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Radnice vypnula RADARY!

SILVESTR
na
náměstí
zklamal
Důvod? Nechce riskovat soudní spory s řidiči
dopravní značku jasně a srozumitelně nedefinuje, jak má vypadat.
Její popis je nedostatečný, chybí
vyobrazení. A jak známo, dopravní značky musejí být v tomto
státě jednotné. Jednotlivá města,
která využívají radary, by si tak

umístěna. Z právního hlediska je
proto je lepší počkat na prováděcí vyhlášku, která by měla novelu
upřesnit, než riskovat případné
soudní spory," vysvětlila zastavení činnosti radarů nejen v
Prostějově Anna Němcová, tisková mluvčí společnosti
Czech radar.
Jednotlivá města tak nyní budou čekat, až čeští
poslanci schválí dodatek
k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Bude se
jednat o takzvanou prováděcí vyhlášku. To
může trvat týden, měsíc,
ale i rok. "Nikde není řečeno, kdy ministerstvo
dopravy vydá prováděcí
O co vlastně jde? Novela
vyhlášku.
Některé
zákona o provozu na pozákony na ni čekají i nězemních komunikacích
kolik let. Obecně se ale
vrátila před časem městočekává, že by předpis
ským strážníkům pravomohl být někdy v druhé
moc měřit rychlost,
polovině ledna," uvedl
ovšem s určitými omezeVlastimil Uchytil, mísními. Kromě součinnosti
tostarosta Prostějova,
s republikovou policií je
který se neobává, že by
nutné označit úseky
nyní nějak výrazně poměření dopravní znaklesla morálka řidičů.
čkou. Zákon přesně říká RADARY NA VÁS PŘI VĚTŠÍ RYCHLOSTI
"Někteří šoféři budou
toto: Obecní policie mů- SICE BLÝSKNOU, ALE TÍM TO TAKÉ SKONČÍ. jezdit i nadále neopatrže měřit rychlost vý- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ JE VYPNUTO.
ně a pro ně není rozhohradně v úseku určeném
dující, jestli je ve městě
policií, jehož počátek je ve směru dopravní značky mohla vyrobit jeden radar nebo jedenáct.
silničního provozu označen pře- sama podle svého výkladu a v ka- Naopak mám radost z toho, jak
nosnou dopravní značkou s vyob- ždém z nich by tak dopravní zna- za poslední dva měsíce výrazně
razením kamery snímající rych- čení bylo jiné. Což samo o sobě ubylo dopravích přestupků v nalost a nápisem „MĚŘENÍ by zákonu odporovalo.
šich ulicích na radary měřených
RYCHLOSTI„. Konec tohoto "Podobná značka bohužel neexi- úsecích. A jsem přesvědčen o
úseku je označen přenosnou do- stuje. Nikde není řečeno, jaké má tom, že radary v Prostějově bupravní značkou s tímto vyobraze- mít rozměry, jak má vypadat vy- dou znovu v provozu za pár týdním šikmo přeškrtnutým a nápi- obrazená kamera a podobně. nů a opět tak budou dohlížet na
sem „KONEC MĚŘENÍ RYCH- Zákon navíc ani neupravuje, jak klidný dopravní provoz," dodal
LOSTI„. Problém je ovšem v dlouhý má být úsek měření, či jak na závěr prostějovský místostatom, že zákon uvedenou novou daleko od radaru má být značka rosta.
-mikNepřátelé radarů na měření
rychlosti vozidel ve městě mají
důvod slavit. Od 1. ledna tohoto roku nechala radnice v
Prostějově vypnout všech jedenáct stacionárních radarů.
Důvodem je nedostatečná opora v novele zákona.
Radní mají strach, že
by
vyfotografovaní
přestupci velmi snadno
u případného soudu vyhráli s městem spor o
zaplacení
pokuty.
Nikdo totiž neví, jak
mají přesně vypadat
dopravní značky, které
mají podle zákona
označovat
měřený
úsek.

Občané: Ohňostroj stál za starou belu!

V posledním prosincovém čísle jsme informovali, že tradiční silvestrovský ohňostroj bude již potřetí za sebou pojmut
skromněji než v dřívějších letech. Ale že budeme stejně jako stovky prostějovských
občanů na náměstí T. G.
Masaryka svědky tak chabého
představení, to jsme skutečně
nečekali. Ještěže si sami lidé
vzali petardy a rachejtle ze
svých zásob s sebou a dokázali
tak na náměstí vytvořit lepší
kulisu blížícího se Nového roku.
Světelná a hudební show stála na
Silvestra za starou belu. Oproti
dřívějšku byl ohňostroj odpalován jen od radnice a doprovázen
byl hudbou z reproduktorů, která byla sotva slyšet. "Hodně mě
to zklamalo, přijeli jsme až z

Konice a vzali jsme s manželkou
i obě naše děti. Rachejtle odpalované od radnice se rozprskávaly jen pár desítek metrů nad zemí. To vzadu u Prioru si dělali
ohňostroj lidé sami a byl mnohonásobně lepší," poznamenal
muž, který se představil jako
Josef. "To už fakt není ten ohňostroj, který jsme v Prostějově byli zvyklí vídat. Ale aspoň jsme se
tady na náměstí zase jednou sešli
a pokecali se známými.
Ohňostroj jsme sledovali jen na
začátku, pak už nás to přestalo
bavit, nebylo to nic moc," přidal
svůj názor mladík Jan Antl. "Než
takovou holomajznu, to radši ať
město těch stopadesát tisíc korun věnuje nějaké škole, to by
mělo větší smysl," poznamenal
ještě pán v důchodovém věku.
S novým místem odpaliště ohňo-

PŘESNĚ O PŮLNOCI ZAČALY BOUCHAT ŠPUNTY A ŠAMPAŇSKÉ
TEKLO PROUDEM

LIDÉ SI NA NÁMĚSTÍ VZALI HODNĚ VLASTNÍCH PETARD
I RACHEJTLÍ A DOKÁZALI VYTVOŘIT LEPŠÍ SILVESTROVSKOU
ATMOSFÉRU NEž PROFESIONÁLNÍ PYROTECHNICI U RADNICE

GEORG se vrátil Anonym hrozil BOMBOU
Majitel psa děkuje nálezci
Chlupatý mazlíček je šťastně
zpátky u svého majitele. Jak jsme
informovali minulý týden, v
pátek 26. prosince se Jiřímu Špačkovi z Prostějova ztratil při cestě
do Držovic kříženec špice slyšící
na jméno Georg. Zásluhou rodiny paní Zaoralové je však pejsek
znovu doma u svého pána. "V
pátek večer 26. prosince jsem šel
s Georgem na procházku do
Držovic a těsně vedle nás vybuchla petarda. Pes se lekl, vytrhl se
mi z vodítka a utekl. Hledal jsem
ho, ale nebyl k nalezení," popsal
Večerníku situaci Jiří Špaček.
Nakonec se rozhodl požádat o
pomoc naši redakci. "Hned v
pondělí po zveřejnění mé žádosti
o pomoc ve vašem týdeníku mi
volala paní Zaoralová ze Smržic.
Společně s rodinou našli Georga
přivázaného v Držovicích u sloupu a vzali ho domů. Když viděli
pátrací relaci v novinách, hned mi
zavolali. Chtěl bych tímto celé rodině paní Zaoralové poděkovat
za nalezení a přechodnou péči o

našeho psa. Díky ní se nám domů
navrátila pohoda vánočních svátků," dodává Jiří Špaček. -mik-

CHLUPATÝ MAZLÍČEK
GEORG JE ZNOVU V
SVÉHO
ŠPAČKA

MAJITELE

NÁRUČÍ
JIŘÍHO

Do luftu měla vyletět smržická sokolovna

Velmi špatný vtip si pro silvestrovskou noc vybral dosud neznámý pachatel, který vyhrožoval bombou ve Smržicích.
Operační důstojník policie nevěřil ani ne dvě hodiny po půlnoci svým uším, když opilecký
hlas na tísňovou linku 158 hrozil výbuchem smržické sokolovny.
"Dosud neznámý pachatel dne 1.
ledna 2009 v 01.48 hodin oznámil
na tísňovou linku 112, že v sokolovně v obci Smržice je bomba,
která v 01.00 hodin exploduje,"
potvrdila
nám
Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. V časových údajích se nejedná o překlep, přesně toto hlášení policisté
skutečně obdrželi. "Už proto, že
neznámý člověk si popletl čas a
termín výbuchu určil na dobu
dávno uběhlou, jsme pojali podezření, že jde o nemístný žert.
Přesto jsme si nemohli dovolit něco podcenit. Policejní hlídka vyje-

la na místo a zjistila, že v sokolovně se koná oslava konce roku
2008 a nachází se zde přibližně
osmdesát osob. Policisté provedli
prohlídku prostor sokolovny a
přilehlého okolí, přitom nenalezli
žádný podezřelý balíček či jiný
podezřelý předmět, který by mohl
způsobit explozi," uvedla mluvčí
policie. Teprve po zhruba hodi-

nové policejní prohlídce sokolovny se lidé mohli vrátit a pokračovat v oslavách. Neznámého vtipálka ale čekají v případě vypátrání velké problémy. "Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení
pro trestný čin šíření poplašné
zprávy. Pachateli za to hrozí u
soudu trest vězení až na tři roky,"
řekl Alena Nedělníková. -mik-

V LÉTĚ U SMRžICKÉ SOKOLOVNY MĚLI POLICISTÉ S HASIČI
CVIČENÍ. NA NOVÝ ROK SEM PŘIJELI ZNOVU A NAOSTRO

stroje nebyl spokojen ani
Ladislav Burgr z pořádající
agentury Vendi. "V minulých letech jsme ohňostroj odpalovali z
boku náměstí od hlavní trafiky
(severní strana náměstí – pozn.
redakce). Díky nižším domům
tak patrony vylétávaly vysoko
nad domy a světelná show tak
byla i vizuálně kvalitnější.
Bohužel, majitelé okolních domů si každoročně stěžovali na to,
že na střechách jejich nemovitostí je pak vždy nepořádek, který
musejí uklízet. Z tohoto důvodu
jsme se letos rozhodli pro změnu

místa odpalu ohňostroje a umístili jsme jej před radnicí. Přestože
ohňostroj byl stejný jako loni i
předloni, jak počtem světlic, tak
výškou, ve které se odehrával,
umístění k radnici nebylo to nejšťastnější rozhodnutí. Světlice
vybuchovaly v úrovni radniční
věže a celý ohňostroj ztratil tak
svoji vzdušnost," řekl Večerníku
Ladislav Burgr.
Zda dojde k vylepšení úrovně
silvestrovského ohňostroje na
prostějovském náměstí, to budeme moci posoudit zase až na
konci roku.
-mik-

HAVÁRIE Z KONCE ROKU

S autem skončil na STROMĚ
Poměrně šťastně dopadla nezvyklá dopravní nehoda, ke které došlo v sobotu 27. prosince hodinu po
poledni v Otinovsi. Řidiči osobního vozidla Suzuki se za volantem udělalo špatně, ztratil kontrolu
nad řízením a vyjel ze silnice v
těsné blízkosti zdejšího rybníka.
Od pádu do vody zachránily vozidlo jen větve stromu rostoucího u
silnice a část svodidel. "V sobotu
ve 13.00 hodin zasahovali hasiči u
otinovského rybníka. Bylo zapotřebí vyprostit z vozidla řidiče,

kterému se za jízdy udělalo nevolno a havaroval. Jakmile ho hasiči
předali do péče lékařů rychlé zdravotní služby, museli také pomocí
techniky vyprostit auto. Bylo to
poměrně náročné, ale nakonec se
to povedlo. Do vody nespadlo,"
uvedl Josef Nedělník z Hasičského
záchranného sboru v Prostějově.
Podle našich informací byl řidič
převezen sanitkou do nemocnice k
vyšetření. O nic vážného ale
zřejmě nešlo. Nehodu i nadále prošetřují policisté.
-mik-

OD PÁDU DO RYBNÍKA ZACHRÁNILY AUTO JEN VĚTVE STROMU
A ČÁST SVODIDEL

5. ledna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Vrchol neopatrnosti

Těsně před koncem roku byly
nahlášeny dva případy krádeží
věcí z vozidla. První událost se
stala na ulici Dolní. Před jednou
hodinou v noci při návratu k vozu zjistila mladá žena rozbití čelního skla a odcizení peněženky s
doklady. Ty ponechala ležet na
palubní desce. Téhož dne,
ovšem tentokrát v odpoledních
hodinách, byl zaznamenán další
případ krádeže. Situace téměř
shodná. Šlo o rozbití bočního
okénka a odcizení dámské kabelky položené na sedadle. Pro
podezření z trestného činu byly
obě události předány Policii ČR.
Zde je vidět, že stále platí: nenechávat viditelně své věci v automobilech! Takovéto jednání zlodějíčkům jen nahrává.

Za dobrotu na žebrotu

To poznala na vlastní kůži sedmačtyřicetiletá žena, která nezavolala hlídku městské policie a
snažila se problém se sousedkou
nejprve vyřešit sama. Nakonec
se ale celá záležitost obrátila proti ní. Poté poškozená přece jen
zavolala na městskou policii.
Strážník operačního střediska po
převzetí oznámení na lince 156
vyslal hlídku na uvedené místo.
Zde strážníci zjistili, jak k celému incidentu došlo. V podvečerních hodinách oznamovatelka
zašla požádat sousedku o přeparkování vozidla, které patřilo její
návštěvě. Vůz stál ve vjezdu a
znemožňoval vjetí do garáže.
Místo přeparkování se dotyčné
dostalo slovní spršky v podobě
hrubých výrazů a urážek. Jelikož
se v tomto případě jedná o návrhový přestupek, bude věc předána správnímu orgánu na základě oznámení poškozené.
Zákonná lhůta jsou tři měsíce.
Osoba, která vůz ponechala na
zakázaném místě, se dopustila
dopravního přestupku. Za ten je
možné udělit blokovou pokutu
až do výše 2 000 korun. V tomto
případě lze provést i odtah, který
přijde na 1 500 korun.

Černá skládka

Smetí do přírody nepatří. Před
třináctou hodinou bylo na linku
156 nahlášeno objevení černé
skládky u lesoparku Hloučela.
Hlídka dorazila do uvedené lokality. Zde nalezla mezi rumiskem nejrůznější písemnosti se
stejnými nacionály. Po následném šetření se viníka podařilo zjistit. Pro podezření ze
spáchání přestupku proti veřejnému pořádku byla věc předána správnímu orgánu. Za založení skládky lze uložit pokutu do
výše 50 000 korun.
Pokud se potřebujeme zbavit nepotřebného odpadu, je sběrný
dvůr rozhodně nejlepší řešení.

Opil se a vyváděl

Po jednadvacáté hodině bylo na
linku 156 přijato sdělení o narušení veřejného pořádku na
Vrahovické ulici. Strážníky na
místě kontaktovala oznamovatelka. Ta vypověděla, že jí neznámý mladík rozbil u domu
skleněnou láhev, poškodil okenní parapet a vyhrožoval jejímu
synovi. Hlídka dle popisu zajistila podezřelého v ulici M. Alše.
Ukázalo se, že jde o šestnáctiletého hocha, který byl pod vlivem
alkoholu. Nadýchal 1,2 promile.
Kdo mu lihoviny podal se
zdráhal uvést. Sklo z místa uklidil. Pro podezření z několika přestupků byla událost předána správnímu orgánu. Dotyčný mladík byl předán rodičům v místě
bydliště.

