdežto u nás se to ve druhém
poločase zvrhlo spíše v křeč.
Doplácíme na užší kádr procházející omlazením a také
na mizernou produktivitu i
laciné chyby v obraně. Snad
se nám na těchto věcech podaří zapracovat,“ hodnotil
střízlivě trenér áčka SK RG
Jan Mynařík.

LIGA REZERV DOSPĚLÝCH
SK RG Prostějov B
SKK Dolphins Prievidza B
21:17 (10:9)
Sestava: Šnévajs 4, Konečný
3 (39. T. Marek 2), Zelinková
3, Lužný 1, Mynařík 1 (51. Tichý 1), Schönfeldová 1, Šťastná 1 (31. Lešanská 2), Ambrosová (31. Nasadilová 2).
Na obou stranách nastoupila
řada posil z laviček oddílových A-týmů, což slibovalo
zajímavou podívanou. Ta se
také odehrávala, při neustálém přelévání skóre nebyl za
celou úvodní půli rozdíl nikdy
větší než dva koše. Stejně vyrovnaně probíhala bitva též
po přestávce, ovšem pouze do
stavu 18:17 osm minut před
koncem. Od té chvíle se trefovali už jen domácí a zaslouženě oslavili premiérový triumf
v soutěži.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
8
Dobří bobři Olomouc
8
Miagi Mohelnice
8
Pitbulls Prostějov
8
Zavadila o jedličku Čechovice

Hosté
Atlant Olomouc
Sportingbet.cz Olomouc
Vetřelci Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany

BD
10
12
13
13

BH
9
6
5
5

LD
19
29
28
29

LH
22
18
16
15

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

Body

1 Dobří bobři Olomouc

Tým

8

4

3

0

0

1

0

94:53

213:144

18

2 Pitbulls Prostějov

6

5

0

0

0

1

0

68:40

158:118

15

3 Atlant Olomouc

6

4

1

0

1

0

0

66:44

150:99

15

4 Miagi Mohelnice

7

4

0

0

2

1

0

72:56

172:146

14

5 Zavadila o jedl. Čechovice

7

2

1

0

1

3

0

64:64

158:157

9

6 Vetřelci Prostějov

6

2

0

0

1

3

0

52:57

123:135

7

7 Sportingbet.cz Olomouc

6

2

0

0

0

4

0

47:61

121:144

6

8 Hanácká šipka Olomouc

7

1

0

0

1

5

0

40:87

110:191

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

7

0

1

0

0

6

0

43:84

118:189

2



Kol V VP R PP P K Skóre

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
8
8
8
8
8
8

Domácí
Asi Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
Darts Club Držovice
Orli Kojetín
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Hosté
V Zeleném Prostějov
Mexičani Čelčice
Jiřina Black Bears Prostějov
O tečku Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané

BD
6
13
8
11
13
7

BH
12
5
10
7
5
11

LD
18
27
20
26
28
19

LH
27
16
26
19
14
25

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre
8

6

2

0

0

0

0

96:50

213:130

22

2 Jiřina Black Bears Prostějov

8

6

0

0

0

2

0

91:53

207:131

18

3 V Zeleném Prostějov

8

5

0

0

1

2

0

84:61

196:151

16

4 Darts Club Držovice

8

5

0

0

0

3

0

93:51

206:134

15

5 Orli Kojetín

7

4

1

0

1

1

0

75:53

166:143

15

6 O tečku Prostějov

8

4

1

0

0

3

0

75:70

179:174

14

7 KRLEŠ Kralice na Hané

8

3

0

0

1

4

0

54:91

143:206

10

8 Asi Prostějov

7

3

0

0

0

4

0

61:65

144:148

9

9 Mexičani Čelčice

7

2

0

0

0

5

0

50:76

131:174

6

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

7

2

0

0

0

5

0

43:83

108:184

6

11 Rafani Čelčice

8

1

0

0

1

6

0

64:81

161:187

4

12 Seniors Hamry

8

1

0

0

0

7

0

46:98

121:213

3

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

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

BD BH LD LH
10 8 22
22
8 10 19
24
neznámo v době uzávěrky
8 10 20
23
přeloženo na 15. 12. 2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre
7

6

1

0

0

0

0

91:36

Legy

BO

206:92

20

2 Twister Kroměříž

6

5

0

0

1

0

0

92:17

195:71

16

3 Soběsuky 49

7

4

1

0

0

2

0

63:64

150:151

14

4 Fénix Prostějov

7

4

0

0

0

3

0

65:61

148:148

12

5 U Žida Ivanovice na Hané

7

4

0

0

0

3

0

55:71

149:174

12

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

7

3

0

0

0

4

0

52:74

142:176

9

7 Hroši od Jedličky Čechovice

7

2

1

0

0

4

0

72:55

167:148

8

8 Němčická střela

7

2

1

0

0

4

0

51:76

128:174

8

9 Capa team U Jedl. Čechovice

7

2

0

0

1

4

0

53:74

131:177

7

10 Skalní Na Nové Doloplazy

7

1

0

0

2

4

0

49:79

127:186

5

11 Žabáci Ivanovice na Hané

7

1

0

0

0

6

0

45:81

134:180

3

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

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

Šestnáct rekordů Velké ceny Prostějova překonáno

Domácí plavci se neztratili

Prostějov/mm - Desátý ročník Velké ceny Prostějova
je za námi. Na prostějovský
bazén se koncem října sjeli
závodníci z českých a slovenských plaveckých oddílů, aby
zde změřili své síly v úvodu
zimní sezóny. Opět šlo o velmi
kvalitní mítink se zvučnými
jmény juniorských reprezentantů na startovní listině. Celkem bylo překonáno 16 rekordů Velké ceny, které byly
vždy oceněny mohutným potleskem diváků.
Nejvíce zápisů se podařilo Petře Gebauerové z KPS Ostrava,

která překonala pět rekordů a
Markovi Osinovi z Kroměříže,
který přepsal čtyři rekordy. Nejhodnotnější výkony žáků a žaček podle tabulek FINA, které
jsou odměňovány hlavní cenou,
předvedli Dominik Špaček z
Blanska v disciplíně 200 metrů prsa a Petra Gebauerová z
Ostravy v disciplíně 100 metrů
volný způsob. Medaile sbírali i
prostějovští plavci – Míša Petrželová a Lukáš Řehořek.
Nádherné výkony předvedl
Marek Osina, který zejména
ve znakových disciplínách
nechával své soupeře daleko

za sebou. Kromě Petry Gebauerové a Marka Osiny se o
překonání rekordů Velké ceny
zasloužil i Dominik Špaček,
Edita Chrápavá z Brna, Tereza
Kanalošová nebo Pavel Novák
z Ostravy, který vylepšil rekord
na 100 metrů volný způsob na
56 vteřin.
Z prostějovských plavců byl
nejúspěšnější Lukáš Řehořek,
který získal zlatou a bronzovou medaili v disciplínách 100
metrů prsa a 100 metrů znak.
Vzhledem k tomu, že startoval
v kategorii dohromady s o rok
staršími závodníky, jde o skvělý