Uvízla u bankomatu

Před půl čtvrtou odpoledn na linku 156 telefonicky žádala čtyřiasedmdesátiletá paní o pomoc. Po
výběru hotovosti z bankomatu se
nemohla dostat ven z budovy.
Vyslaní strážníci ženu po chvíli
vysvobodili. Vše dobře dopadlo.

Z pekla štěstí

Okolo třiadvacáté hodiny hlídka
prováděla dohled na veřejný pořádek v okolí hlavního nádraží.
V této době se na strážníky obrátil šestadvacetiletý mladík se
sdělením, že zapomněl peněženku na sedadle v autobusu. Mladý
muž byl převezen do depa společnosti FTL. Řidiče se podařilo
nalézt a peněženka putovala zpět
k majiteli.

Kopal do dveří

Během silvestrovské noci bylo
přijato oznámení o muži, který v
domě na ulici Krasická bouchá a
kope do dveří jednoho z bytů.
Strážníkům podnapilý sedmadvacetiletý chlapík sdělil, že jde
za svým bratrem. Důvodem jeho
chování bylo, že tímto způsobem
chtěl probudit bratra. Po rozmluvě s hlídkou strážníků prostory opustil a událost byla řešena domluvou.

Knížecí dům už září novotou
Město investovalo do renovace památky pět milionů korun
Na rohu Pernštýnského a
Skálova náměstí ho nelze
přehlédnout. Jde o historickou
budovu, která s koncem minulého roku dostala zbrusu
nový háv. Takzvaný Knížecí
dům teď září novotou a to díky
pětimilionové investici z městské pokladny.
"Obytný činžovní dům je situován v sousedství dalších hodnotných kulturních památek, jako je
objekt zámku, sokolovny a
měšťanského
domu.
V prostějovské městské památkové zóně tak zaujímá důležité a
velmi exponované místo. Název
„Knížecí dům„ se pro tento objekt používá, protože byl v roce
1605 zakoupen knížetem
Karlem I. z Lichtenštejna. Po třicetileté válce, kdy byl vypleněn
zámek, sloužil jako správní centrum vrchnosti. Do dnešní podoby byl vystavěn po roce 1890
podle plánů prostějovského rodáka a významného vídeňského
architekta Maxe Fleischera.
Vedle řady jeho vídeňských sakrálních staveb lze zmínit například jeho historizující úpravy
provedené na zámku v Tovačově
nebo realizaci Velké synagogy v
Plzni," řekl Kamil Janeček, ve-

doucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Městského úřadu v
Prostějově.
"Předmětem současné rekon-

strukce byla oprava fasády a dokončení opravy střechy, která byla zahájena již v roce 2007.
Celkové náklady opravy fasády,

kterou prováděla firma Tomáše
Wolkera, dosáhly výše pěti milionů korun," dodal Kamil
Janeček.
-mik-

KNÍžECÍ DŮM NA ROHU PERNŠTÝNSKÉHO A SKÁLOVA NÁMĚSTÍ TEĎ DÍKY INVESTICI MĚSTA
ZÁŘÍ NOVOTOU

tém vymáhání pokut. A tento
proces má být efektivnější než
dříve.
"V rámci smlouvy mezi městem
Prostějov a společností Czech
Radar o pronájmu měřících zařízení na kontrolu rychlosti získalo město unikátní informační
systém, který umožní zefektivnit

velký zájem, o čemž svědčí, že
komise vybírala z více než 120
dětských prací.
Výsledky soutěže: 1. místo:
Linda Micka, MŠ Prostějov,
Moravská ul., (4 roky), 2. místo: Anna Wawrzyczková, MŠ
Raisova Prostějov (4 roky),
3. místo: Petr Ježek, ZŠ
Prostějov, ul. E. Valenty (12
let), 4. místo: Tomáš Dufka, MŠ
Prostějov, Mánesova ul. (6 let),
5. místo: Jiří Jetel, MŠ a ZŠ
Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody (8 let).
Zvláštní ocenění: 1. uvítací billboard do našeho města –
Natálie Soldánová, ZŠ a MŠ
Sídliště svobody J. Železného,
2. policejní parkoviště - týmová
práce žáků ZŠ a MŠ Kolárova
ul. ve složení Adam Velím,
Truong Dingh Cong, Michal
Kříž, Petr Hemmr a Jan
Sotorník.
-mik-

Èerná kronika

na parkovišti u motorestu. Z
vozidla odcizil pracovní tašku
s finanční hotovostí. Majiteli
vznikla škoda 13 400 korun.
Krádež nepojízdných vozidel

Na Nový rok v 01.50 hodin na
náměstí
Spojenců
v
Prostějově požádal dosud neznámý pachatel patnáctiletého mladíka, zda by si od něj z
mobilního telefonu nemohl
napsat SMS. Mladík mu mobil nepůjčil, ale přislíbil, že
mu SMS napíše a odešle kam
bude chtít. Při psaní zprávy
mu ale pachatel vytrhl mobilní telefon z ruky a z místa utekl. Poškozenému vznikla škoda na odcizeném telefonu ve
výši 4 000 korun.

Straka u motorestu
V obci Vranovice - Kelčice se
dosud neznámý pachatel
vloupal do osobního motorového vozidla Volkswagen
Passat, které bylo odstavené

Epidemie
„Zastavoval jsem se u nich, ale
mají televizní chřipku,“ vysvětloval jeden muž v rozhovoru důvod,
proč nedorazil při novoročním výstupu na Kosíř se společnými
známými. Najít takovou medicínu, která by lenochy vytáhla od
televizních dívánek, to je opravdu
kumšt. A to budou stejně pořád
remcat, že tam nic není. No možná
kdyby zvedli zadky, bylo by jim to
potom vzácnější.
–MiH-

Vzplály další kontejnery

Zdravé město Prostějov ve
spolupráci s městskou policií
v rámci programu prevence
kriminality Partnerství 2008
vyhlásilo dětskou výtvarnou
soutěž na téma Veřejný pořádek a doprava očima dětí.
Tento preventivní projekt byl
zaměřen na děti z prostějovských mateřských a základních
škol. "Je to proto, aby si i děti v
útlém věku dokázaly uvědomit,
v jakém žijí městě a prostředí,
co je podle nich potřeba udělat
jinak a jakým způsobem by
dané situace řešily," objasnil
místostarosta a politik zdravého
města Vlastimil Uchytil.
Úkolem bylo vyjádřit svou vizi
tvůrčí činností nejen prostřednictvím barev, ale možné bylo i
využití jiného zpracování, například keramika, výrobky z
papíru a další, což využily dva
školní kolektivy. O soutěž byl

Obelstil chlapce

Ježíšek a běžně se také prodává na
krámu, jednoduše nemůže skouknout, jelikož český distributor ji
dodává pouze s českými titulky? U
malého negramoty je to docela
problém a možná také problém
pro ochránce spotřebitelů. Ačkoliv
při podrobnější studii tuto informaci na obalu najdete, koho by to
ale napadlo…!

Žháři opět udeřili!

až desetinásobně agendu spojenou s řešením přestupků proti
bezpečnosti silničního provozu.
Nový systém zjednodušuje přístup pověřených úředníků k informacím z ministerstva vnitra,
na základě kterých se jim v systému automaticky generují dokumenty potřebné k zahájení a

průběhu řízení a snižuje tak administrativní zátěž. Díky tomu je
každý pověřený pracovník schopen vyřešit mnohem více přestupků a postihnout tak více neukázněných řidičů," informovala
nás Anna Němcová, tisková
mluvčí společnosti Czech radar.
-mik-

Ve výtvarné soutěži se hodnotilo přes 120 dětských prací

Neznámý pachatel se v obci
Krumsín v době od podvečerních hodin 31.12. 2008 do
ranních hodin 1.1. 2009 vloupal do prodejny smíšeného
zboží a odcizil různé druhy cigaret, cukrovinek, potravin,
alkoholických nápojů a dobíjecích kuponů pro mobilní
telefony. Hmotná škoda je
předběžně vyčíslena na 10
000 korun.

„Jdu se sem odreagovat. Doma začíná být husto, tak jsem vypadl!“
To jsou odpovědi svátkových
návštěvníků superobchodů, kterým byla prostě doma dlouhá
chvíle, tak si povyrazili. Možná by
přemýšleli jinak, kdyby brali na
vědomí, že pro jejich kratochvíli
musela do práce spousta jiných,
kteří by naopak si svátky docela
rádi užili. Možná taková procházka přírodou by byla mnohem
zdravější.
Že člověk občas najde pod stromečkem dárek, se kterým si neví rady,
bývá spíš už jeho problém. Jak ale
vysvětlovat dítěti to, že kreslenou
pohádku, kterou na DVD přinesl

Děti nakreslily, jak by si představovaly pořádek

Neslavil, loupil

Relax

Dáreček

Úředníci budou při vybírání pokut efektivnější
Jak uvádíme na titulní straně, radary na měření rychlosti jsou v
současnosti mimo provoz.
Vedení města ale věří, že zákonodárci brzy opraví nedostatečný
zákon a zařízení tak budou moci
být znovu zapnuta a postihovat
nesvědomité řidiče. Potom opět
naplno zahájí správní odbor sys-

Vidìno - Slyšeno
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"Uklízeči" vraků
Doposud neznámý pachatel
nebo pachatelé odcizili na ulici Okružní a Anenská v
Prostějově nepojízdné vraky
vozidel VAZ a Škoda 105.
Majitelům tak způsobili škodu celkově za 3 000 korun.

Bral i automaty

DĚTI SI PRO CENY VE VÝTVARNÉ SOUTĚžI PŘIŠLY NA RADNICI,
KDE JIM JE PŘEDAL MÍSTOSTAROSTA VLASTIMIL UCHYTIL
Bedihošť a odcizil dva motocykly Jawa a motocykl Sachs.
Majiteli vznikla škoda 83 000
korun.

Sebral hodiny
Neznámý pachatel se v průběhu několika minulých dnů
vloupal do chalupy v obci
Jesenec, kde rozbil skleněnou
výplň okna, vnikl dovnitř, vše
prohledal a odcizil troje historické hodiny. Škodu na odcizených věcech vyčíslil majitel
na 160 000 korun.

V obci Bedihošť se neznámý
pachatel vloupal do motorestu
a odcizil dva automaty na
žvýkačky a praženou kukuřici, alkoholické nápoje a poškodil automat na cigarety a
výherní hrací automat.
Předběžná škoda je vyčíslena
na 5 400 korun.

Řádil v herně

Přišla o televizi

Peníze z auta

Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domu na ulici
Majakovského v Prostějově,
kde z obývacího pokoje odcizil barevnou televizi s anténou
a ovladačem. Škodu majitelka
vyčíslila na 4 800 korun.

Neznámý pachatel se v
Prostějově
na
ulici
Plumlovská vloupal do zaparkovaného vozidla Fiat Marea
a odcizil z něj finanční hotovost 19 600 korun, osobní doklady a svazek klíčů.

Krádež motocyklů

Okradl fotbalisty

Dosud neznámý pachatel vnikl do skladu na pozemku u rodinného domu v obci

Doposud neznámý pachatel
se vloupal do pohostinství na
fotbalovém hřišti v obci

Neznámý pachatel se vloupal
do baru v Prostějově na ulici
Dolní, kde poté poškodil několik výherních automatů a
odcizil z nich doposud přesně
neustanovenou finanční hotovost. Majitel škodu odhaduje
na nejméně 55 000 korun.

Vícov, vnikl dovnitř, vše prohledal a odcizil cigarety různých značek, alkohol, cukrovinky a finanční hotovost v
drobných mincích. Při vloupání také poškodil zařízení
budovy. Celková škoda je
předběžně vyčíslena na 28
000 korun.

Nedala pozor
Neznámý pachatel odcizil z
nákupního košíku poškozené ženy její dámskou kabelku s peněženkou, osobními doklady a mobilním telefonem. Žena škodu uvádí
ve výši 5 400 korun. Ke
krádeži došlo v obchodním
domě na ulici Konečná v
Držovicích.

Zmizela Mazda
Neznámý pachatel se v obci
Čehovice zmocnil motorového vozidla Mazda 6 Combi
šedé metalízy, které bylo zaparkované za humny u jednoho z domů. Škoda činí 300
000 korun.

Postříkal vagony
Dosud neznámý pachatel vytvořil blíže neidentifikovatelné obrazce na třech vagonech vlakové soupravy zaparkované na odstavném kolejišti na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově.

Úmyslné zapalování umělohmotných kontejnerů na tříděný
odpad v Prostějově i nadále pokračuje. V našem městě tak pokračují v řádění další žháři. Ti
nelenili ani v samotném závěru
prosince a dokonce i na Nový
rok zapálili kontejnery na
náměstí Spojenců. Případy šetří
policie.
"Nejprve vyjížděla hasičská jednotka na prostranství mezi Vodní
ulicí a ulicí Podjezd, a to v sobotu
27. prosince dvě hodiny po půlnoci. Hořely zde dva kontejnery
vedle sebe a vzhledem k velmi
nízké teplotě se nedá předpokládat, že popelnice vzplály samy
od sebe. S největší pravděpodob-

ností šlo o úmyslné zapálení," řekl nám k prvnímu případu Josef
Nedělník,
vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru v
Prostějově. Žhář podruhé uhodil
po silvestrovské oslavě na náměstí Spojenců. "Dne 1. ledna v šest
hodin ráno byly uhašeny už celkem tři plastové kontejnery.
Zřejmě je tady někdo zapálil po
bujarých oslavách Silvestra," komentoval druhý případ Josef
Nedělník.
Vzhledem k tomu, že cena jednoho kontejneru se pohybuje okolo
šesti tisíc korun a bylo jich během
posledních dnů zničeno dalších
pět, pachatele v případě dopadení
hrozí i trest odnětí svobody. -mik-

Nemocnice má nového ředitele
Velká organizační změna čeká nemocnice v Prostějově, Přerově a
Šternberku, které spravuje společnost Středomoravská nemocniční. Od 1. ledna budou tato zařízení řízena centrálně. V čele ředitelství stane Ing. Tomáš Uvízl (na
snímku), který je současným ředitelem a předsedou představenstva
společnosti Středomoravská nemocniční.
V křesle prostějovského ředitele
tak končí Zdeněk Horák.
"Dosavadní ředitel Nemocnice
Přerov a Šternberk Ing. Roman
Gavanda bude nyní pracovat v čele společnosti Martek Medical,
která patří do holdingu AGEL. Ředitel prostějovské nemocnice
JUDr. Zdeněk Horák, MBA odchází do soukromé sféry, avšak se
Středomoravskou nemocniční bude nadále spolupracovat externě,"
informoval nás Tomáš Želazko,
tiskový mluvčí společnosti Agel.
Tomáš
Uvízl
absolvoval
Provozně-ekonomickou fakultu
VŠZ Brno. Od roku 1992 pracoval

v pozici ekonomického ředitele ve
firmě Tradeunion a od roku 1995 v
pozici generálního ředitele ve
firmě VandenBerg, kde se stal v roce 2006 ředitelem pro strategický
rozvoj a předsedou představenstva. Od února 2007 pracoval v
Nemocnici Olomouckého kraje
a.s. jako výkonný manager. V červenci téhož roku se stal ředitelem a
předsedou představenstva společnosti Středomoravská nemocniční.
-mik-

Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883,
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Jarmila Studená 1928 Výšovice
Josef Kubica
1928 Olšovec
Bohumil Nejezchleb
1937 Niva
Ludmila Hájková
1945 Čechy pod Kosířem
Miroslav Fiala
1922 Prostějov
Marie Ferencová 1931 Prostějov
Františka Holbová 1926 Vrahovice
Marie Lukovská 1927 Prostějov

Jan Otevřel
1921 Ondratice
Matěj Jorda
1917 Prostějov
Helena Romanová - Pospíšilová
1912 Prostějov
Rudolf Benko
1935 Prostějov
Jaroslav Minx
1952 Prostějov
Václav Klapil
1958 Lípy
Květoslava Kučerová 1934 Výšovice
Marie Losková
1931 Suchdol

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 5. ledna 2009
Vlastimil Karhan
1932 Bedihošť 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Zedník
1951 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miroslava Bašná 1925 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Orthová
1920 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Antlová
1930 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Mária Švédová
1940 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 6. ledna 2009
Pavel Zmeškal
1978 Prostějov 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Jindřich Tománek
1932 Prostějov 13.30 Obřadní síň Mlýnská
Středa 7. ledna 2009
Drahoslav Streit
1924 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Václav Mizera
1948 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Dvořáčková
1922 Držovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. ledna 2009
Bohumila Zlámalová 1934 Stařechovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Adolf Marek
1931 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Dokoupilová
1923 Skalka 13.00 Dům smutku Skalka
Jarmila Karasová
1929 Vrahovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Sobota 10. ledna 2009
Milada Pořízková
1931 Rozstání 10.00 Obřadní síň Rozstání
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Rybník ožil bruslaři Strážníci měli velmi rušný závěr roku

Vyjede konečně i sněžný skútr?
Jak se zdá, ta pravá zima konečně dorazila už i do Prostějova. Venku mrzne až praští a
tak hned během prvních
chladných dnů zamrznul i
drozdovický rybník. V mžiku
ho zaplnili nedočkaví bruslaři,
kteří se tak nemuseli přes celé
město lopotit až na zimní stadion.
"Vyjeli jsme na rybník hned druhý den, trošku to pod námi sice
ještě praskalo, ale jinak byl led
kvalitní," poznamenal před námi
otec dvou malých chlapců, kteří
všichni společně váleli docela
obstojný hokej. Ve čtvrtek a v
pátek však bruslícím lidem kazilo radost nefungující umělé
osvětlení rybníka, které před lety
bylo instalováno na vedlejších
stromech. Proto jsme na žádost
občanů zavolali místostarostovi
Uchytilovi a požádali ho o vysvětlení. "Pokud se tak nestane už
během víkendu, hned v pondělí
zařídím nápravu v technických
službách. Samotného mě to mrzí,
že osvětlení není v provozu,
zřejmě někdo zaspal," uvedl
Vlastimil Uchytil. A když už
jsme našeho místostarostu měli
na drátě, zeptali jsme se ho, zda
konečně díky zimě a začínajícím
sněhovým přeháňkám konečně
vyjede na Hloučelu a do blízkého
okolí Prostějova sněžný skútr,

VENKU MRZNE Až PRAŠTÍ A ZAMRZLÝ DROZDOVICKÝ
RYBNÍK TAK ZAPLNILY BĚHEM POSLEDNÍCH DNŮ STOVKY BRUSLAŘŮ

který město před dvěma lety zakoupilo za třista tisíc korun. Jak
známo, město se stalo terčem kritiky právě kvůli tomuto stroji,
který si od nákupu zatím "ani neškrtl" a nečinně stojí v úschovně.
"Jsem rád, že konečně začíná sněžit a přeji všem běžkařům, aby

nám napadlo tolik sněhu, abychom si ho pořádně užili. Investici města do nákupu sněžného
skútru nepovažuji za zbytečnou,
určitě se tento stroj dostane ke
slovu co nevidět," přeje si prostějovský místostarosta Vlastimil
Uchytil.
-mik-

Město dokončilo nový chodník v Žešově
Obyvatelé Žešova se mohou
radovat z dalšího kusu nového chodníku. Město jej stihlo
dobudovat ještě v závěru loňského roku.
"V závěru roku 2008 byla v Žešově podél silnice III./0462 vybudována z prostředků rozpočtu Města Prostějova chybějící
část chodníku v šířce 160 centimetrů a délce 30 metrů. Kryt
chodníku je z betonové dlažby
30 x 30 x 6 cm v přírodní barvě
a v místech vjezdů je použita OBYVATELŮM ŽEŠOVA PŘIBYL
zámková dlažba v červené DALŠÍ KUS NOVÉHO CHODNÍKU U
barvě. Součástí investiční akce MÍSTNÍ HOSPODY

bylo též odvedení dešťových
vod z domů čísla popisného 2 a
3 a odvodnění z přilehlých
zpevněných ploch, byla vybudována jedna prefabrikovaná
uliční vpusť a stávající šachta
byla výškově upravena. Plochy
kolem vpustí byly zadlážděny
zámkovou betonovou dlažbou," popsal nám technické
parametry nového chodníku
Antonín Zajíček, vedoucí odboru investic Městského úřadu v
Prostějově. Celé dílo v hodnotě
360 tisíc korun provedla firma
.A.S.A. TS Prostějov.
-mik-

Nový přístroj na očním oddělení nemocnice
Plně automatický tonometr nahradil již zastarávající typ
Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL, v těchto dnech zakoupila
nový bezkontaktní oční tonometr
firmy Canon, typu Full Auto Tonometer. Jedná se o špičkový přístroj v
hodnotě téměř 250 tisíc korun, který je určen k měření nitroočního tlaku, důležitého parametru pro stanovení diagnózy a monitorování efektu léčby u očního zeleného zákalu.
Plně automatický tonometr nahradil již zastarávající typ, který oční
oddělení používalo řadu let. „Nový
přístroj měří nitrooční tlak rychleji,
přesněji a hlavně je plně automatický. Po stisknutí jednoho tlačítka se
sám vycentruje na střed rohovky,
zaostří, změří opakovaně a vypočte
průměrnou hodnotu. Poté se měřící
hlava sama přesune na druhé oko,
provede měření a nakonec vytiskne
na termopapír výsledky,“ vysvětluje výhody primář očního oddělení
MUDr. Petr Frgál. Při srovnání jednotlivých metod měření je tento přístroj velmi přesný, spolehlivý, jednoduchý na obsluhu i údržbu,

Pohledem shora
Pohledem shora

příjemný pro pacienty a hlavně eliminuje riziko přenosu infekce.
Za normálních okolností je nitrooční tlak u zdravého oka zhruba do
21 torrů. Při překročení této hranice
se může jednat o zelený oční zákal
(glaukom). Etiologie této nemoci je
sice multifaktoriální - vliv mají i

cévní faktory, dědičnost, refrakce
oka, celkové choroby atd. „Nitrooční tlak je ale stále nejdůležitější a
hlavně jedinou veličinou, která se
dá dosud medikamentozně či ope-

rativně ovlivnit. Do nedávné doby
bylo možno hodnoty nitroočního
tlaku přesně měřit pouze tzv. kontaktními metodami, kdy měřící přístroje byly v přímém dotyku s povrchem oka. To vyžadovalo jednak
lokální anestezii povrchu oka a bylo
zde i určité menší riziko poranění,
například eroze rohovkového epitelu. Hlavně však existovalo riziko řenosu infekce do spojivkového vaku
či na rohovku. To bylo nebezpečné
v době různých virových epidemií,
kdy ani důkladná sterilizace kontaktního zařízení nemohla zcela vyloučit riziko přenosu infekce z jednoho pacienta na druhého,“ říká Petr Frgál.
Přístroj se používá jednak v glaukomové poradně, jednak screeningově u ostatních ambulantních pacientů, kde existuje podezření na
možný zelený oční zákal. Přístroj
tak výraznou měrou přispívá ke
zkvalitnění lékařské péče o pacienty s očními chorobami v prostějovském regionu.
-red-

TABURETKY S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
Ba ne, tentokrát není třeba hledat v titulku žádný jinotaj. Ačkoliv by se někomu zdálo
zbytečné se zabývat takovou věcí, jakou taburetky s úložným prostorem jsou. Ale
opak je pravdou. Jenom mi dovolte, abych vám nastínil svůj příběh. Sic jsem nenechal nakupování dárků na poslední chvíli a vlastně už jsem měl potenciálně naděleno pro všechny, co jsem obdarovat chtěl, přesto mě přepadla ještě myšlenka
dovybavit dětem pokojík právě zmiňovanými taburetkami nabízejícími prostor
k tajným skrýším. S takovou myšlenkou jsem se vydal na zkušenou. Ve druhé navštívené prodejně jsem
se tímto kusem nábytku setkal, ovšem pouze v jednom exempláři, zatímco já si vysnil kusy dva. Po bleskové konzultaci prodavačky s dodavatelem mi bylo přislíbeno, že to v polovině následujícího týdne určitě
bude. Do Vánoc zbývaly dva týdny, což se mi zdálo jako dostatečná rezerva, i kdyby nebylo… Zastavil
jsem se tam den po přislíbeném termínu. Taburetky nikde. Prodavačka se ale dušovala, že ten den ráno
volal dodavatel, že zítra se zbožím přijedou a pak určitě zavolají, ať nejezdím zbytečně. Přešel další den
a pak celý víkend a zase nic. Pondělí před Štědrým dnem se mi zdálo už dost akutní, ale v prodejně o taburetkách ani vidu. Okamžitě jsem požádal o vrácení zálohy a zrušení objednávky. Což naopak ke cti
personálu bylo okamžitě realizováno. Jak mi nakonec bylo řečeno, dá se důvodně předpokládat, že taburetky budou spíš až začátkem roku, tedy nějak tímto časem. Nebyl jsem se podívat, jestli už je tam mají a dost možná ty svoje taburetky klukům nakonec i koupím. Spíš mě ale mrzí, že je nemohli mít pod
stromečkem, a třeba jenom kvůli tomu, že při objednávce mi byli ochotni v obchodě slíbit, co jsem si přál.
Naopak já nemám nejmenšího důvodu respektovat problémy výrobce a jejich vztahy. Určitě by mě míň
mrzelo, kdybych se musel hned smířit s tím, že dodávku nejde zaručit, než se předem těšit z dárku, kterým jsem chtěl udělat dětem radost a pak řešit takové problémy. To mě opravdu tito nábytkáři naštvali!

Záchrana sebevraha, rvačky opilců, utržené uši a ukradené cukroví z balkonu...
Chtěli byste být strážníky městské policie a sloužit na Silvestra a Nový rok? My tedy
rozhodně ne! Proč? Protože
jim není co závidět. Zvláště co
se týká nedávno skončených
oslav příchodu roku 2009. Při
celé sérii výjezdů hlídek dominovala řešení případů opilství,
ale muži v černých uniformách
honili i zloděje a vandaly.
Zřejmě vrcholem celé noci byla blesková záchrana sebevraha, kterého strážníci našli v poslední chvíli se smyčkou na krku a v ruce s dopisem na rozloučenou.
"Na Silvestra před dvaadvacátou
hodinou na linku 156 bylo přijato
oznámení od třicetiletého muže,
že jeho otec se pohádal se
strýčkem. Následně odešel z domu s prohlášením, že se oběsí.
Hlídka s oznamovatelem prověřila místa, kde by se osoba mohla
zdržovat. Vzápětí volal známý
syna, že hledaná osoba se nachází
v prostoru pod dálničním nadjezdem v oblasti Vrahovic. Strážníci
dotyčného objevili. U sebe měl
provaz a dopis na rozloučenou.
Vzhledem k podnapilosti a psychickému rozpoložení byla na
místo přivolána sanitka. Lékař po
vyšetření neshledal důvod k hospitalizaci a doporučil rodinným
příslušníkům, aby se o muže postarali," informovala nás Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově. Silvestr ale pro službukonající strážníky pokračoval
dál. "Třicet minut po třiadvacáté
hodině nahlásil na linku 156 muž,
který před hodinkou hledal svého
strýčka, že přistihl mladíka, jak
maluje fixem po fasádě jejich domu. Osmnáctiletého pachatele
zadržel na nám. E. Husserla. Pro
podezření z trestného činu
strážníci přivolali na místo Policii
ČR, která si věc převzala," sdělila
nám k poslednímu zásahu
strážníků ve starém roce jejich
mluvčí.