výsledek. Dalšího malého vítězství dosáhl na trati 100 metrů
volný způsob, na které poprvé
překonal hranici jedné minuty a
deseti vteřin a časem 1:09,15 se
umístil na sedmém místě.
Další prostějovskou medailistkou Velké ceny se stala Míša
Petrželová, která vystoupila
dvakrát na bronzový stupeň po
stometrové a dvousetmetrové
trati volným způsobem. I ona
soutěžila se staršími plavkyněmi a svými výkony dokázala mnohé z nich překonat.
Z ostatních prostějovských
plavců se medailovým pozi-

cím přiblížila ještě desetiletá Markéta Nováková, která
skončila třikrát pátá.
Celkově se Velká cena Prostějova vydařila jak po stránce
výkonnostní, tak i organizační.
Velké poděkování patří generálnímu partnerovi "Domovní
správě Prostějov", městu Prostějov, nadaci Zdravé město
Prostějov a Olomouckému
kraji, kteří tento mítink podpořili. Věcné ceny věnovalo
Hodinářství Skoumal a eshop
b-sport.net. Velká cena tak
znovu přispěla k dobré pověsti
města Prostějova.

Míša Petřželová v cíli. Na Velké ceně získala hned dvě brontové medaile.
Foto: archív TJ Pozemstav Prostějov
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Volejbalistky Prostějova stále čekají na bodový zisk v Lize mistryň, doma nadále jedou

0
3

POLOVINA ZÁKLADNÍ ČÁSTI EXTRALIGY: VK DÁL BEZ PORÁŽKY

VK AGEL PROSTĚJOV
VILLA CORTESE

Čas: 1:09 hodiny
Rozhodčí: Cambre (Belgie) a Groenewegen
neewe
wege
geen (N
(Nizozemsko)
Nizzozzemsk
em
msk
sko)
o)
Diváků: 1 3000
1. set: 15:25 21 minut
2. set:
et: 18
18:25
8:225 233 minut
min
inut
ut
ut
3. set: 19:25 25 minut
min
nut
u

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Velikiyová
Žarkovová
de Assisová
Hippeová
Gomesová

Připraveny byly: Soaresová,
Melichárková, Hrončeková, Jelínková

Sestava villa cortese:
Bosettiová, Veljkovičová, Barunová, Klinemanová, Folieová, Mojicaová, libero Viganová. Střídaly: Garzarová.
Trenér: Giovanni Caprara.

Další zápasový program skupiny „B“
evropské Ligy mistryň
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 - 4. kolo
Základní skupina „A“:
Uraločka Jekatěrinburg - Volero Curych 3:0 (22, 18, 19),
RC Cannes - Vakifbank Istanbul 2:3 (22, 16, -20, -15, -11).
Z V3 V2 PB P PS
PM
 Tým
1. VB Istanbul (Turecko)
4 3 1 0 0 12:3
351:281
2. Jekatěrinburg (Rusko)
4 1 2 0 1 10:7 379:356
3. Cannes (Francie)
4 1 0 2 1
7:9
325:351
4. Curych (Švýcarsko)
4 0 0 1 3 2:12
267:334

B
11
7
5
1

Základní skupina „B“:
VK AGEL Prostějov - Villa Cortese 0:3 (-15, -18, -19),
Rabita Baku - Trefl Sopoty 3:1 (11, -23, 25, 21).
1.
2.
3.
4.

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

Z
4
4
4
4

V3 V2 PB
4 0 0
3 0 0
1 0 0
0 0 0

P
0
1
3
4

PS
12:2
10:5
5:9
1:12

PM
349:288
352:326
312:331
255:323

B
12
9
3
0

Základní skupina „C“:
Busto Arsizio - ASPTT Mylhúzy 3:0 (13, 20, 17),
Dinamo Bukurešť - Galatasaray Istanbul 1:3 (21, -13, -13, -24).
1.
2.
3.
4.

Tým
Galatasaray Istanbul (Tur.)
Arsizio (Rumunsko)
Mylhúzy (Francie)
Bukurešť (Rumunsko)

Z
4
4
4
4

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

P
0
1
3
3

PS
11:6
10:5
5:10
6:11

PM
382:347
350:322
322:343
339:381

B
10
9
3
2

Základní skupina „D“:
Eczacibasi Istanbul - SC Drážďany 3:2 (-23, 18, -23, 22, 12),
Dabrowa Gornicza - Azerrail Baku 3:2 (-18, -20, 10, 23, 13).
1.
2.
3.
4.

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

Z
4
4
4
4

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

P
0
1
2
2

PS
12:3
8:8
7:11
6:11

Základní skupina „E“:
Dynamo Kazaň - Tomis Constanta 3:0 (24, 19, 17),
SC Schwerin - Robur Urbino 3:0 (21, 6, 19).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
1. Kazaň (Rusko)
4 3 0 1 0 11:3
2. Schweriner (Švýcarsko)
4 1 1 1 1
9:8
3. Constanta (Rumunsko)
4 1 1 0 2
6:9
4. Urbino (Itálie)
4 1 0 0 3 4:10

PM
357:300
348:322
368:394
335:392

PM
326:258
368:350
309:339
273:329

Základní skupina „F“:
Lokomotiv Baku - Fakro Muszyna 3:2 (22, -22, 19, -20, 6),
CZ Bělehrad - Dynamo Moskva 1:3 (24, -18, -16, -20).
Tým
Z V3 V2 PB P
PS
PM
1. Loko Baku (Ázerbajdžán) 4 2 2 0 0 12:5 381:319
2. Dinamo Moskva (Rusko)
4 2 1 0 1
9:7 357:326
3. Fakro Muszyna (Polsko)
4 1 0 2 1
8:9
351:345
4. Bělehrad (Srbsko)
4 0 0 1 3 4:12 286:385

Jen půl roku trvá celá volejbalová sezóna na klubové úrovni. To znamená, že jakmile odstartuje,
peláší v hodně rychlém zápasovém tempu bez jakékoliv přestávky (kromě vánoční). Pouhý měsíc
a týden tak stačil k tomu, aby UNIQA extraliga žen
ČR ukrojila ze svého programu plných devět kol,
což je polovina základní části. Jak ji hodnotí kouč
VK AGEL Prostějov?
Prostějov/son

Střídala: Miletičová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

„Agelky“ však po dlouhé době ztratily bod, kromě nerváku
s Olympem se trenérovi nelíbilo ani utkání ve Frýdku-Místku