Po půlnoci ale pro muže v černých uniformách začal ten pravý
frmol. "Po půlnoci hlídky vyjížděly jedenáckrát na různá telefonická oznámení. Nejčastěji se
jednalo o výjezdy k osobám v
podnapilém stavu. Ty se buďto
dožadovaly vstupu do provozoven, kde nebyly vpuštěny a poté
tropily výtržnosti, nebo šlo o opilce, kteří se vzájemně napadali.
Na dvou místech našeho města
bylo zaznamenáno rozbití vchodových dveří. V jednom případě
se pachatele podařilo chytit. Hodinu a půl po půlnoci při dohledu
na veřejný pořádek hlídka v centru města zaslechla řinčení skla.
Vydala se tímto směrem. U domu
na náměstí T. G. Masaryka
strážníci zjistili poškození
skleněných výplní. V tomto prostoru se nacházel i svědek události, který popsal podezřelého a
uvedl další podrobnosti. Následně se pachatele podařilo vypátrat. Jednalo se o pětadvacetiletého muže, který šel tímto zvláštním způsobem na návštěvu ke
své známé. K činu se přiznal.
Událost byla předána správnímu
orgánu," řekla Jana Adámková.
Deset minut před druhou hodinou
po řešení nahlášeného incidentu
v jedné z provozoven si strážníci
při návratu do určené lokality povšimli dřevěné sošky ovečky z
betléma ležící kousek od baru na
náměstí T. G. Masaryka. "Měla
uražené obě uši, které byly spadeny vedle ní na zemi. Z důvodu poškození cizího majetku neznámým pachatelem byla událost
předána Policii ČR," dodala k
případu utržených uší Jana
Adámková.
Strážníci v úvodních hodinách
Nového roku vyjížděli řešit také
kuriózní krádež. "Po třetí hodině
na linku 156 bylo přijato sdělení o
muži, který na ulici Kostelecká
přelezl balkon v přízemí domu a
něco si následně odnesl. Na to autohlídka zajistila dle popisu pode-

SLOUžIT V NOCI ZE SILVESTRA NA NOVÝ ROK?
ŽÁDNÝ PROBLÉM, SDĚLILI NÁM STRÁžNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE NA
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
zřelého muže. V ruce nesl krabici strážníci kontaktovali personál.
s cukrovím a na zádech měl batoh "Ten sdělil, že dotyčný muž přijel
s lahvemi alkoholu. Osmadvace- vozem podivným způsobem.
tiletý muž se k činu doznal a ma- Málem poničil inventář stanice a
jiteli odcizené věci vrátil. Pro při vystoupení z auta jevil značné
protiprávní jednání byli na místo známky opilosti. V řidiči byl zjipřivoláni státní policisté, kteří si štěn osmačtyřicetiletý slovenský
celou záležitost převzali," popsa- státní příslušník. Dechovou
la nám případ mluvčí Městské zkoušku odmítl. K požití lihovin
policie v Prostějově.
se přiznal, tvrdil však, že za voZavršením noční služby byla lantem neseděl. Vzhledem ke zjižádost operačního důstojníka Po- štěným skutečnostem pro podelicie ČR o výjezd strážníků na zření z trestného činu byla přivočerpací stanici v Plumlovské uli- lána hlídka Policii ČR. Ta si věc
ci, jelikož hlídky Policie ČR byly převzala k dalšímu šetření," uzav tomto okamžiku zcela vytíženy. vřela výčet silvestrovské a novoZde se mělo jednat o podezření roční služby strážníků prostějovřízení vozidla osobou pod vlivem ské městské policie Jana Adámalkoholu. Na daném místě ková.
-mik-

Průzkum: Odpad třídí hlavně svobodné ženy
Svobodné ženy ve věku 20 až
29 let jsou nejčastějšími
„třídiči“ odpadů v Olomouckém kraji. K separování odpadu dále přistupují
zodpovědněji vysokoškoláci s
nadprůměrným platem vykonávající
samostatnou
práci vyžadující vysokou
kvalifikaci. Vyplývá to z
průzkumu veřejného mínění,
který pro Olomoucký kraj
zpracovala společnost Markent.
„Výsledky průzkumu ukazují,
že občany k třídění nejčastěji
motivuje snaha zlepšit životní
prostředí a dostatečný počet

HASIČI
se také
zapotili
Nejenom strážníci, ale také prostějovští hasiči měli na konci
starého roku plné ruce práce. Jak
informujeme na titulní straně, už
27. prosince vyprošťovali v Otinovsi havarované auto ze stromu.
O den později pak hasili požár
udírny v Konici a v Laškově se
zase vzňala sláma v silážní jámě.
Předposlední den v roce zase vyjížděli do Prostějoviček, kde došlo k požáru v rekreační chatě.
"Majitelka chaty si zatopila v
kamnech, která měla nesprávně
instalovaný kouřovod. Od jisker
pak vyhořela dřevěná příčka v
kuchyni. Majitelka po uhašení
požáru odhadla škodu na pět tisíc
korun." sdělil nám Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského
záchranného sboru v Prostějově.
-mik-

kontejnerů. Významným stimulem je také vlastní svědomí,“ uvádí Pavel Horák, náměstek hejtmana zodpovědný za
resort životního prostředí.
Přesně 70 procent občanů kraje
třídí komunální odpad stejně
jako před rokem, dalších 28
procent odpovědělo, že se úroveň separace v jejich domácnosti zlepšila. Pozitivní trend
se nejčastěji projevil u respondentů ve věku 40 až 49 let žijících v činžovních domech.
Občané by přivítali zvýšení
počtu kontejnerů, sami jsou
pak ochotni být důslednější v
třídění.

Občané, kteří odpad netřídí,
přiznávají rozhodující díl viny
na své straně. Jako nejčastější
důvody totiž uvádějí, že se jim
separovat nechce, je to pro ně
práce navíc a kromě toho nemají dostatek místa ve své domácnosti. Typickým „odpíračem“ třídění je občan se základním vzděláním žijící v obci s 3 až 7 tisíci obyvateli a mající kontejnery dále než 100
metrů od domu. Polovina
občanů stojí o více konkrétních
informací o třídění a využití
odpadů. Přivítali by především
údaje o umístění kontejnerů v
okolí. Dále je zajímá, do kte-

rých kontejnerů patří jednotlivé druhy odpadů, jak se jednotlivé složky dále zpracovávají a co se z nich vyrábí. Při
získávání informací tohoto
druhu nejvíce důvěřují sdělovacím prostředkům svému starostovi a svozovým firmám.
Společnost Markent, která
zpracovávala průzkum veřejného mínění pro Olomoucký kraj, prováděla své šetření v
červenci letošního roku. Celkem oslovila 782 respondentů,
z nichž 512 správně vyplnilo
příslušné dotazníky. Občané v
nich odpovídali na celkem 66
otázek.
-red-
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Co nás potkalo a neminulo v roce 2008
Stejně jako každý rok tak i letos se vracíme k souhrnu toho nejdůležitějšího, co
nás všechny potkalo v uplynulém roce a o čemž jsme čtenáře informovali každým týdnem na stránkách Prostějovského Večerníku. Vraťte se tedy na chvíli
o rok zpátky a společně s námi si vzpomeňte na události roku 2008, které nás
potkaly a neminuly.
LEDEN
Úvod roku 2008 byl doslova tragický. Hned v prvních dnech došlo na našem okrese ke dvěma
vraždám. V panelovém domě ve
Dvořákově ulici ubodal sedmnáctiletý vnuk svoji babičku.
Sám se potom při útěku na hlavním nádraží bodl do hrudníku a
pořezal na zápěstí. Sebevražda
se mu ale nezdařila. Když mu
lidé zavolali sanitku, lékařům se
k vraždě své babičky přiznal. Ve
stejný den došlo k nejzávažnějšímu trestnému činu také v
Olšanech. Dluhy zmítaný dvaatřicetiletý nezaměstnaný gambler a sázkař utopil ve vaně svoji
o čtyři roky mladší družku.
Zřejmě po velké hádce, neboť
žena mu přišla na to, že z bytu
odvezl různé části zařízení, které
pak prodal a peníze použil pro
svoji potřebu. O dva dny později policie vraha zatkla v olomoucké herně. První den v roce
také došlo k sebevraždě v Dolní
ulici. Podle policie tady devatenáctiletá dívka sama vyskočila z
balkonu v šestém patře. Případ
byl ovšem uzavřen až po třičtvrtě roku, neboť matka dívky
nebyla spokojena s vyšetřováním policie. Její dcera byla
podle ní totiž zavražděna svým
partnerem, kterému v den vraždy hodlala oznámit konec jejich vztahu. To kriminalisté ale
vyloučili.
V úvodu roku také radní řešili
případ založení obrovské černé
skládky na Hloučeli. Pátrání po
pachateli bylo však poměrně
jednoduché, na skládce se totiž
našla spousta dokladů na konkrétní jméno. Několik metráků
odpadu sem navezla vietnamská
obchodnice z centra města. V
Otaslavicích přepadli lupiči kurýrní auto a řidiče okradli o 46 tisíc korun. Zatímco při kontrole
moldavského autobusu na dálnici u Prostějova objevili celníci a
policisté falešné bankovky v
hodnotě několika stovek tisíc
korun, prostějovská radnice
přispěla na charitu půlmilionem
pravých korun. Kolářovy sady
procházely první etapou renovace a z parku tak mizely první
stromy napadené různými chorobami. Vrahovičtí občané se
hodně zlobili na nástavbu zdejšího obchodu, kterou stavební
úřad sice schválil, ale soud ji
označil za protiprávní. Přesto
majitel nemovitosti dodnes stavbu neodstranil. Prostějovská čistírna a prádelna Vít Spáčil získala celostátní ocenění za své mno-

haleté služby a nemocnice obdržela certifikát k mamografickému screeningu. Ženy z Prostějova tak nemusely za náročným
vyšetřením jezdit až do Olomouce. Na konci prvního měsíce roku se v Prostějově začaly
množit podvody a krádeže v obchodech. Policii při vyšetřování
pomohly průmyslové kamery,
jejichž záběry byly zveřejňovány i s podobiznami pachatelů.
K zápisům do prvních tříd došlo
v Prostějově 526 prvňáčků. Nebylo to sice moc, ale oproti předešlým rokům se jednalo o určité navýšení. Přesto už tehdy radní přemýšleli o zrušení jedné základní školy. V závěru ledna nás
navždy opustil architekt prostějovské smuteční síně Blahoslav
Adamík.
ÚNOR
Prostějovská kasárna v Jezdecké
ulici málem celá lehla popelem.
Už delší čas nevyužívaný objekt
po armádě navštěvovali často
bezdomovci a právě oni tady založili požár. Několik hasičských
jednotek mělo celou noc co dělat, aby oheň šlehající deset metrů nad střechu kasáren dostali
pod kontrolu. Tentýž den ráno
vydal starosta Jan Tesař pokyn
městské policii, aby všechny
bezdomovce z kasáren vyhnala
a již nikdy je tam nepouštěla.
Státní policie lapila dacany, kteří měli na svědomí sérii loupežných přepadení na území města. Jejich obětmi bývali často
ženy a starší důchodci, které
okrádali přímo na ulicích.
Mnohé z nich také zranili. Hned
v úvodu února došlo ke strašné
tragédii u Žešova. Při dopravní
nehodě tady v autě zemřelo
dvouleté dítě. Chirurgické oddělení prostějovské nemocnice
změnilo primáře, kdy odstupujícího Bohumila Hrubana nahradil Petr Vojáček. Zatímco děti
měly po pololetním vysvědčení
den volna, městu se hlásili první
zájemci o koupi ptenského zámku. Kdo by uprostřed února očekával kruté mrazy, pletl by se. V
prostějovských ulicích začaly
kvést sněženky. Na silnici do
Bedihoště přehlédl řidič dodávkového automobilu chodce s kolem a usmrtil ho. Zatímco Držovice podaly na prostějovskou
radnici žalobu o deset milionů
korun, vedení našeho města
obdrželo ocenění za kvalitu veřejné správy. Chybějící peníze
donutily majitele kláštera Milosrdných bratří uvažovat o prode-

ji celého objektu. V nočních hodinách se do budovy kina Metro
vloupali zloději. Dovnitř se dostali pomocí krumpáče a způsobili celkovou škodu za bezmála
třicet tisíc korun. Mladíka na
ptenské pile usmrtil vysokozdvižný vozík, který ho přejel.
Lupiči, který si na benzínku v
Plumlovské ulici přišel pro peníze a hrozil obsluze bombou,
personál nedal žádnou šanci.
Mladý "pumpař" se s ním porval
a kolegyně přivolala policii, která raubíře dopadla. Odborníci
uvedli, že v Prostějově trpí nadměrným hlukem přes dva a půl
tisíce lidí. Celníci pak v prostějovských firmách dopadli několik nelegálně pracujících cizinců
a dva Američané u nás požádali
o azyl. Ke třetí smrtelné dopravní nehodě došlo na křižovatce v
Čechůvkách. Řidič kamionu tady nedal přednost ženě v osobním automobilu a po srážce ji
usmrtil. V době, kdy se na radničním informačním kiosku
záhadně
objevilo
porno,
oznámil poprvé ředitel naší policie Zdeněk Riedinger, že ve
funkci končí. Naopak dopravní
policisté získali nový laserový
radar na měření rychlosti.
BŘEZEN
Domovní správa prováděla jednu razii v městských bytech za
druhou. Přišlo se na to, že několik lidí tady bydlí načerno. Prostějovské občany na ulicích i
prodavače v obchodech otravoval muž, který se představoval
jako házenkářský trenér nebo
masér. Žádal o půjčky nebo si
objednával zboží, které si však
už nikdy nevyzvedl. Policie pomateného podvodníka pak po
pár týdnech dopadla v Olomouci. Večerník začátkem března
odhalil plán Čekých drah vybudovat pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici velký
tunel sloužící jako podjezd pro
auta i cyklisty. České dráhy
záměr potvrdily, ale s tím, že ke
stavbě dojde nejdříve v roce
2015. Stále více lidí si začíná stěžovat na nedávno otevřenou
hernu na hlavním vlakovém
nádraží. Stahují se sem podivné
živly s kriminální minulostí a
čím dál častěji sem také jezdí
hlídky městské policie řešit
různé přestupky.
Radnice dokončila výstavbu nových komunikací v Mánesově
ulici. Prostějovem se prohnala
silná vichřice, která vyvrátila několik letitých stromů na prostě-

Poslední 3 byty
- ihned k nastěhování!

SEZONA V AQUAPARKU ZAČALA VELICE DOBŘE, KOUPALIŠTĚ
PRASKALO VE ŠVECH. SRPEN BYL VŠAK VELMI CHLADNÝ A TAK
SPRÁVCE OPĚT SČÍTAL FINANČNÍ ZTRÁTY

jovském hřbitově. Byl jen zázrak, že popadané kmeny nikoho nezabily. Teror u základních
škol se v Prostějově stupňoval.
Mladí výrostci vždy ráno napadali malé děti a okrádali je. Policie jednoho z lupičů dopadla až
poté, co ředitel Palackého školy
Jiří Pospíšil ji upozornil na podivné věci, které se dějí v blízkosti této ZŠ. Radní začali uvažovat o tom, jak zamezit množícím se černým skládkám. Dokonce přišli na nápad, že by finančně odměňovali udavače, kteří
na zakládání skládek upozorní.
Později ale od tohoto záměru konšelé ustoupili. "To by nám na
radnici za chvíli volal kdekdo,"
řekl tenkrát starosta Jan Tesař.
Celostátní média probírala, zda
bratři Mašínové byli hrdinové
nebo zločinci a vrahové. Večerník odhalil, že oba bojovníci
proti komunistům v roce 1953
řádili i na Prostějovsku, kde
povětšinou zapalovali stohy
slámy na polích i ve stodolách.
Soukromý pozemek s parkovištěm mezi Hradební a Úprkovou
ulicí byl prodán jedné z realitních kanceláří a než se nový majitel stačil rozkoukat, mohli tady
řidiči dlouhé týdny parkovat zadarmo. Před lety vyhořelá sladovna v Mlýnské ulici se konečně
zbourala. Na demoliční práce si
ale stěžovali místní obyvatelé,
kteří pro prach a dým pomalu
neviděli ani na sousední dům.
Při začínajícím blokovém čištění města se potvrdily obavy městských strážníků. Hned napoprvé bylo odtaženo třiašedesát
zavazejících aut. Město vybudo-