B
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7
3
3

B
10
6
5
3

B
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8
5
1

„Nejsem spokojený se dvěma
duely. Už v šestém kole na
hřišti Frýdku-Místku jsme měli
velké problémy a jen tak tak
vyhráli 3:1, ještě horší výkon
pak přišel doma proti Olympu
Praha. Tam jsme při výsledku
3:2 po dlouhé době ztratili bod

a klidně mohli podlehnout, což
by se nám hlavně před vlastními diváky nemělo stávat. Za tahle slabší střetnutí byly hráčky
po právu zkritizované,“ zmínil
Miroslav Čada.
Připomeňme si dosavadní výsledky Hanaček v nejvyšší národní soutěži: doma Šternberk
3:0, venku Ostrava 3:0, doma

KP Brno 3:0, venku Přerov
3:0, doma Olomouc 3:1, venku Frýdek-Místek 3:1, doma
Slavia Praha 3:0, doma Olymp
Praha 3:2 a venku SG Brno 3:0.
K tomu je nutno připočítat dvě
vítězství 3:0 nad Slavií ve čtvrtfinále Českého poháru, čímž se
šňůra triumfů VK proti družstvům z ČR protáhla již na 107
soutěžních utkání.
„Kromě dvou výše zmíněných
soubojů jsme neměli větší problémy, ale většinou se nedokážeme vyvarovat určitých výpadků minimálně v některých
setech. Naše výkony by měly
být víc konzistentní a bez tolika
chyb. Třeba naposledy na SG
Brno jsme vydrželi koncentrovaně makat celou dobu, i když

papírově slabší soupeř nás pochopitelně nedostal pod velký
tlak. S takovým nasazením a
soustředěností bychom však
měli hrát pokaždé,“ upozornil
Čada.
Po volejbalové stránce vidí největší rezervy v obraně na síti.
„Pořád máme málo bloků, v téhle činnosti bychom měli dosahovat větší bodové efektivity.
Ovšem nejen z tohoto hlediska
se potřebujeme herně posouvat
dál, aby každý mohl v našem
projevu jasně pozorovat zlepšování, progres. Výsledkově
chceme na domácí scéně nadále vítězit a pokud možno
nepřipustit ani žádnou další pětisetovou bitvu,“ vyslovil prostějovský lodivod svůj plán.

Celkově se extraliga v jeho očích
vyvíjí dle předpokladů, se dvěma
dílčími výjimkami. „Kvalitní
hrou i bez zraněné posily Jakubšové mě příjemně překvapil Frýdek-Místek, naopak za očekáváním dosud zůstává papírově
silná Olomouc. Jinak je nahoře
Olymp, od kterého se to dalo
čekat, a daří se i velmi solidnímu
Přerovu, zatímco Královo Pole
šlo po odchodu mnoha opor
podle všeobecných prognóz
dolů,“ rozebral Čada situaci.
Co se „Agelek“ týče, v tomto týdnu nejprve zajíždějí do
Šternberka (čtvrtek 29. listopadu, 17.00 hodin) a poté přivítají v hale Sportcentra DDM
Prostějov tým Ostravy (sobota
1. prosince, 17.00 hodin).

„Na evropské top kluby formátu Cortese či Rabity Baku momentálně
nemáme,“ konstatoval smířeně kouč VK Agel Miroslav Čada
Prostějov/son - Ta otázka se ve
středečním večeru vznášela prostějovskou sportovní halou jako
memento: proč volejbalistky VK
AGEL nedokázaly doma vzdorovat Villa Cortese alespoň tak
vyrovnaně, jako týden předtím na
jeho palubovce? První ji na tiskové konferenci po skončení jednoznačného duelu Ligy mistryň zodpověděl kouč Asystelu Carnaghi.
„Oproti prvnímu vzájemnému
utkání jsme podali mnohem lepší
výkon, hlavně na příjmu. Od toho
se odvíjelo všechno ostatní a lepší
jsme díky výborné přihrávce byli
nakonec ve všech herních činnostech. Nakolik nám pomohl návrat
uzdravené smečařky Cateriny
Bosettiové do základní sestavy?
Určitě dost, ale dnešní vítězství nebylo zásluhou jedné hráčky, nýbrž

celého družstva. Caterina je pro
nás každopádně velmi důležitá a
vyplatilo se, že jsme ji minule kvůli
zdravotním problémům šetřili, aby
tentokrát mohla nastoupit od začátku,“ shrnul mezinárodně renomovaný lodivod Giovanni Caprara.
Jeho protějšek z Hané rozhodně nesouhlasil s názorem, že by
„Agelky“ v náročné bitvě vyloženě
zklamaly. „Objektivně je potřeba
vnímat ohromnou výškovou i silovou převahu soupeře. Přesto se nám
nejednou povedlo ubránit razantní
útok Villy, vzápětí s vypětím všech
sil třeba i druhý, aby to protihráčky
následně položily napotřetí. Prostě
jsme dělali, co mohli jenže tolik
bodových smečí protivníka nad
našimi bloky jsme nezažili za celou
dobu, co Prostějov vedu,“ upozornil
Miroslav Čada.

Za klíčovou zároveň považoval přítomnost výše zmíněné
Cateriny Bosettiové v základu
italských vicemistryň. „Jde o
nejlepší smečařku této země, která výborně přihrává, má kvalitní
všechny činnosti a celému týmu
Cortese dává herní tvář. Fakt, že
minule jen střídala v závěru, nám
dával větší naději na úspěch, což
vyrovnaný průběh úvodního
vzájemného souboje potvrdil.
Tentokrát nastoupila od začátku
a tím protivník po výkonnostní
stránce nesmírně narostl. Navíc
Bosettiová má vedle sebe celkem šest parťaček hodně přes
190 centimetrů, tím pádem jsme
opakovaně chodili do extrémně
vysokých dvojbloků a složitě se
prosazovali,“ viděl Čada příčiny
jasné porážky.

Prostějovský klub její vinou definitivně přišel o teoretickou šanci
postoupit do play off Champions
League a krajně nepravděpodobný je i případný přesun do
čtvrtfinále CEV Cupu ze třetího místa ve skupině. To by totiž
Hanačky musely hladce zdolat
Sopoty a ještě přivézt minimálně
bod z Baku, s čímž se nedá příliš
kalkulovat.
„Věděli jsme už předem, že letos
bude s omlazeným kádrem jakýkoliv postup nesmírně obtížný. Rovnal by se spíš zázraku, který nepřišel. Takový je objektivní stav věcí a
musíme se dívat spíš do budoucna.
Momentálně zkrátka nemáme
mančaft schopný konkurovat tak
špičkovým soupeřům, jakými jsou
Rabita Baku nebo Cortese,“ konstatoval Čada.

Mohou tedy jeho svěřenky připravit o nějaké body alespoň polský
tým, kterému jsou z celé grupy
papírově nejblíž? „Musíme se
rvát a nic není vyloučené. Asi by
však nestačil pouze náš kvalitní
výkon, navíc je potřeba protivníka načapat v jeho slabší chvilce.
Pokud se zároveň sejdou tyhle
podmínky, můžeme dílčím způsobem uspět. Holky by si to určitě
zasloužily, neboť v přípravě dělají
maximum a makají na sobě, co
to jde. Bohužel se k dlouhodobě
zraněným Šárce Melichárkové
a Andree Kossányiové přidala i
Míša Jelínková s pochroumaným meniskem. V nejbližších
dvou týdnech se bude léčit a snad
se vrátí proti Sopotům aspoň na
střídání,“ odtušil šéf prostějovské
lavičky.

Saskia Hippeová: „Dělaly jsme, co mohly ale nestačilo to“
Prostějov - Pocitově byla hráčkou, která na domácí straně sítě nejvíc dokázala konkurovat výborně
šlapajícímu týmu z Itálie. Německá univerzálka VK
Saskia Hippeová (na snímku) také zaznamenala největší počet bodů z prostějovského družstva
(12), ale přitom měla v útoku jen třiatřicetiprocentní
úspěšnost. I tenhle údaj názorně dokládá, jak složitě se Agelky proti Ville prosazovaly.
Marek Sonnevend
Sasi, můžete střetnutí
zhodnotit ze svého pohledu?
„Pro nás to byl velice těžký zápas
proti silnému soupeři. Pod tlakem
jsme dělaly dost chyb, někdy v sériích za sebou. Po jasném prvním

setu jsme se zlepšily a ve druhém
i třetím zpočátku vedly, jenže pak
bylo Cortese zkrátka lepší. Snažily
jsme se a bojovaly až do konce,
bohužel to nestačilo.“
Proč jste venku hrály
lépe než doma a druhé
vzájemné utkání s Asystelem
tak bylo mnohem jasnější?

„Já si nemyslím, že bychom
dnes podaly horší výkon než
v Itálii. Rozdíl byl ve hře soupeře, který se podstatně zlepšil
a my jsme mu nedělaly zdaleka tolik problémů jako poprvé.
Zápas v Cortese měl vyrovnaný
průběh kvůli horšímu příjmu
Villy, zatímco dneska hostující
tým přihrával velmi dobře a celkově prokázal svou volejbalovou sílu. Z naší strany to podle
mě nebylo vyloženě špatné,
jen jsme chvílemi kupily hodně chyb. Tím vždycky narostla
ztráta a pak už to bylo složité.“
Jak se cítíte, když osobně vám duel poměrně
vyšel a přesto je z toho hladká porážka 0:3?

Nahrávačka Michaela Jelínková
má NAŠTÍPNUTÝ MENISKUS

Prostějov/son - Hráčský
kádr žen VK AGEL Prostějov postihla další zdravotní
komplikace. Tentokrát se
týká jedné ze dvou nahrávaček, problémy má konkrétně Michaela Jelínková.
Jaké? Naštípnutý meniskus.
„Míšu koleno pobolívalo už
delší dobu, ale nevypadalo
to na nic vážného. Až v posledním týdnu jí kloub začal
otékat, a tak jsme ji poslali
na magnetickou rezonanci.
Ta bohužel odhalila rupturu,“
prozradil hlavní trenér našich
volejbalistek Miroslav Čada.
Vzhledem k povaze zranění
nelze přesně říct, kdy k němu

sedmadvacetiletá
plejerka
přišla. „Nedošlo k žádnému
pádu nebo zákroku, při němž
by koleno prokazatelně ruplo.
Dokonce může klidně jít třeba
o půl roku starý úraz, který se
markantně projevil až nyní,“
řekl Čada.
Jeho svěřenka každopádně
odpočívá, na druhou stranu
existuje i jedna pozitivní zpráva: absence by bez případných
komplikací neměla být dlouhá.
„Dokonce i teď je Míša v každém zápase připravená střídat,
Foto: archív Večerníku
ale k tomu bychom přistoupili
pouze jako ke krajnímu řeše- pravil Čada s tím, že reálně naní. Lepší bude úplné vyléčení skočit by snad Jelínková moha až pak návrat do sestavy,“ la 5. prosince proti Sopotům.

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

za 650 korun

„Každá
aždá prohra je samozřejměě
nepříjemná,
příjemná, ale po té dnešní se necítím nijak hrozně. Myslím, že jsem pro
úspěch
pěch dělala maximum
– stejně jako všechny
ostatní
atní holky – jenže
soupeř
upeř byl prostě kvalitnější.
ší. Navíc jsme v létě
vytvořily
tvořily úplně nový a spíš
mladý
adý kolektiv, od kterého
se v Champions Leue zatím nedají
ague
kat žádné záčekat
ky. Přesto
zraky.
nehrajeme
špatný
atný volejbal,, jen potřebujeme
eme doladit
určité
ité drobnosti

a jakmile se to povede, uděláme
velký herní
krok dopředu.“

Foto: archív Večerníku

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov
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CORTESE ZAHRÁLO NA HANÉ SKVĚLE A JASNĚ KRALOVALO

3
Očima trenérů 0

„Agelky“ přišly o teoretickou naději postupu do play off Champions League,
vidina čtvrtfinále CEV Cupu se rozplývá také...

VK Pv
V Cor

Očima kapitánek

0
3

Bodový vývoj – první set:
0:5, 2:5, 2:7, 3:9, 5:10, 5:12,
8:13, 9:16, 10:18, 11:20, 14:22,
14:24, 15:25. Druhý set: 2:0,
2:2, 5:4, 5:7, 8:8, 9:11, 12:11,
12:13, 14:14, 14:18, 16:18,
16:20, 17:22, 18:25. Třetí set:
1:1, 1:3, 5:4, 7:5, 7:9, 11:9,
11:11, 12:15, 14:15, 15:18,
16:20, 17:23, 19:25.
Prostějov/son - Toužily zaskočit favorita, místo toho utrpěly
hladkou porážku. Naše volejbalistky ve 4. kole základní
skupiny „B“ evropské Ligy
mistryň 2012-2013 nedokázaly čelit precizní hře Asystelu
Carnaghi Villa Cortese, který
v hale Sportcentra DDM naplno ukázal svou velkou sílu.
„Agelky“ tím pádem nezískaly
ani sadu a nadále zůstávají bez
bodu čtvrté v tabulce.
Pro domácí začalo důležité střetnutí nejhůře, jak mohlo: pětibodovou šňůrou soupeře, kterou
musel kormidelník Čada přerušit
oddechovým časem. Nijak výrazně to nepomohlo a italský celek
dál kraloval jak útoky z velké
výšky, tak obrovitými bloky. Za
stavu 5:12 byl tudíž vybrán už
druhý time-out. Zabral jen chvilkově (8:13), následně převaha
Villy ještě vzrostla. Diametrální

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Podle mého názoru soupeř nehrál o tolik lépe než v prvním vzájemném utkání. To spíš my jsme byly mnohem
víc odevzdané, chyběl nám dravější projev na hřišti a
víc touhy silného protivníka potrápit. Když nastoupíme
doma přes svými fanoušky, musíme jít úspěchu bez ohledu na kvality soupeře víc naproti.“