valo v části Vrahovic zbrusu
nové veřejné osvětlení a na rondelu v Olomoucké ulici došlo k
nevšední nehodě. Šofér černého
osobního auta tady při velké
rychlosti narazil do jiného vozidla a ujel. Svědci tvrdí, že použil na střeše blikající modrý majáček jako mají policisté nebo
třeba poslanci. Ve městě dále
řádí sériový žhář, který zapaluje
kontejnery na tříděný odpad. Zatím je na něho policie krátká. A
zatímco v Národním domě bylo
za svoji práci odměněno osmadvacet prostějovských pedagogů, k zápisům do mateřských
škol přišlo 605 dětí.
DUBEN
Úvod čtvrtého měsíce v roce začal velice mile. V divadle se sešly
krásky z celého regionu při volbě
Miss Olomouckého kraje. Tou se
stala Miroslava Páleníková z
Dlouhé Loučky. V souběžné
soutěži pořádané naší redakcí pak
získala titul Miss Večernice
Klaudia Bárnová z Hranic. Jiné
starosti měli ale v tu dobu ve Vřesovicích. Pod rouškou tmy se
sem vloupali do budovy pošty
zloději, uvnitř rozřezali trezor a
ukradli z něho stovky tisíc korun.
Prostějovem otřásla také jedna
zlodějská kauza. Policie dopadla
nebezpečný gang, který měl na
svědomí dvě desítky prokázaných trestných činů od krádeží
počínaje, loupežemi a odjezdy od
benzínek bez placení konče. Po
zatčení těchto lumpů vyšlo najevo, že šéfem bandy byl bývalý
prostějovský dopravní policista.
(Pokračování na straně 5)
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Co nás potkalo a neminulo v roce 2008
(Dokončení ze strany 4)
Radní zveřejnili výsledek hospodaření města za rok 2007 a občany tak
trochu šokovala zpráva, že rozpočet vykazuje deficit 90 milionů korun. K neuvěřitelnému neštěstí došlo na zahradě rodinného domu v
Budětsku, kde staršího muže rozdrtil traktor. Začal se stavět rondel u
Domamyslic a na radnici to poprvé
zaskřípalo mezi koaličními partnery z ODS a ČSSD. Předmětem sporu byla průmyslová zóna a její možné uzavření. Movitý prostějovský
podnikatel Jiří Vybíral prodal Hanácké železárny a pérovny a v Němčicích nad Hanou měl z pekla štěstí řidič traktoru, do kterého na přejezdu narazil vlak. Přestože traktor
byl celý zdemolován, šofér utrpěl
jen otřes mozku a četné odřeniny.
Do vazby poslal soud konečně dvaatřicetiletého muže, který byl nebezpečný celému městu. Byl znám
tím, že ve Vrahovicích brutálně
znásilnil těhotnou ženu. Muž se
pak dal na sériové vykrádání aut a
krádeže kol. Policie ho zatkla v
Mostkovicích, kde se na zastávce
obnažoval a masturboval před dětmi. Zásahová policejní jednotka
odhalila v Prostějově drogové
doupě. V domě na Arbesově náměstí se vařil pervitin a také se zde přechovávaly zbraně. Stále více lidí si
v tuto dobu stěžuje na exekutory,
které na ně posílá prostějovská radnice kvůli nezaplaceným pokutám.
Kvůli stokorunám teď mají platit až
sedmnáct tisíc korun. Zatímco
Oděvní podnik prohlašoval, že s
konkurencí bude bojovat, policii se
podařil husarský kousek. Po dlouhých měsících pátrání konečně dopadla sériového žháře, který ve městě zapaloval kontejnery. Třiadvacetiletý mladík to prý dělal pro
vlastní zábavu. Složky IZS uspořádaly už na konci dubna tradiční
den otevřených dveří a největší potlesk u dětí sklidila čtyřnohá hledačka drog Cindy.

nemá a tak do hry vstupuje město.
chodily zprávy a vzrůstajících ne- nání ohledně levnějšího tepla doTo by hřiště mohlo odkoupit a popokojích mezi starousedlíky a dávaného do našich domácností.
stavit zde konečně odpovídající atromskou rodinou bydlící v jednom Občané totiž začali městu vyhrožoletický stánek. Radnice se zapojila
z domů. Přestože v domku bylo vat, že se odpojí od stávajících kodo celostátního projektu Město
úředně přihlášeno pouze pět osob, telen v držení Domovní správy.
stromů, což u občanů vzbudilo rozžilo zde přes padesát Romů. Město Provoz zahájil nový sběrný dvůr ve
paky v souvislosti s probíhajícím
sice chtělo nemovitost odkoupit a Vrahovické ulici. Společnost
kácením desítek stromů v KolářoRomy přestěhovat jinam, nedo- Czech radar zveřejnila statistiku
vých sadech. A opět se jiskřilo na
hodlo se ale se soukromým majite- měření jedenácti radarů, která
našem soudě. Tentokrát nešlo o odlem. Ve Vrahovicích došlo k prv- přímo šokovala. Za sedmnáct dní
volaného soudce, ale o proces, ktenímu poničení radaru na měření byli řidiči nachytáni a vyfoceni při
rý měl potrestat únos patnáctileté
rychlosti a ředitel Policie Zdeněk 2 963 přestupcích. Odezva na sebe
Mercedes Lakatošové z Husova
Riedinger podruhé v roce oznámil, nenechala dlouho čekat, dosud nenáměstí. Do Prostějova dorazily
že končí a odchází do civilu. Ve- známý pachatel zcela vyvrátil a
desítky znepřátelených olašských
černík odhalil, že ředitelka měst- zničil radar ve Vrahovicích. V neRomů z Ostravy, kteří se během
ské organizace Duha propaguje mocnici řádily romské děti hospitasoudního jednání několikrát dostakomunistické noviny a volby do lizované na zdejším infekčním odli do slovního sporu s prostějovkrajského zastupitelstva zcela dělení. Demolovaly nemocniční
skými soukmenovci. Fyzickým
ovládla levice. Novým hejtmanem zařízení, kálely na chodbách a popotyčkám zabránili po zuby ozbroOlomouckého kraje se stal Martin kojích a obtěžovaly personál.
jení policisté a justiční stráž. Policie
Tesařík a profitoval také prostějov- Případ začala vyšetřovat policie.
pak v závěru května objasnila sérii
ský místostarosta Alois Mačák.
znásilnění, ke kterým docházelo na
Ten se stal náměstkem hejtmana.
PROSINEC
území celého města, hlavně pak ale
V souvislosti s touto novou funkcí Silvie Šuleřová z Prostějova byla
v okolí Kolářových sadů. DvaaMačák ohlásil svůj úmysl rezigno- zvolena Pretty Woman České redvacetiletý mladík snědé pleti sko- PŘI SOUDNÍM PŘELÍČENÍ OHLEDNĚ PŘÍPADU ÚNOSU MERCEDES LAKATOŠOVÉ SE STŘETLY
vat na své dosavadní funkce na publiky pro rok 2008. To však byla
ZNESVÁŘENÉ KLANY OLAŠSKÝCH ROMŮ. KVŮLI TOMU HLÍDALY BUDOVY SLOžKY POLICIE, JUSTIČNÍ prostějovské radnici. Už v říjnu jediná příznivá zpráva z úvodu pončil ve vazbě.
STRÁžE I VĚZEŇSKÉ SLUžBY
jsme přinesli zprávu o tom, že v sledního měsíce roku. Informovali
ČERVEN
křesle místostarosty by ho měla jsme vás totiž o třech tragických
Začátek června si pochvalují maji- vovali na dovolenou.
stavbaři z nedaleké nově budované zimě vyměkli a my jsme tak v re- nahradit jeho stranická kolegyně dopravních nehodách a při každé z
telé koupališť. První víkend tohoto
silnice. Jak zloděj tolik zeminy ne- dakci připili na jejich zdraví! Psy- Alena Rašková. A zatímco si na nich přišel o život jeden člověk. V
měsíce dorazilo do prostějovského
ČERVENEC
rušeně odvezl, to dodnes nikdo ne- chicky nemocný muž spáchal se- konci října udělali naši radní výlet Brodku u Konice srazil řidič chodaquaparku přes tři tisíce lidí. Na V úvodu druhého pololetí jsme se ví. Hokejové Jestřáby a jejich hos- bevraždu skokem z okna poliklini- do vinného sklípku na jižní Mo- ce, který se pohyboval po silnici.
parkovišti u Špalíčku se už znovu dozvěděli zprávu o objasnění vra- podaření začala prověřovat policie. ky a rvačka vojáků elitní prostějov- ravě, při stavbě rondelu v Určické Policisté na místě dali šoférovi
začalo platit za parkování, nový ždy bezdomovkyně středního Stalo se tak v souvislosti s tím, že ské jednotky uvnitř kasáren skonči- ulici bylo objeveno pohřebiště dýchnout a hodnota alkoholu v jemajitel pozemku nasadil cenu de- věku, ke které došlo v polovině li- hokejový klub stále nechtěl městu la smrtí jednoho z nich. Zatímco staré více než 4 500 let. Prostějov- ho dechu činila 0,78 promile. Za
seti korun za hodinu. Policie začala stopadu 2007 v drážním domku zaplatit dluh ve výši 1,6 milionu politické strany se už zapojily do ská hvězdárna se začala pyšnit no- Štětovicemi pak mladý řidič neřešit sérií krádeží v Kolářových sa- poblíž nádraží v Nezamyslicích. korun za pronájem ledové plochy. volební kampaně před krajskými vým přístrojem na monitorování zvládl řízení staré škodovky a po
dech, kde neznámí pachatelé brali Vraha se kriminalistům podařilo Začínají žně a s tím i první požáry volbami, komunální politici nepři- počasí v našem městě a konšelé se smyku narazil do stromu. V autě
nově vysazené stromky a keře. Prv- vypátrat po sedmi měsících. Další na polích. Například u Bedihoště nesli pěkný dárek dětem z Rejsko- rozhodli pro zvýšení poplatků za zahynula jeho dvaatřicetiletá sponí červnový týden se také bohužel zásah do černého zaznamenali po- shořel kombajn, řidič se snažil pla- vy školy. Rozhodli totiž, že právě psy.
lujezdkyně. A do třetice všeho zlénesl ve znamení tragických do- licisté tím, že lapili čtyři poštovní meny uhasit marně. Hrůznou smrt tato více než sto let stará škola ukoho, řidič u Žešova srazil a usmrtil
pravních nehod, při kterých zemře- lupiče, kteří měli na svědomí vy- našel v hořícím autě stavební pod- nčí svoji činnost a děti přejdou na
LISTOPAD
cyklistu, který jel ve stejném směli tři lidé. Mnohé nepřekvapilo, že loupení pošt ve Vřesovicích a Mys- nikatel ze Skalky na Prostějovsku. Palackého školu. Rodiče těchto dě- Specializovaná firma z Ostravy ru. Tragédie se však neodehrávaly
dva z nich byli motorkáři. Dům v lejovicích i dalších objektů po celé Policie našla torzo jeho ohořelého tí se s tím nehodlají smířit dodnes a zveřejnila výsledky průzkumu spo- v tento čas jen na silnicích. Ze střeulici Tetín je znovu nabízen do pro- Moravě. Radní čelí kritice občanů těla v autě poblíž Branné na Šum- podávají jeden protest za druhým. kojenosti našich občanů se životem chy domu ve Sportovní ulici spadl
deje poté, co předchozí prodej šetři- ohledně exekucí svým způsobem a persku. Kriminalisté zjistili, že Ve Wolkerově ulici si řidiči zvykají v Prostějově. A představte si, pl- pokrývač a těžkým zraněním na
la dokonce protikorupční policie. vyzývají občany, ať platí pokuty podnikatel byl zavražděn a z toho- na změnu přednosti v jízdě, na ných osmdesát procent lidí uvedlo, místě podlehl. Společnost Czech
Ta nakonec neshledala žádný pro- včas a mají tím klid. V Prostějově to trestného činu byl po pár týdnech druhé straně Prostějova pak na- že v Prostějově se jim žije velice radar podala trestní oznámení na
hřešek u našich radních. Také v začalo sochařské sympozium a dě- obviněn mladý muž z Pěnčína. dávají na nešikovně postavený ron- dobře, navíc jsou spokojeni jak s neznámého pachatele, který ve
červnu prodalo město další poze- ti s rodiči ve Vrahovicích si mo- Motivem jeho činu byly zřejmě del u bývalé Vitany. Konšelé při- bezpečností ve městě, tak i s úrovní Vrahovické ulici zničil zařízení na
mek v průmyslové zóně. Spole- hutně vydechli. Od prostějovských dlužné peníze. Kašna na náměstí pravují prodej pozemků u nové ne- práce zdejších úředníků. Radary na měření rychlosti. V případě zjištění
čnost Moravia Energo na něm hod- konšelů se totiž dozvěděli, že Spojenců konečně dostala nový mocnice a z původní ceny 1 500 měření rychlosti konečně dostaly pachatele mu hrozí až šest let vězeKVĚTEN
lá postavit elektrárnu za dvě miliar- zprávy o zrušení Majakovského háv a po letech se tak dočkal fun- korun za metr čtvereční slevili dvě zelenou k zahájení plného provozu. ní. Prostějovská policie odhalila na
Oproti předchozímu měsíci začal dy korun. Další motorkář se smr- školy byly jen fámy. V Kostelci na kčnosti i vodotrysk. Policistům při- stovky. Pro smrt si na Určickou uli- Strážníci zachránili sebevraha, kte- statku ve Zdětíně varnu pervitinu.
Hané se uprostřed července také bývá vrásek na čele, neboť na par- ci došel muž, kterého ve večerních rý si chtěl vzít život zřejmě kvůli Strážci zákona také varují občany,
střílelo. A dokonce na policisty. kovištích u supermarketů přibývá hodinách přejela na silnici hned tři nešťastné lásce. Strážníci vnikli do aby si dávali pozor na falešné banSkupinka rozvášněných Romů se vyloupených vozidel. Marně auta. Jelikož se přišlo na to, že PAX jeho bytu a pořezaného na zápě- kovky různých hodnot, které v
před místním barem rozčilovala, že strážci zákona apelují na občany, 18 je ve vodách Plumlovské pře- stích ho předali lékařům. Divoká těchto dnech kolují městem. Město
je majitel nechtěl pustit dovnitř. Do aby při odchodu za nákupy nene- hrady málo účinný, Povodí Mora- policejní honička v centru města zřejmě prodá volné pozemky ve
Kostelce tak musely urychleně do- chávali v autech drahé věci. Upros- vy se rozhodlo k radikálnímu kro- skončila zadržením opilého řidiče, Vodní ulici, kde by investor měl pojet policejní posily, které zjednaly třed srpna se Prostějovem prohnala ku. Už příští rok se přehrada vypus- který policistům ujížděl tak dlouho, stavit soukromou polikliniku. V
pořádek. Za smrt patnáctiletého další větrná smršť. Tentokrát přine- tí a celé dno se vybagruje. Prostějo- až sám havaroval. Policejní zátah Němčicích nad Hanou usmrtil vlak
Honzíka Vysloužila byli obviněni sla i neštěstí. V Kolářových sadech vanka Silvie Šuleřová se dostala do na opilé řidiče skončil na začátku li- mladíka a v Nezamyslicích dosud
další dva lékaři prostějovské ne- vyvrátila strom, který spadl na pro- finále celostátní soutěže krásy Pret- stopadu zjištěním třiceti přestupků nezjištěný pachatel vyloupil benmocnice. Státní zástupkyně je po- cházející mladou ženu a těžce ji ty Woman a v Konici zatkla policie a dvou trestných činů. V Plumlov- zínku. Dvě aukce na prodej pozemslala před soud pro podezření, že zranil. Dodnes si radní marně gang dětských vandalů a zlodějů. ské ulici došlo k dalšímu znásilně- ků u nové nemocnice skončily jen
zanedbali pooperační péči o chlap- lámou hlavu nad tím, jak je možné, Nezletilci například vykrádali auta ní. V časných ranních hodinách ta- polovičním úspěchem. U krajskéce. V parném víkendovém dnu se že stará prohnilá vrba nebyla v rám- či poničili majetek zdejší základní dy přepadli mladou dívku dva ne- ho soudu v Brně padly směšné tresrozhodli strážníci zkušebně měřit ci revitalizace parku pokácena. Za- školy.
známí pachatelé, z nichž jeden na ní ty za střelbu na Husově náměstí, při
rychlost řidičům, kteří o to projevi- tímco společnost FTL odměnila
násilím vykonal soulož. Nejen které byl těžce zraněn Josef Lakali zájem. Mezi "nachytanými" další své milionáře v počtu ujetých
ŘÍJEN
příznivce prostějovské kopané za- toš. Tři z dvanácti útočníků z Ostrašoféry se objevil i premiér České kilometrů, správci aquaparku zača- Úvod října se nesl ve znamení da- rmoutila zpráva o tragickém úmrtí vy obdrželi jen podmíněné tresty.
republiky Mirek Topolánek. Smut- li už pomalu sčítat ztráty. Jak si v lších špatných zpráv. Voják elitní fotbalisty Jiřího Bureše. Ten zahy- Ženě z Mánesovy ulice vyhořel
BOŘIVOJ KRESTA NABÍDL FOTBALOVÝ STADION KE KOUPI
ný silácký kousek neznámého van- úvodu sezony pochvalovali počasí, prostějovské jednotky skoncoval nul na silnici poblíž Znojma, kde do dům. Hasiči se při zásahu pomalu
SK PROSTĚJOV. TO VŠAK NEMĚLO POTŘEBNÝCH SEDM MILIONŮ ATAK dala zaznamenali strážníci v Pa- tak nyní na něj nadávali. Chladný se svým životem skokem pod roz- něj vrazil jiný řidič z protisměru. ani do domku nemohli dostat, žena
PŘEDSEDA TOHOTO ODDÍLU BORIS VYSTAVĚL (NA SNÍMKU) POžÁDAL lackého ulici, kde byly zničeny srpen zapříčinil, že naše největší jetý vlak na přejezdu v Dolní ulici. Město Prostějov se stává městem totiž uvnitř hromadila odpadky
MĚSTO O POMOC. DODNES SE O MOžNÉM ODKOUPENÍ JEDNÁ
nově vysázené stromky. Svérázně koupaliště zelo často prázdnotou. Tragicky skončil i seskok parašu- hazardu. Vyplynulo to alespoň z všeho druhu. Na posledním jedpak chtěl hlučící děti potrestat šede- V závěru měsíce jsme si opět při- tisty z výšky čtyř kilometrů na pro- prohlášení místostarosty Pišťáka, nání zastupitelů v tomto roce se pokvěten tragicky. Na železničním telně zranil v obchodní zóně v sátiletý muž, kterému vadilo, že pomněli vpád vojsk Varšavské stějovském letišti. Čtyřiačtyřiceti- který přiznal, že radnice v tomto ro- tvrdily původní odhady. Aloise
přejezdu v Olomoucké ulici skoči- Držovicích. Zkoušel nový stroj ze mládež křičí pod jeho okny. Vzal smlouvy do našeho města v srpnu
la pod vlak žena středního věku. zdejší prodejny motocyklů a při na ně nůž, děti ale přivolaly policii. 1968. A samotný konec srpna byl
Přestože vlak nejel příliš rychle, že- velké rychlosti tady narazil do be- Kraj se rozhodl poslat další miliony přece jen přívětivý pro naše hokejina neměla nárok na přežití. Ve tonového sloupu. Zatímco soud v korun na rekonstrukci areálu staré sty. Policie ukončila vyšetřování jechvíli, kdy policie prostřednictvím Prostějově potrestal viníky únosu nemocnice, kde jsou naplánovány jich hospodaření a město po ponašich novin varuje slušné občany, Mercedes Lakatošové, Krajský další sociální služby pro potřebné čátečním odporu nakonec souhlaaby nenakupovali od podezřelých soud v Brně začal projednávat ná- občany. Z rybníka v Blatci na Olo- silo se splátkovým kalendářem dlupodloudníků kradené zboží, připra- slednou střelbu na Husově náměstí, moucku vylovili hasiči starodávný hu. HK Jestřábi tak mohl konečně
vuje se otevření aquaparku v Krasi- po níž byl těžce zraněn prostějov- trezor. Až záhy policie zjistila, že vyjet na led.
cích do druhé sezony. Řidiči si ve ský boss Olachů Josef Lakatoš. Na trezor byl ukraden i s finanční hotoměstě zvykají na dvojnásobně Prostějovsku vypuklo v polovině vostí před třemi roky v Bedihošti.
ZÁŘÍ
zdražené parkovné a krásné počasí června houbařské šílenství. Teplé a Pachatelé jsou dodnes neznámí. Poté, co si kriminalisté přijeli do
bylo příčinou toho, že restauratéři přitom vlhké počasí přálo přede- Hasiči řešili složitý případ požáru Pěnčína pro mladíka obviněného z
zprovoznili první zahrádky na vším pravým hřibům, se kterými se vysokého sila ve Vrahovicích a v vraždy stavebního podnikatele ze
náměstí. Králem Majálesu tohoto přišlo do naší redakce pochlubit Čehovicích se rozhodli prodat po- Skalky, museli se za pár dní do
roku se stal Jan Nedbal, student hned několik vášnivých houbařů. zemky investorům. Ale jenom těm, stejné obce vracet znova. Začali vySOU obchodního na náměstí Hus- Úřad pro hospodářskou soutěž vy- kteří každoročně občanům vystrojí šetřovat případ pokusu o vraždu,
serla. Strážníci se dali do pátrání po dal opět prohlášení, že prostějov- vepřové nebo skopové hody.
kterého se dopustil starší muž. Ten
muži, který z kostela Povýšení sva- ský aquapark byl postaven nepo hádce s podstatně mladším kotého Kříže ukradl sochu Ježíše zákonně a trvá na půlmilionové poSRPEN
legou na něho číhal ve křoví a
Krista. Po krátké honičce napříč kutě. Do Plumlovské přehrady se Jakoby to bylo nějaké znamení, ale vzápětí ho napadl. Bodnul ho noměstem ho nakonec dopadli.
znovu začal aplikovat PAX 18, kte- také začátek srpna byl velmi tragic- žem do hrudníku a z místa utekl.
Na okresním soudu to přímo vřelo. rý měl zahubit množící se sinice. V ký. Na železničním přejezdu ve Dvaašedesátiletého útočníka pak
Soudce Antonín Verner byl kár- dalším průběhu roku se přišlo na to, Vrahovické ulici došlo k masakru. policisté zatkli v nedaleké obci, toným soudem zbaven taláru, což on že tato chemikálie nebyla tak účin- Zaměstnanec dráhy našel v čas- tálně opilého. Soudce ho poslal do
sám považoval za osobní mstu. Z ní ná, jak se původně předpokládalo. ných ranních hodinách v kolejišti vazby. Odborníci připravující reobviňuje předsedu soudu Vladi- Prostějov navštívil světoznámý fo- torzo lidského těla. Vyšetřování po- konstrukci prostějovského zámku V ROCE 2008 ZAHYNULO NA PROSTĚJOVSKÝCH SILNICÍCH PĚT MOTORKÁŘŮ.
míra Váňu, který prý neřešil dlou- tograf Jan Saudek a okolí hlavního licie až po dvou týdnech odhalilo, přišli na záhadnou věc. Radním vyhodobé problémy, které se objevily nádraží zachvátila panika. U nově že šlo o muže středního věku z Če- razila dech zpráva, že pod zámkem letý muž měl při seskoku zdravotní ce vybrala na poplatcích za výherní Mačáka v křesle místostarosty nav okresní justici. V Lidické ulici otevřené herny se totiž střílelo. lechovic na Hané, kterého zřejmě se nachází velký zdroj vody, který potíže, dostal křeč a nebyl si scho- automaty o milion korun více než v hradila Alena Rašková, na pozici
vzplálo postarší auto těsně poté, co Muž bydlící v okolním domě už přejel vlak jedoucí od Olomouce. je příčinou podmáčených stěn této pen otevřít hlavní ani záložní pa- předešlém roku. Město se opět he- radního ho pak vystřídal Pavel
z něho vystoupil majitel se svým nevydržel neúměrný hluk a s výt- Dodnes se ale nezjistilo, o jaký vlak nemovitosti. Tisíce lidí zamířily do dák. A do třetice všeho zlého. V mží podvodníky, kteří okrádají Smetana. Oba byli zvoleni takřka
psem. Podle hasičů byla příčinou ržníky si to šel vyřídit s plynovou šlo. K tragédii došlo i ve Skalce, rekreační lokality mezi Mostkovi- Drozdovickém rybníku bylo nale- staré důchodce. Na půdě radnice jednohlasně. V závěru roku šetřili
požáru technická závada. Ze staré- pistolí v ruce. Naštěstí střílel jen do kde na zahradě rodinného domu cemi a Plumlovem, aby se zúčast- zeno tělo utonulé ženy ve věku čty- neuspěli rodiče dětí z Rejskovy policisté několik dopravních nehod
ho Citroenu zbyla jen hromada vzduchu. David Novotný z Prostě- přišel o život patnáctiletý chlapec. nily Dne Plumlovské přehrady.Ak- řiasedmdesáti let. Policie vyloučila školy, zastupitelé definitivně roz- pod vlivem alkoholu a jedenaosmohořelých plechů. Dřívější prostě- jova se Večerníku svěřil se svým Toho zasáhl elektrický proud poté, ci zaštítil prostějovský poslanec cizí zavinění.
hodli o zrušení tohoto školního za- desátiletá důchodkyně zřejmě
jovský fotbalový boss Bořivoj plánem oběhnout celý svět a poli- co chlapec manipuloval s prodlu- Radim Fiala a pozvání přijal i mi- V Plumlovské ulici se naráz propa- řízení. Příroda se zbláznila v půlce spáchala sebevraždu skokem pod
Kresta se rozhodl prodat hřiště ve cisté přebírali na radnici medaile za žovacím kabelem, který byl pod nistr vnitra Ivan Langer. S oběma dl kus silnice. Po následném pát- listopadu. Důkazem toho byly vlak na železničním přejezdu v
Sportovní ulici. Nejdříve ho nabídl věrnost službě. Děti obdržely závě- napětím. Ke zlodějně roku došlo v jsme uzavřeli sázku o lahev Staro- rání po příčinách tohoto sesuvu se rozkvetlé třešně na parkovišti za Českobratrské ulici. Rok zakončilo
menšinovému vlastníkovi SK Pro- rečná vysvědčení a chystaly se na Bedihošti, kde neznámý pachatel režné o to, zda se ponoří do chladné zjistilo, že pod zmíněnou lokalitou Lidlem. Z ulic města mizí stovky město tradičním ohňostrojem na
stějov, vedení tohoto oddílu však prázdniny. Prostějov se pomalu ale odcizil od místního koupaliště 120 vody a přeplavou přehradu. Oba vede tajná chodba, o které dosud tun listí díky nové technice spole- náměstí, který se ovšem zrovna
potřebných sedm milionů korun jistě vylidňoval, občané se vypra- kubíků hlíny, kterou sem naváželi politici nakonec ale kvůli velké nikdo neměl tušení. Z Drozdovic čnosti ASA a radnice stupňuje jed- dvakrát nepovedl.
-mik-
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foto 4). Z devíti návrhů si nakonec v hřebčíně vybrali jméno Pavučinka, které nám poslala do
redakce dvanáctiletá Míša Šánová. Ta se také stala kmotrou při
jejím křtu naplánovaném na 17.
května.
Rallye Hamry není závod terénních speciálů, i když vlastně tak
trochu i ano. Už popáté sem na srubovou základnu AČR se svými
speciály přijeli hasiči nejen z Prostějovska, ale z celého Olomouckého kraje. Během víkendu
si mohli porovnat svoji odbornost
a schopnosti při řešení úkolů zaměřených na jejich práci v požární
ochraně a záchranářství.

3

Zase budeme bilancovat

Bývá to tak každým rokem, tak proč to kazit. Někdy takové malé ohlédnutí nezaškodí, aspoň člověk ví, čeho se
dopustil nebo naopak čeho se dopustit měl a teď to
schází. Pravda, nepůjdeme až tak do hloubky, ale přece
jenom. Vzpomenete si na všechno, co se v ‚osmičkovém‘
roce 2008 přihodilo? S netrpělivostí se očekával zlomový rok 2000. Už pomalu završujeme první dvoutisícové
decennium a život jde pořád dál, stejně jak před tím…
Samozřejmě. Rok 2008, alespoň
na stránkách Večerníku nemohl začít jinak, než malou rekapitulací
roku předchozího. Malé ohlédnutí
do roku 2007 pak nacházelo během loňska svoji kontinuitu, pakliže se třeba podařilo najít odpověď
na otázku, kdo se stane zámeckým
pánem na Čechách pod Kosířem
nebo jak to bylo se splněním slibu,
který dal Ivan Kosatík, coby olomoucký hejtman v Bohuslavicích.
To ale ještě dost předbíháme.
Se začátkem roku jsou spojována
nejen vznešená předsevzetí, ale
často také neblahá realita, kdy se
od prvního dne v roce datují významné změny. To si mohli k 1.1.
2008 odškrtnout také školáci v
Drahanech. Ačkoliv by se zdála
zpráva o uzavření 2. stupně na zdejší základní škole pro mnohé z nich
veskrze pozitivní, opak byl pravdou. Znamenalo to totiž, že do
‚měšťanky‘ budou Drahanští dojíždět do 12 km vzdáleného Plumlova.