Katarina BARUNOVÁ - Carnaghi Villa Cortese:
„Utkání se nám hodně povedlo. Dobře jsme začaly a kvalitní výkon udržely v podstatě až do konce, přitom jsme ze
zápasu venku měly trochu obavy. Díky výborné hře jsme
to však zvládly bez problémů.“

Šup ho tam! Přestože Anna Velikiyová tento útok dokázala přetavit
v bod, na italského protivníka hráčky prostějovského VK Agel ani v
tomto duelu Ligy mistryň neměly...
Foto: www.vkprostejov.cz

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dnešní střetnutí zdaleka nebylo tak vyrovnané, jako
úvodní vzájemné měření sil v Itálii. Proti fyzicky
velmi disponovanému soupeři jsme se útočně těžko
prosazovali, výšková převaha hostů nám dělala značné
problémy i v obraně. Díky návratu Bosetti do sestavy
protivník zahrál mnohem lépe než před týdnem a uspěl
naprosto zaslouženě.“

Giovanni CAPRARA - Carnaghi Villa Cortese:
„Jsem velice spokojen jak s výsledkem 3:0 v náš prospěch,
tak s předvedeným výkonem. Pouze ve třetím setu jsme
polevili, naštěstí jen chvíli a vzápětí šel celý kolektiv znovu
nahoru. Od Prostějova jsem očekával lepší hru podobnou
té z minulého duelu, ale nedali jsme mu moc šancí.“

rozdíl spočíval v útoku i v obraně
a hostujícím hráčkám navíc mnohem lépe vycházelo též podání.
Z toho pramenila naprosto jednoznačná úvodní sada – 15:25.
Vítr do plachet Agelky nabraly
zkraje druhé části, kdy se jaly
častěji prosazovat při zakončení
(2:0, 5:4). Jejich citelně zkvalitněný výkon sice chvílemi srážely
laciné hrubky, ale už dokázaly
s favoritem vyrovnaně držet krok,
stejně jako v předchozím vzájemném duelu na Apeninském poloostrově. Útočně se dařilo Hippe
a v poli, na přihrávce i v mezihře
byla tradiční oporou Chlumská,
jenže slibně rozjetý set se zaseknul při skóre 14:14. Od toho okamžiku Cortese zapnulo na vyšší
obrátky, jež pod tlakem chybující
děvčata VK nedokázala zachytit
– 18:25.

Nicméně české mistryně to nepoložilo, naopak brzy po zahájení
třetího dějství získaly díky zlepšenému servisu novou naději (1:3 –
5:4). Dvoubodové vedení 7:5 sice
vzápětí prohospodařily vinou série Asystelu na 7:9, naštěstí hned
oplatily stejnou mincí (11:9). Bohužel výborné míče Hanačky dál
střídaly s nepřesnostmi, v tomto
ohledu působil zkušenější tým
z Itálie mnohem vyrovnaněji.
Na rozdíl od vzájemného mače
na své vlastní palubovce tentokrát předvedl ze všech hledisek
kompaktní výkon, když se vedle
urostlých opor Barun, Klineman
a Veljkovič mohl opřít zejména o
výtečnou navrátilkyni do základní sestavy Bosetti. Závěr tak vyzněl opět jasně pro Carnaghi, celý
souboj trval jen něco přes hodinu
– 19:25 a 0:3.

Postup do semifinále ČP přes Slavii byl bezproblémový
VK Pv
3
Očima trenérů
Očima kapitánek
Sla

0

Bodový vývoj – první set:
1:2, 3:2, 3:4, 4:5, 9:5, 11:6,
12:8, 14:8, 19:9, 21:11, 21:14,
24:15, 25:16. Druhý set: 1:1,
1:3, 2:5, 4:6, 4:8, 5:12, 6:14,
8:14, 10:15, 10:17, 14:17,
16:18, 23:19, 25:21. Třetí set:
0:1, 3:1, 3:3, 5:4, 5:6, 7:6, 9:7,
9:9, 13:9, 16:10, 16:14, 20:15,
20:17, 24:18, 25:19.
Prostějov/son - Nepředvedly
sice žádný extra volejbal, ale ke
zvládnutí čtvrtfinále Českého
poháru 2012/13 to bohatě stačilo. Ženy VK AGEL Prostějov
v odvetném střetnutí dané fáze
soutěže porazily Volleyball club
Slavia Praha znovu ve třech
setech a dle očekávání prošly

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Snažily jsme se moc nemyslet na včerejšek, ostatně na
to ani nebyl čas. A podle mě se dnes opět potvrdilo, že
nejdůležitější je projev na hřišti. Tentokrát jsme jej měly
dobrý, proto se nám povedlo otočit velkou ztrátu během
druhého setu a díky své herní síle i nasazení zvítězit bez
ztracené sady.“

„Nebyl to žádný super volejbal. Trochu nás poznamenala
včerejší jasná prohra v Lize mistryň a hůř jsme se dostávali
do tempa, hlavně v úvodu druhého setu jsme udělali
spoustu chyb. Holky se ale dokázaly zvednout a vyhrát
3:0, což jsme chtěli. Nejlépe se přitom vedlo Marině
Miletič a Soli Soares.“

Ivana CEBÁKOVÁ - Volleyball club Slavia Praha:
„S Prostějovem jsme se utkaly už potřetí v krátké době a
očividně jsme na něj nenašly recept. Znovu škoda jednoho
výborně rozjetého setu, který se nám jako obvykle nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce. Teď už je prostě Český
pohár za námi a je potřeba se plně soustředit na extraligu.“

mezi nejlepší kvarteto. V semifinále narazí během ledna
příštího roku na Přerov, který
těsně vyřadil Frýdek-Místek.
Den po hladké prohře s Cortese v Champions League nechal
domácí kormidelník odpočívat Chlumskou a na libero šla
místo tradiční opory smečařka

Gomes. Pro ni nezvyklý post
zvládla velice dobře, solidně si
vedly také všechny ostatní členky hanáckého základu. Favorit
tak bez jediného střídání zvládl
obtížněji motivovatelný duel
zhruba tak, jak měl.
Zcela bez potíží se však souboj
z pohledu VK neobešel. Všech-

ny tři sady byly zpočátku vyrovnané, jenže zatímco v úvodní i
třetí následoval rychlý úprk do
uklidňujícího náskoku (4:5 –
9:5, respektive 9:9 – 16:10),
druhá vypadala nadmíru slibně pro hostující kolektiv. Ten
zlepšeným podáním rozhodil

přihrávku soupeře a kvalitním
výkonem získal až osmibodový
náskok, ovšem ani tuto značnou
výhodu nevyužil. Agelky zabraly, mohutným náporem průběh
otočily (10:17 – 23:19!) a nakonec dospěly k poměrně pohodovému vítězství.

Vítězství u brněnského outsidera bylo suverénní
SG Brn
0
Očima kapitánek
Očima trenérů
VK Pv
3
Michaela KUBÍČKOVÁ - VK SG Brno:

Bodový vývoj – první set: 0:3,
2:3, 2:6, 3:10, 4:12, 7:13, 7:16,
8:18, 11:19, 13:20, 13:25. Druhý
set: 1:0, 1:4, 3:6, 3:8, 5:9, 5:12,
6:16, 9:17, 10:21, 11:24, 12:25.
Třetí set: 2:1, 2:7, 5:7, 5:12,
6:14, 8:14, 9:17, 10:19, 12:19,
13:23, 14:25.
Brno, Prostějov/son - Poslední
a vedoucí družstva tabulky se
utkala ve vzájemném duelu 9.
kola UNIQA extraligy volejbalistek ČR 2012/13. Sportovní hala ve Vodově ulici viděla
dle předpokladů jednoznačný
souboj, v němž dominoval
obhájce titulu VK AGEL Prostějov. Snaživý VK SG Brno
sice nestačil, ale ani v jednom
setu nepřipustil až příliš krutý

„Do utkání jsme šly s tím, že nemáme co ztratit. Chtěly jsme hrát bez respektu, ale Prostějov potvrdil, že má hráčky úplně jiných kvalit, než jsme
my. Čemuž odpovídá i konečný výsledek.“

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Utkání jsme zvládly tak, jak jsme měly. Hlavně potřebujeme udržet náš rytmus pro Champions League. V každém extraligovém utkání musíme nastupovat maximálně soustředěné, což se dnes podařilo.“

debakl, což je pro něj dílčí pozitivum.
Hostující tým od začátku potvrzoval výkonnostní převahu, kterou
měl papírově mít. Pokud sám nechyboval, tak v podstatě nedovolil
mladičkým soupeřkám bodovat,
a hladce nabral výrazný náskok
(8:18). Ztráta soustředěnosti
umožnila SG v čele s údernou
Najbrtovou snížit na 13:20, jenže
koncovka znovu jasně patřila favoritkám, které se opět zkoncentrovaly – 13:25.

Druhá sada probíhala velmi podobně. Brňanky se sice ujaly vedení 1:0, vzápětí však kupily hrubky
pod tlakem i naprosto nevynucené
(například při riskantním servisu).
Tím pádem standardně hrající kolektiv z Hané neměl potíže s rychlým únikem na 6:16, načež se
gymnazistky zase trochu dotáhly
(9:17) a poté odpadly – 12:25.
Zkraje třetí části se oběma celkům
povedly nejdelší bodové šňůry
během zápasu: nejprve Prostějovu
z 2:1 na 2:7, vzápětí Jihomoravan-

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

13. kolo: Přerov B - Palkovice
3:0 (23,23,24) * Česká Třebová - Lanškroun 1:3 (-18,18,28,-22) * Litovel - Vsetín 1:3
(-20,-21,19,-18) * Znojmo-Přímětice - Jehnice 0:3 (-23,-22,17) * Prostějov - Bílovec 2:3
(-21,21,-23,20,-8)
14. kolo: Přerov B - Palkovice
2:3 (-19,22,21,-24,-9) * Česká Třebová - Lanškroun 3:0
(22,18,17) * Litovel - Vsetín 3:1
(16,-20,23,25) * Znojmo-Přímětice - Jehnice 3:1 (-13,19,22,17)
* Prostějov - Bílovec 2:3 (19,24,20,-12,-14)

Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. TJ Sokol Palkovice
14 12 1 0 2 39:11 1201:914 38
2. PVK Přerov „B“
14 11 0 1 2 36:12 1143:944 34
3. TJ Sokol Česká Třebová
14 8 3 0 3 36:17 1207:1062 30
4. VO TJ Lanškroun
14 6 1 0 7 25:28 1175:1190 20
5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec 14 5 2 0 7 26:30 1166:1249 19
6. TJ OP Prostějov
14 4 2 2 6 24:29 1143:1176 18
7. TJ Tatran Litovel
14 3 2 1 8 20:33 1082:1251 14
8. VK Austin Vsetín
14 4 0 2 8 20:33 1066:1190 14
9. VK Pegas Znojmo
14 3 0 5 6 22:36 1178:1283 14
10. TJ Sokol Jehnice
14 1 2 2 9 18:37 1148:1250 9
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...

15. a 16. kolo, sobota 1. prosince, 10:00 a 14:00 hodin: Palkovice - Bílovec, Jehnice - Prostějov, Vsetín
- Znojmo-Přímětice (9:00 a 13:00 hodin), Lanškroun Litovel(9:00 a 13:00 hodin), Přerov B - Česká Třebová

Ondřej MAREK - VK SG Brno:

„Prostějov byl ve všech směrech lepší a zaslouženě vysoko
zvítězil, což se od střetu amatérek s profesionálkami
dalo očekávat. My jsme chtěli hrát svůj co nejlepší
volejbal a užít si zápas proti špičkovému soupeři, kterého
nepotkáváme každý den. Některým holkám se to povedlo,
jiné to bohužel nezvládly. Celkově jsme chvílemi hráli solidně a v některých
pasážích špatně, takhle nějak jsem to asi předpokládal.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dali jsme si za úkol udržet koncentraci po celé utkání,
nedělat moc chyb, nepřizpůsobit se hře soupeře a naopak
zachovat svou kvalitu. To se až na drobné výjimky dařilo,
zápas jsme zvládli dobře. Několik menších bodových sérií
se Brnu povedlo díky solenému podání, což je normální.
Celkově domácí vsadili na důslednou obranu našich smečařek, proto
se v útoku tentokrát prosazovaly střeďačky víc než obvykle. Statisticky
nejlépe vyšly Cvetelina Žarkova a Soli Soares.“

kám na 5:7. Jinak se střetnutí drželo v očekávaných mantinelech,
kdy juniorský výběr Brna těžko
mohl reálně konkurovat účastníkovi evropské Champions League

žen. Přesto byl poslední set dlouho
nejvyrovnanější ze všech (12:19),
teprve v závěru zodpovědně
makající Agelky dovršily naprosto
přesvědčivý triumf – 14:25 a 0:3.

Zájezd fanoušků VK
na zápas do Šternberka

Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 10. kola UNIQA extraligy žen
2012/13 mezi TJ Sokol Šternberk a VK Prostějov.
Derby dvou hanáckých týmů v rámci základní části nejvyšší české
soutěže se hraje ve čtvrtek 29. listopadu od 17.00 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 15.15 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu
na adresu zatloukal@vkprostejov.cz
nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek ve středu 28. listopadu do 12.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při alespoň třiceti nahlášených
účastnících!