ské unie bylo opravdu neobvyklé.
Druhá zajímavost se sice ‚urodila‘
už na sklonku roku předchozího,
Večerníku se však představili
právě teď. Kdo? U Rajtrů v Kostelci n/H se narodilo 13 retrívrů. Postarat se o takové nadělení, to už MALÍ HERCI SE SVÝMI KOUSKY NA JEVIŠTI VIDITELNĚ BAVÍ. A KDO VÍ, NĚKDO Z NICH SE NAKONEC VYDÁ
opravdu obrátí naruby život celé I VE ŠLÉPĚJÍCH ‚TRHLÉ FANČI NINY HORÁKOVÉ, KTERÁ ZDE OKUSILA PRVNÍ DĚKOVAČKU A NYNÍ SE Už CHYSTÁ NA
DAMU.
rodině.
Konec ledna znamenal také start
plesové sezóny. Zastavili jsme se
na ‚čumendu‘ postupně v Olšanech, kam se přijel podívat i Elvis
Presley, v Čelechovicích pro změnu vařili jelení guláš a nakonec v
Žárovicích. Tam byl program
zpestřen nečekanou erotickou vložkou.
V Dobromilicách se koštovala
slivovice (viz. foto 1). Ve zdejší
Lasalovně se sešlo 40 vzorků
ovocných destilátů a mezi 30 degustátory byl i tři ženy. V degustátorské soutěži nakonec jedna z
nich – Věra Jílková z Dlouhomilova – porazila všechny odbor-

níky a fajnšmekry mužského po- u nás místa tohoto zvláštního jména
hlaví.
hned dvě, jedna Kandie je mezi Pěnčínem a Laškovem, druhá mezi PiPrvní únorový víkend patřil vínem a Dobromilicemi. A právě
ostatkům a masopustnímu vese- druhá jmenovaná Kandie se stala
lí (viz. foto 2). Zajeli jsme se po- místem, kde urozené panstvo z
dívat do Slatinek, kde vyměnili Dobrátek vítalo své poddané z Pistarostu a vládu nad dědinkou vína. Ty pozvala paní hraběnka na
převzali ostatníci. Byli jsme se vlastnoručně usmažené řízky s
podívat také v Suchdole. Tady se bramborovým salátem. Pak už zato taky neobešlo bez masek, pro čal velikonoční půst.
změnu ale v podobě dětského
karnevalu, který tady má u této Mateřské centrum Srdíčko v Konipříležitosti už letitou tradici.
ci bylo otevřeno 14. února 2007.
Slavilo tedy svoje první narozeniO Popeleční středě hodovalo na ny a neobešlo se to bez pořádné
Kandii panstvo. Nutno podotknout, ‚miminčí‘ party, na které nechyběl
že podle znalosti Prostějovska jsou samozřejmě ani narozeninový dort
a hromada dárečků.
Ani únor nepřinesl očekávanou
sněhovou nadílku. Za tou jsme se
museli vydat do poněkud vyšších
nadmořských poloh, konkrétně na
Praděd a Lysou Horu. Pro změnu
tam byla zima jako hrom. Jak podle teploměru, tak i sněhovým nadělením.
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Jak zlý kocour Černoděs nakonec ostrouhal (viz. foto 3). To není zpráva z policejního zápisníku
s dobrým koncem, ale název světové premiéry v podání Ptenského dětského divadla (PĎĎ). Ta
má vždycky svůj termín těsně po
jarních prázdninách a ani rok
2008 nebyl výjimkou. Co to bude
letos, se necháme překvapit.
V neděli 9. března zase v Kladkách
zpívali kosi. Šestý ročník dětské
zpěvácké soutěže Kladecký kos
vyměnil školní tělocvičnu za sál v
kladecké hospodě a podařilo se mu
zajistit také nanejvýš erudovanou
porotu, do které zasedla i opravdová hvězda, jakou zpěvačka Bára
Basiková rozhodně je. A blýsknout
se před takovým jménem, to určitě
stálo soutěžícím za to.
NAD POCTIVOSTÍ SČÍTACÍCH KOMISARŮ BDĚLA MÍSTNÍ ZPRAVODAJSKÁ AGENTURA "PUPIŠ" SE SVOU
VŠUDYPŘÍTOMNOU KAMEROU.
Přestože by se dala najít nějaká
spojitost, třeba v úvaze, že školáci
z Drahan a okolí si vybrali jako dopravní prostředek k dojíždění do
nové školy v Plumlově velblouda,
nebylo to tak a předchozí slova je
nutno brát samozřejmě s rezervou.
Zásluhu na tom, že se v plumlovských ulicích velbloud skutečně
objevil, měl Spolek plumlovských
nadšenců, který přivedl už podruhé na nádvoří zámku Tříkrálový průvod, v němž samozřejmě nemohl kromě tří mudrců chybět ani
velbloud, kterého si jeden z nich –
Baltazar – osedlal.

Konice bude mít možná opravdovou raritu. Při rekonstrukci úseku
silnice Chmelnice vznikne zbrusu

2

Tříkrálová sbírka má však už svoji
tradici od roku 2000. V konickém
děkanátu tříkrálovou koledu už od
začátku zajišťuje Charita Konice.
Také na začátku loňského roku se
koledníci s kasičkami vydali na
svoji pouť. Během víkendu vykoledovali 372 679 korun, které jako
vždy putovaly na pomoc potřebným.
Začátek toku také provázely dvě
nesporně výjimečné zprávy. V
pondělí 14. ledna se paní Josefa Lišková ze Seče dožila rovné stovky,
povídání o její životní cestě ze STAROSTA SALTINEK JAROMÍR CRHA SI MOHL NA VÍKEND VZÍT
Starého mocnářství až do Evrop- DO SVÝCH RUKOU OSTATNÍCI.
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dorazit na vrchol do 24 hodin od
startu na štěpánovské návsi. Na
trať Grenarovy stovky vyrazilo v
pátek 4. července rekordních 34
odvážlivců. Tento pochod pravidelně sledujeme už od jeho 10.
ročníku a je nejvyšší čas si ho
znovu zopakovat na vlastní…nohy.

V pátek 18. července si Konice konečně vydechla. Po dlouhodobé
uzavírce byla zprovozněna
Chmelnice, která je neuralgickým
bodem v průjezdu přes Konici.
Nicméně hned poté navazovala
další uzavírka směrem na Staré
Město a Bídov. Do konce roku ještě spousta práce a dopravních nePoslední květnová neděle byla příjemností.
začátkem poutní sezóny v Jednově (viz. foto 5). Ve zdejší Mari- Ve Zdětíně slavili 26. července
ánské zahradě byla zahájena 640. výročí první zmínky o obci.
svěcením korpusu Těla Kristo- Spolu s tím si připomínali svoje
va, kterého se při slavnostní bo- kulatiny také hasiči a sokoli. To vše
hoslužbě ujal olomoucký světící obnášelo také svěcení obecních
biskupu Josef Hrdlička.
symbolů, při té příležitosti se též
konal sjezd rodáků. Ten samý den
Stovky turistů a cykloturistů se vy- se sjeli rodáci taktéž do Klužínku,
dalo na Smržický vandr. Na pěších kde pro změnu slavili hasiči svoji
trasách byl možný výběr v distan- stovku.
cích 14 – 52 km, na kole se pak da- Také Prostějovsko vyslalo svoje
lo ‚vandrovat‘ na trasách až do 111 horké želízko na olympiádu do Pekm, svůj okruh měli i vyznavači kingu. S bikrosařkou Janou Ho-
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VŠICHNI TŘI KREMLÁČCI SE NAKONEC OCITLI SE SVÝMI BABETAMI Až NA ‚ZAHRÁDCE‘ ŽIVŇÁKU. „NĚKDO
MÁ Už PŘEDEM HRŮZU Z TOHO, KDYž MÁ NĚKAM JET 200 KILOMETRŮ AUTEM, MY PROSTĚ NASEDNEME A VYRAZÍME,“ ŘÍKAJÍ.
za ‚domlácenou‘ označit. To patrně měli na mysli také v Pivíně,
když při příležitosti Domlácené
přijali delegaci ze SSSR a uvedli
historický obraz s příznačným názvem ‚Internacionální pomoc v roko 1968‘.

V jistém smyslu by se to dalo označit za opravdu výjimečné, ale ve
své podstatě vzato, není v tom nic
ke chlubení. Stalo se, že v okamžiku, kdy vyšel jeden článek v našich
novinách, nebylo už člověk, který
v něm ochotně odpovídal na naše
otázky, mezi námi. Před tím ale
beze zbytku splnil, co nám dva dny
před svou smrtí řekl. Drahoslav
Pěnčík z odboru dopravy MÚ Konice zemřel nečekaně 10. října
2008 těsně poté, co z titulu své
funkce zprovoznil poslední dokončené stavební objekty na konické
Chmelnici.

Na konci srpna se Němčicko bavilo v Doloplazech. Akce Němčicko
se baví má svoji letitou tradici, spadající do doby vzniku Mikroregionu Němčicko, sdružujícího 16 obcí jihu Prostějovska. Obce se v pořádání střídají a vcelku pochopitelně se letos Němčicko stěhovalo
do Doloplaz, kde si zároveň připomínali 660 let vzniku místní části Od začátku listopadu také vstoupiPoličky.
la v platnost nová dopravní značka
nařizující použití v určeném úseku
Kladecká pošta na černé listině. Za- zimní výbavy. Také na Konicku
čátkem září vydalo ředitelství pošt byl vytipovaný úsek z Konice až
seznam 179 poboček, které hodlá víceméně do Jaroměřic na sousedod nového roku zrušit. Jako jediný, ním Svitavsku. Do konce roku se
a nepříliš pyšnící se, zástupce na ale dopravní značky tady neobjeProstějovsku byla pošta v Klad- vily. K jejímu osazení je potřeba
kách, jejíž kompetence v plném
rozsahu převzala pošta ve Hvozdu.
S rozhodnutím poštovních kormi7
delníků se už nedalo dělat.

Ani v roce 2008 neosiřelo panské
sídlo v Čechách p/K (viz. foto 7).
Tradiční Den na panském sídle
měl podobu hanácké svatby, kterou pod zámeckými schody
PAVUČINKA MAMINKU HARIANU Už POMALIČKU DORŮSTÁ. PŘED PUBLIKEM I PŘED SVOJÍ KMOTROU
představil folklorní soubor HaMÍŠOU ŠÁNOVOU SE VŠAK JEŠTĚ STYDĚLA.
načka z Litovle. V podobě diváků se přišlo podívat na 800
nové parkoviště, které už ovšem v horských kol a bikeři. Navíc měl rákovou se rozloučili v domov- svatebčanů.
okamžiku svého zprovoznění bude Smržický vandr také svoje mezi- ském Tištíně. Po celou dobu her vipamátkově chráněné. Ač se to zdá národní zastoupení a ne ledasjaké. sela na tištínské radnici kromě naší Konické hasičárně bylo 50. Právě
zvláštní, podstata je docela logic- Pomyslně zde vlála vlajka turecká vlajky také zástava olympijská, v tolik let uplynulo od chvíle, kdy
ká. Vznikne na pozemku, který pa- a ameriská.
olympijské pětikruhové symbolice bylo otevřeno současné sídlo protří ke zdejšímu zámku.
Nečekané problémy přinesla červ- se nesla i výsadba květin před fesionálních hasičů v Konici. Ti
nová bouřka s přívalem deště v obecním úřadem. Nicméně Jana ovšem mají svoji stanici ‚propachPlumlovský zámek před Velikono- Konici. Kanalizace totiž nestačila měla smůlu a kýženou medaili na- tovanou‘ od hasičů dobrovolných,
cemi otevřel svoji letošní sezónu. odvádět dešťovou vodu a ta si ne- konec z Asie do Tištína nedovezla. kteří jsou jejími majiteli a pevně
V roce 2007, kdy po letech dostal kompromisně razila cestu protrževěří, že po postavení nového útočizámek opět kastelána, se sem při- ním potrubí. Bohužel šlo o místo, Vzdálenosti jsou vždy relativní a ště záchranářů se sem znovu vrátí.
šlo podívat na 15 000 návštěvníků, kde už byl položený nový chodník pokaždé záleží i na tom, jakého- Jako dárek dostali koničtí ‚dobpředpoklad pro rok 2008 je ještě podél rekonstruované silnice. Pár že dopravního prostředku je k ráci‘ užitkové vozidlo VW, týden
větší.
minut tak oddálilo dokončení stav- jejich překonání použito (viz. fo- na to si dovezli i moderní zásahové
by asi o dva týdny.
to 6). Chlapi Kremláčkovi se na auto.
Po necelém roce od návštěvy přednávštěvu svých příbuzných na
stavitelů Olomouckého v čele s První letní den se slavilo v Malém Konicku vydali z Jizerských hor V pondělí 6. října uzavřel Kraj
hejtmanem Ivanem Kosatíkem se Hradisku. Obec si připomínala na populárních Babetách, rok vcelku slušný kšeft s Úřadem pro
stříhala páska. Rada Kraje na svém 650. výročí první zmínky, zdejší výroby 1982. Cesta jim trvala zastupování státu ve věcech mavýjezdním zasedání zjara předcho- hasiči pro změnu 120. výročí své- zhruba 6 hodin čistého času a by- jetkových (viz. foto 8). Za pouzího roku totiž zavítala do Domu ho založení. Nutno ovšem dodat, lo nutno překonat vzdálenost hých 12 podpisů na náležitých
pokojného stáří v Bohuslavicích. že Malé Hradisko má za sebou his- cca 240 kilásků. S sebou jenom smlouvách totiž získal do svého
V rozhovoru pro Večerník tehdy torii ještě bohatší, což dokazují nejnutnější nářadí na případný vlastnictví zámek v Čechách pod
hejtman přislíbil, že pokud se ne- nálezy pozůstatků keltského osíd- servis, který beztak nebyl vlast- Kosířem. Bylo tak reálně naplpodaří najít jinou cestu, bude se lení. Ani to samozřejmě při osla- ně ani potřeba, a zásobu řízků.
něno to, o čem se už delší čas jedsnažit Kraj podpořit nutnou rekon- vách nešlo pominout.
nalo a k čemu by nejspíš nebýt
strukci střechy objektu. Jak řekli,
Domlácená může mít spoustu po- iniciativy starosty Čech p/K
tak udělali.
Popatnácté startovali odvážlivci dob. Jednak je to samozřejmě sym- Zdeňka Madera ani nedošlo. Tona většinu lidí téměř nemyslitel- bolem dokončených žní, jednak tiž v úplném prvopočátku jedNa Podhradském rybníku v Plum- nou pouť z Horního Štěpánova na pokud zabrousíme do historických nání o této možnosti krajští ‚oulově byl zahájen rybolov a v hře- Praděd. Bratru 100 kilásků ne- souvislostí a dat, pak 21. srpen di‘ nabízený převod do svého
bčíně Murhof v Jesenci se narodilo přetržité chůze. Podmínkou je 1968 lze za jistých okolností taktéž majetku odmítli.
hříbátko, tedy jedno z mnoha
hříbátek, které ovšem bylo výjime5
čné tím, že jeho jméno mají vymyslet naši čtenáři. Stanoveným
kritériem je, aby jméno začínalo na
písmeno ‚P‘ jako Prostějovský a
zároveň obsahovalo i písmeno ‚V‘
jako Večerník. Jak se s tím poperete?
Na přelomu dubna a května ovládli Němčice n/H divadelníci. Hanácký divadelní máj trval celý
týden a na svém narozeninovém
dortu už měl dvaadvacet svíček.
Naštěstí se ještě pořád najdou blázni, co jsou ochotni věnovat svůj čas
ochotničení nějaké ‚ztrapňování‘
se před ostatními nijak neřeší. A je
to bezva.