SLAVIA PRAHA

Čas: 1:11 hodina
Rozhodčí: Peloušek a Dziacký
Diváků: 2000
1. set: 25:16 20 minut 2. set: 25:21 28 minut
3. set: 25:19 23 minut

Sestava Prostějova:
libero Gomesová
Vincourová

Miletičová
Hrončeková
de Assisová
Soaresová
Velikiyová

Připraveny byly: Chlumská,
Jelínková, Hippeová, Žarkovová,
Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

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

0
3

SG BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:01 hodina
Rozhodčí: Rychlík a Z. Grabovský
Diváků: 100
1. set: 13:25 20 minut 2. set: 12:25 20 minut
3. set: 14:25 21 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Jiří VOJÍK - Volleyball club Slavia Praha:
„Byly pasáže, kdy jsme hráli s nadšením, dobře a tím
dostali domácí pod tlak. Tohle se nám dařilo nejvíc ve
druhém setu, bohužel ani výrazný náskok nestačil ke
splnění cíle v podobě zisku jedné sady. Prostějov byl
celkově lepší ve všech činnostech a svou kvalitou nám
výsledek 3:1 nakonec nedovolil.“

VK AGEL PROSTĚJOV

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová
Soaresová
Gomesová

Připraveny byly: de Assisová,
Melichárková, Velikyiová, Jelínková,
Hippeová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava brna:
Pospíšilová, Nálezková, Holečková, Najbrtová, Kubíčková,
Herbočková, libero Matoušková. Střídaly: Hrazdirová, Vorlová.
Trenér: Ondřej Marek.

9. ko
bodů: Holečková a Najbrtová po 7
Gomesová, Žarkovová a
Soaresová po 9. Diváků: 100. * Olymp Praha - Slavia Praha 3:2 (15,
-23, -24, 17, 12). Nejvíce bodů: Kvapilová 27, Sládková 13, Mudrová a
Hodanová po 12 - Hanzlová 15, Vinecká 14, Caithamlová 13. Diváků:
200. * Ostrava - Olomouc 1:3 ((-11,, -20,, 21,, -11).
) Nejvíce
j
bodů:
Zedníková 13, Čuboňová 12 - H. Kojdová
j
18,, Tinklová a Honková
po 13. Diváků: 100. * Šternberk - Frýdek-Místek 2:3 (23, 25, -24,
-18, -11). Nejvíce bodů: S. Janečková 21, Holásková 18, Piňosová 15
- Pavelková a Holišová po 16, P. Kojdová 15. Diváků: 200. * KP Brno
- Přerov 1:3 (20, -18, -17, -20). Statistiky nehlášeny.

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
Volleyball Club Slavia Praha
VK Královo pole Brno
SK UP Olomouc
TJ Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno

9
9
9
9
9
10
9
9
9
10

8
7
4
4
3
4
3
2
1
0

0 27:4
0 26:10
2 23:12
2 20:15
2 18:19
4 18:20
4 18:18
4 14:22
8 7:25
9 4:30

1
1
3
2
1
0
1
1
0
0

0
1
0
1
3
2
1
2
0
1

PS

PM

B

755:550
840:701
783:689
769:739
746:788
830:829
788:782
744:805
637:762
570:817

26
23
18
17
14
14
12
10
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...
10. kolo, čtvrtek 29. listopadu, 17:00 hodin: Slavia - Přerov, KP Brno - Olomouc
(18:00), Ostrava - Frýdek - Místek, Šternberk - VK AGEL Prostějov, SG Brno Olymp Praha
11. kolo, sobota 1. prosince, 17:00 hodin: SG Brno - Slavia Praha, Olymp Praha - Šternberk,

0:3 ((-8,, -6,, -12), Opava - Ostrava 0:3 (-18, -11, -17), KP Brno - SG Brno 3:0 (14, 16, 14).
Čtvrtfinále: Slavia Praha - VK AGEL Prostějov 0:3 (-24, -17, -16) a VK AGEL
Prostějov - Slavia Praha 3:0 (16, 21, 19), postoupil Prostějov. Přerov - FrýdekMístek 3:1 (-15, 22, 22, 21) a Frýdek-Místek - Přerov 3:2 (20, -21, 16, -15, 13), postoupil Přerov. Olomouc - KP Brno 3:2 (-23, 11, 21, -14, 11) a KP Brno - Olomouc 0:3
(-26, -22, -17), postoupila Olomouc. Olymp Praha - Ostrava 3:0 (22, 22, 14) a Ostrava
- Olymp Praha se hraje 16. prosince.
Semifinálové dvojice:
j VK Prostějov - Přerov, Olomouc - Olymp Praha/Ostrava.
Termíny 24. a 31. ledna 2013.
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Exkluzivní interview s majitelem společnosti Česká sportovní, která stojí za triumfy v Davis Cupu a Fed Cupu

MIROSLAV ČERNOŠEK: „SVÝM ZPŮSOBEM VYHRÁLY MOJE DĚTI!“
Prostějov - Prostějovský a s ním i celý český tenis zažil rok, který se nesmazatelně zapsal do dějin
sportu. Na jeho začátku roku získali Petra Kvitová a
Tomáš Berdych Hopmanův pohár, během posledních tří týdnů pak obhájily české tenistky v čele s
Prostějovankami Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou
fedcupový titul, aby následně poprvé v historii samostatné České republiky získali Tomáš Berdych
s Radkem Štěpánkem a spol. tolik vysněný Davis
Cup. Úspěšný měsíc tak zažil i majitel České sportovní Miroslav Černošek, který na obou listopadových akcích vydělal podle odhadu médií patnáct
milionů korun. A hlavně si splnil dětské sny! „Byla to
velká euforie. Ale nyní už musíme začít zase pracovat. Získané prostředky chcenme investovat do dalších nadějí. Musíme být připraveni na dobu po této
generaci, především pak vychovat druhého hráče
k Berďovi,“ nechal se slyšet ve velkém exkluzivním
rozhovoru pro Večerník Miroslav Černošek. Jeho
první část vám přinášíme právě dnes...
Petr Kozák
Nejde začít jinak než
otázkou, jak jste strávil obrovské úspěchy ve Fed
Cupu a Davis Cupu? Jaké
jsou vaše pocity, když odezněl
ten největší nápor?
„Cítím se hodně být takovým
vizionářem a tak v době, kdy
vrcholily boje v pražské aréně
o trofeje, já jsem již poměrně
intenzivně pracoval na projektech a jejich finanční podpoře v
roce 2013. Jak se totiž praví: kdo
chvíli stál, stojí opodál... V každém případě byly a nadále jsou
to velice příjemné pocity. Často
teď vzpomínám na své začátky,
kdy jsem byl v lednu roku 1990
zvolem předsedou prostějovského tenisu po Lojzovi Flašarovi.
Tehdy jsme hráli krajský přebor
a náš nejlepší žák byl 123. v republice. Už tehdy jsem měl ale
horizont představ, být nejlepším
klubem v Česku. Toho jsem
chtěl dosáhnout. Podařilo se mi
to o pět let později a tuto úroveň
INZERCE

nejenže držíme dodnes, ale troufám si tvrdit, že jsme ji převtělili
do celého světa. Neexistuje totiž
hoval
žádný klub, který by vychoval
entahráče a hráčky pro reprezentayhrál
ci jedné země, s nimiž vyhrál
všechny tři týmové trofeje!““
Pomýšlel jste už tehdy
ehdy
na zisk Davisova poháru?
„Musím přiznat, že byť jsem
em v
mnoha směrech hodně cílevělevědomý, v tomto případě jsem
m až
takové myšlenky neměl. Když
mluvil
jsem v roce 2007 přemluvil
k návratu Radka Štěpánka,
nka,
om
zadoufal jsem, že bychom
omohli hrát v Davisově poháru trochu významnější
ší
roli. Podařilo se le vytvořitt
skvělou partu, sami kluci see
rozhodli, že tu trofej prostěě
chtějí a všichni do jednoho
o
jsme pro to udělali maxi-mum. Přiznávám však také,,
u
že nám k tomu letošnímu
triumfu hodně pomohlaa
souhra okolností. Nelze to-tiž nevidět, že při naší cestěě

Strůjce zlatého hattricku pořádá v pátek mejdan pro fanoušky
jsme se vyhnuli Djokovičovi či
Nadalovi. Proti nim by to bylo
nepoměrně těžší. Ale nikde není
psáno, že by to naše skvělá dvojka nedokázala i tak... (úsměv)“
Naopak holky už vyhrály podruhé a zdá
se, že by to ani nemuselo být
naposled...
„Tady naopak musím říct, že
prudkým nárůstem výkonnosti Petry Kvitové a zlepšením
Lucky Šafářové i dámského
deblu jsme si v duši připustil, že
bychom tuto trofej mohli vyhrát.
Dokonce jsem v letošním roce
tak trochu sázel na to, že jsme
schopni Fed Cup obhájit. Jsem
strašně rád, že se to podařilo.“
Jste na vrcholu svého
více jak dvacetiletého
snažení. S jakými pocity v
těchto dnech vstáváte?
„Vstávám v klidu a musím říct,
že jsem šťastný... Jak už jsem
ale naznačil, k úspěchům se v
samotné práci moc nevracím,

máme každé pondělí porady a
už to neřešíme... Skutečně už
řešíme projekty na rok 2013 a
dokonce intenzivně pracuji na
projektech pro rok 2015. S výjimkou nadcházejícího pátku,
kdy tady budeme mít obě trofeje
a chci poděkovat našim fanouškům, kteří byli skvělí nejen při
obou finálových zápasech, ale
po celé roky dozadu. Když jsem
například letos při semifinále
v Argentině mluvil s tamním
předsedou svazu, nechal se slyšet, že se jim ještě nikdy nestalo,
aby takový klan umlčel jejich
bouřlivé publikum! Všem, kdo
nám fandili, patří skutečně velké
poděkování.“
Přesto se zkuste ještě
jednou vrátit k pocitům, které jste měl po zisku
nejprestižnějších týmových
trofejí v tenisu...
„Přiznám se, že v okamžiku, kdy
Štěpánek dohrál a já šel hráčům
gratulovat, byl jsem tak nervově

a psychicky vyčerpaný, že jsem
snad ani nebyl dojatý. Musím
říct, že mě to až tak nebralo. Ten
okamžik dojetí přišel ve chvíli,
kdy jsme zpívali českou hymnu a
já se k jejímu konci až rozplakal...
Byly to nádherné týdny, které vyvrcholily na týmových oslavách
v šest hodin ráno. Když si pak
jde člověk lehnout, cítí se nádherně. Ten příjemný pocit jsem
měl i z odezvy médií, příznivců
i samotných obchodních partnerů. Došlo mi na mobil více jak
dvěstě esemesek,a to i od těch
nejvýznamnějších špiček české
ekonomiky, kteří psali, že to byl
pro ně zážitek do konce života! A
když vezmete v potaz, že to jsou
lidé, jenž si mohou dovolit zpříjemnit si život prakticky jakkoliv,
je to vskutku zajímavé zjištění...
(úsměv)“
Co pro vás má vůbec
větší ekonomický přínos - Davis Cup, či nedávný
ženský Fed Cup?

„Tím, že se oba finálové zápasy hrály v pražské O2 aréně, to
srovnat samozřejmě lze, nicméně ne všechno lze zveřejnit. Ale
pro představu: rozpočet Fed
Cupu byl kolem patnácti milionů korun, Davis Cupu asi dvaceti milionů. A co se týče prize
money pro pořádající agenturu,
tak za Davis Cup jsme od ITF
dostali 600 tisíc dolarů, u Fed
Cupu je to nějakých 360 tisíc
dolarů. To je příspěvek za pořádání, reklamu si totiž prodává
sama ITF.“
A pocitově? Vždy jste
se nechával slyšet, že
vaším velkým snem je sedět ve
wimbledonské lóži, když bude
člen nebo člebnka prostějovského klubu hrát finále. To se
vám podařilo dokonce dvakrát. Nyní jste ale na tyto sny
navázaly, či je dokonce překonaly?

„Zpětně musím konstatovat, že
toto je víc! Prožité emoce při
Fed Cupu a Davis Cupu byly
silnější, než-li ve Wimbledonu.
Je to ovlivněné tím, že jsme
reprezentovali Česko, navíc se
hrálo doma a byly to dny, kdy
celá republika žila tenisem.
Jsem strašně, že takto to cítili i
samotní hráči a hráčky. Všichni
chtěli strašně moc vyhrát, ta atmosféra byla skvělá. Navíc při
vědomí, že to hrají tvoji kluci
a holky, se kterými pracuji de
facto odmalička, bylo to něco
nepředstavitelného. Vždyť s
Luckou dělám od devíti let, s
Tomášem od deseti, s Petrou od
patnácti a se Štěpcem od jeho
sedmnácti, nelze nemít pocit,
že to jsou svým způsobem tvoje děti. A tvoje děti právě něco
vyhrály! Trochu to idealizuji, ale
moje pocity byly skutečně takto
příjemné...“

kdo je

miroslav černošek

druhý díl rozhovoru
najdete v příštím čísle
V ráji. Majitel České sportovní Miroslav Černošek (třetí zprava) v obležení svého týmu, se kterým
dokráčel na tenisový týmový vrchol. „Zprvu jsem byl nervově vyčerpaný, rozplakal jsem až při státní
hymně...,“ svěřil se šťastný Černošek.
Foto: Česká sportovní/Pavel lebeda

narodil se 27. dubna 1948. Je ženatý, má dvě
dcery a tři vnoučata. Ukončil vysokoškolské
vzdělání s titulem PhDr. Podnikání ve sportu
se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se
stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká
sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká
sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za deset
let existence patří k lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími
českými hvězdami včetně Jaromíra Jágra. Dlouhodobě zajišťuje
marketing pro Český olympijský výbor a realizovala například basketbalové Final Four v Praze či atletickou Zlatou tretru v Ostravě.
Společnost se stará také o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis
Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje historických triumfů. M.
Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS
Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj Czech Open, kromě TK Agrofert je v
Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také také basketbalový klub BK
i volejbalový oddíl VK AGEL. Černošek je také autorem myšlenky
prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team. Dlouhodobě přednáší sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc,
poslední roky i v Brně.