VOLNO. PRÁVO A POŘÁDEK V OBCI VZALI
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Necelé tři týdny měli čtenáři na
to, aby vymysleli jméno pro prvorozenou klisničku roku 2008 z ZLATÝ ORNÁT, V NĚMž BISKUP JOSEF HRDLIČKA CELEBROVAL SLAVNOSTNÍ BOHOSLUžBU, SYMBOLICKY
hřebčína Murhof v Jesenci (viz. ZPROSTŘEDKOVAL PŘÍTOMNOST PAPEžE JANA PAVLA II. V MARIÁNSKÉM POUTNÍM MÍSTĚ, V JEDNOVĚ.

vňáckého hlaholu. Tentokrát šlo o
pohádku, i když pohádku – no,
Princ Bojaja aneb Babochlap.
Kočárové muzeum má už svoji
adresu (viz. foto 9). Tato slova
uvozovala informaci o tom, že
muzeum historických kočárů v
Čechách p/K, jehož základní
kámen byl vysvěcen 17. listopadu 2006, už má na zdi skutečně
svoji poštovní schránku. Na rozdíl od slavnostních příležitostí,
my jsme zastihli Václava Obra,
který si toto všechno vymyslel a
také začal realizovat, v montérkách v plném pracovním nasazení. Do muzejního unikátu minimálně středoevropských rozměrů se budou moct návštěvníci podívat během letošního léta.
Mořice získali na sklonku roku v
celostátní soutěži Vesnice roku vyhlašované ve Valdštejnském paláci
v Praze Zelenou stuhu za příklad-

NÁMĚSTÍ SVOBODY 377, ČECHY POD KOSÍŘEM. TO JE Už
REÁLNÁ ADRESA BUDOUCÍHO KOČÁROVÉHO MUZEA. VÁCLAV OBR NEPOMINUL ANI TAKOVÝ DETAIL, JAKÝM JE SCHRÁNKA NA POŠTU.
patriotem Josefem‚ Alpenstockem‘ Klimešem vydalo 7 odvážlivců na trasu spojující 4 vrcholky masivu Velkého Kosíře.
Podobná výprava s tímto cílem
byla pořádaná vůbec poprvé, není
ale vyloučeno, že se bude v budoucnu opakovat.
Sice trochu už mimo náš region,
ale přesto stojí za zmínku událost,
jakou byl bezesporu mikulášský
koncert hanácké kapely Stracené
ráj z Mezic u Nákla, se kterou se tu
a tam na stránkách Večerníku také
setkáváme. Podařil se jim totiž
vcelku husarský kousek, když
svým vystoupením dokázali zaplnit sportovní halu UP v Olomouci,
což se často nepovede ani slovutným umělcům z Prahy, natož pak

ZHRUBA ČTYŘI DESÍTKY SVATEBČANŮ PŘÍMO NA PÓDIU, DALŠÍCH ZHRUBA 800 V PODOBĚ DIVÁKŮ.
TAKOVÁ BYLA HANÁCKÁ SVATBA NA PANSKÉM SÍDLE V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM, SE KTEROU SE ZDE PŘEDSTAVILA LITOVELSKÁ HANAČKA.
nou péči o veřejnou zeleň. V této vesnickým bigbíťákům. Smekategorii budou reprezentovat káme.
Českou republiku v mezinárodní
Celou pětistovku balónků s
soutěži Entente Florale Europe.
přáními pro Ježíška vypustili škoOd úterý 11. listopadu začalo fun- Předposlední mrazivou listopado- láci v Němčicích n/H. A dost mogovat nové přejezdové zabezpečo- vou sobotu se v čele se zarputilým žná si tím řekli o zápis do knihy revací zařízení u Ptenského Dvorku. horským vůdcem a košířským kordů. Nicméně to byla jenom jedMísto, kde na konci srpna 2005 došlo k vážnému střetnutí motorového vlaku s nákladním autem plně
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naloženým dřevem, se konečně
dočkalo výměny výstražných
křížů s dopravní značkou STOP za
světelnou signalizaci se závorami.
Postupná rekonstrukce přejezdu
probíhala už od konce září.
splnit spoustu podmínek. Na druhou stranu vzhledem k průběhu zimy nebylo ani zimní výbava potřeba.

na akce z celého týdne Vánočního
týdne, který v němčické škole vyvrcholil v pátek 12. prosince školní diskotékou.
Ale to už jsou tady skutečné Vánoce. Jedním z jejich symbolů je bezesporu betlém. Zajeli jsme se podívat do Jesence, jak vypadá takový betlém mezi lešením ve zdejším
právě rekonstruovaném poutním
kostele sv. Libora, den před Štědrým dnem jsme zase zajeli do Slatinek, pro změnu se podívat na živý betlém na návsi, do třetice nám
svých 43 betlémů představil sběratel Josef Novotný z Myslejovic.
Ten jimi během vánočních svátků
zaplnil celou zasedačku myslejovického obecního úřadu.
Závěr roku pak přinesl dvě nečekané zprávy. Jedna z nich informovala o tom, že protiraketový deštník nebude v Brdech, jak se veřejně říká, ale na Drahansku a
Plumlovsku v bezprostředním
sousedství vojenského újezdu Březina a bude chránit zdejší obyvatele před šrapnely a zbloudilými střelami při manévrech ve vojenském
prostoru. Ta druhá mluvila o tom,
že letitý problém s konickou kanalizací byl nečekaně dořešen. A to
tím, že se na základě rozhodnutí
Zastupitelstva už nikdy žádná kanalizace v Konici stavě nebude.
Ovšem vzhledem k tomu, že tyto
zprávy přinesly agentury sotva dva
dny před Silvestrem, kdo ví, kolik
je na tom vlastně pravdy.
Tak takový byl rok 2008 v regionech Prostějovska. O čem budeme
psát na tomto místě za rok? Na to si
budeme muset ještě asi tak 365 dní
počkat, ale už teď s jistotou můžeme říct, že čistá stránka tady nebude, což je v nejednom případě také
zásluha vás čtenářů, kteří nás o
událostech ve svém okolí informují. Za to jim opravdu moc děkujeme. Vám všem a vlastně i sami
sobě si můžeme popřát pokud možno samé dobré zprávy po celý rok
2009.
–MiH-

V polovině listopadu slavila svoje
patnáctiny Charita Konice poskytující sociální služby na Konicku,
nově také do jejího ‚ranku‘ spadá i
Mateřské centrum Srdíčko. Jak
přiznala ředitelka MUDr. Irena
Lenfeldová, za ta léta se Charita
hodně změnila, co se týká formy,
rozsahu a především kvality služeb, co ale zůstává, to jsou lidé, na
které je určitě právem pyšná.
Na počest Kladeckého Venóša na
ubytovně v Kladkách probíhala Jubilejni Venóšova slezina, s pořadovým číslem 2. I když tak se to
vlastně nepočítá, protože filozofií
tohoto vzpomínkového aktu je, že
stejně nikdo neví, kdy ve skutečnosti Kladky vznikly, takže je nanejvýš příhodné brát jako potenciální jubileum každý rok. Stejně jako vloni byla Slezina ozdobena PŘEVODEM ZÁMKU NA KRAJ PŘIŠEL ÚZSVM O 58 MILIONŮ KORUN. PODLE SLOV JEHO GENERÁLNÍHO
světovou divadelní premiérou z ŘEDITELE SE VŠAK ‚CHUDŠÍ‘ NECÍTÍ. „PÁNBŮH ZAPLAŤ, žE SE TO PODAŘILO,“ KOMENTOVAL PONDĚLNÍ PODPIS
autorské dílny a v podání Ži- PŘED NOVINÁŘI.
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Ohlédnutí za Vánočním koncertem CMG
Přestože kalendář již odpočítal
první dny roku 2009, vracíme
se fotografií a několika slovy
zpět k předvánočním dnům.
Dne 21. prosince se sálem Městského divadla v Prostějově rozezvučely tóny známé České
mše vánoční J. J. Ryby, kterou již
tradičně uvedl Pěvecký sbor
CMG se svou sbormistryní Mgr.
Bohumilou Měchurovou. Spoluúčinkovali jako hosté členové orchestru Moravského divadla v
Olomouci a sólisté Lucie Kašparková v sopránu, Pavla Zbořilová v altu, Pavel Drápal tenor a
Vítězslav Šlahař v basovém partu. Koncert se uskutečnil za finanční podpory města Prostějova.
Po úvodním vystoupení baletního oddělení ZUŠ ve Vyškově
vystoupil ředitel CMG v Prostějově Mgr. Jaroslav Fidrmuc a
přivítal všechny přítomné
návštěvníky i významné hosty:

arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera, starostu města
ing. Jana Tesaře a místostarostu
Miroslava Pišťáka.
Otec arcibiskup oslovil posluchače myšlenkami o významu
Vánoc pro člověka v dnešní době
a také o duchovnímu rozměru
vánočních příprav.
A pak již úvodní Tacet České
mše vánoční „Hej mistře“ naplnil sál líbeznou melodií radostného vítání slíbeného Mesiáše,
který přišel tak roztodivně a tajemně, aby člověka vykoupil bez
nároků na odměnu. On, tvůrce
světa, se stal maličkým, bezbranným dítětem a přišel do našich
domovů slavit své narozeniny.
Přijali jsme ho? Jsme rádi, pokud
Vánoční koncert CMG pomohl
zastavit vaše uspěchané kroky i
mysl.
Závěrem mi dovolte krátký

dovětek. Nedávno mi elektronickou poštou přišlo zvláštní vánoční zamyšlení. Každým rokem
slavíme narozeninovou „party“ a
paradoxně Toho, který ony narozeniny slaví, a který by měl být
hlavní postavou, mnohdy vůbec
nevnímáme, neuznáváme a ke

svému bohatě prostřenému stolu
nepozveme. Jako by někdo slavil
narozeniny a oslavence nechal
stát přede dveřmi.
Doba vánoční v tomto liturgickém roce končí až 11. ledna.
Máme tedy ještě čas pozdravit a
pozvat do svého srdce toho, kte-

rý slaví narozeniny a kvůli kterému celý ten „vánoční shon“ má
být. Prožít to, co nepomíjí rozbalením dárků, zhasnutím barevných světýlek a obměnou výkladních skříní.
Jitka Hubáčková,
CMG Prostějov
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Kraj ocení nejzajímavější stavby
Nejzajímavější stavební díla,
která vznikla během posledních
dvou let, se mohou utkat o titul
Stavba roku 2008 Olomouckého
kraje. „Cílem soutěže je vybrat a
ocenit nejlepší nové stavby nebo
rekonstrukce. Tímto způsobem
chceme podpořit architekty, stavební firmy a investory, kteří
kvalitativním způsobem změnili
podobu kraje,“ uvedl hejtman
Martin Tesařík.
Soutěž pořádá Olomoucký kraj
společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Na její přípravě
se dále podílí Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve
stavebnictví, Česká komora architektů a společnost Omnis Olomouc, která celou akci organizačně
a technicky zajišťuje. Účastníci
soutěže budou usilovat o ocenění v
pěti kategoriích, a to Stavby určené
k bydlení, Stavby občanské vybavenosti, Stavby dopravní, inženýr-

ské a vodohospodářské, Stavby
technologické a pro průmysl a Rekonstrukce a obnova. Odborná porota je bude hodnotit především
podle architektonického vyznění
díla, jeho celkového přínosu, začlenění do daného prostředí, kvality stavebních prací i vhodnosti použití materiálů a profesionalitě při jejich využití. Porota určí v každé kategorii jedno dílo, které získá titul
„Stavba roku 2008 Olomouckého
kraje“ a dále udělí dvě čestná
uznání. Na návrh poroty může hejtman udělit zvláštní ocenění.
Zájemci o účast v soutěži najdou
potřebné informace včetně pravidel a přihlášky na webu Olomouckého kraje. Přihlášky je možné podávat do 30. ledna 2009. Termín vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků je stanoven na
březen příštího roku. Přihlášené
práce budou formou panelů vystaveny na veletrhu STAVOTECH v
Olomouci.
-red-

Při SIDA Cupu excelovali naši hokejoví sedmáci
Ve finále nadělili Skalici "kanára" v poslední třetině
Mezinárodní hokejový turnaj
SIDA Cup 2008 se na prostějovském zimním stadionu stal v
závěru roku překvapivě kořistí
domácích hokejistů sedmých
tříd. Mladíci HK Jestřábi Prostějov ve finále rozstříleli stejně
staré soupeře z HK 36 Skalica
6:2, když ještě po dvou třetinách prohrávali se Slováky 0:2.
V závěrečné části však soupeři
nadělili pověstného kanára a
radovali se tím z celkového prvenství.
Soudě podle ohlasů trenérů a vedoucích zúčastněných celků se
turnaj nadmíru vydařil. "Sám
jsem byl potěšen děkovnými vyjádřeními ze všech stran. Prostějovskému čtenáři budou patrně
známa jména například bývalého
kapitána A-týmu Martina Janečka, nyní trenéra hokejové
mládeže v Havířově a také trenéra prostějovské juniorky pana
Ivoše Horáka, kteří se vyjádřili,
že jsou příjemně překvapeni
úrovní tohoto turnaje," sdělil nám
Ing. Vlastimil Gottwald, ředitel
turnaje SIDA Cup 2008.
Samotný turnaj se nesl také ve
znamení tvrdých zákroků. "V
průběhu jednotlivých utkání došlo k řadě osobních střetů hráčů,
ze kterých vyplynula tři vážná
zranění. Jednalo se o jednu zlomenou klíční kost a dvě zlomeniny rukou. Kluci šli do osobních
soubojů s velkým nasazením,
hráli sice férově, ale úrazům u
sportu tohoto typu nejde někdy
zabránit, a to i přesto, že jsou
hráči vybaveni odpovídajícími
chrániči končetin," řekl Vlastimil
Gottwald. "Nemohu na tomto
místě zapomenout uvést jméno
našeho trenéra – Ivo Grmely a
asistenta trenéra Pavla Krčka,
kteří mají velký díl na tom, že naši kluci turnaj vyhráli. Naším původním přáním bylo zahrát si semifinále, protože turnaj byl obsa-

zen opravdu velmi kvalitními
týmy. Osobně mě mrzí, že jsme
den před turnajem s manželkou
odvezli našeho syna Adama –
golmana do nemocnice, takže se
turnaje nemohl zúčastnit a museli jsme narychlo povolat ještě ná-

hradníka, protože s jedním brankářem se turnaj hrát nedá. Smůla
nás provázela i dále, protože po
prvním dnu turnaje jsme přišli i o
jednoho skvělého útočníka Robina Medka, který si zlomil ruku.
Přesto všechno trenérská dvojice

Závěrečné slovo generálního sponzora turnaje
Jiří Netušil: "Za rok by měli přijet i Kanaďané a Švédové

PŘED BRANKOU SKALICE TO VE FINÁLOVÉM UTKÁNÍ HODNĚ
BOLELO, PŘESTO SE NAŠIM MLADÝM HOKEJISTŮM PODAŘILO ŠESTKRÁT SKÓROVAT
FOTO: Z. PĚNIČKA
zvládla kluky nejen perfektně kovat rodičům našich hráčů,
koučovat, ale i je vyhecovat tak, hlavně však některým maminže ve finálovém zápase dokázali kám, které neváhaly vstávat ve
v poslední třetině za nepříznivého čtyři hodiny ráno a jít připravovat
stavu Skalica – Prostějov 2:0 na- snídaně pro hostující týmy, posázet jednomu z nejlepších Slo- máhaly ve VIP, zajišťovaly
venských týmů šest golů a tím nákup občerstvení a spoustu daSEDMÁCI HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV POD VEDENÍM TRENÉRA
IVO GRMELY A ASISTENTA PAVLA KRČKA SE PRÁVEM RADUJÍ Z VÍTĚZ- turnaj vyhrát," zhodnotil sportov- lších, skoro neviditelných, ale
STVÍ NA TURNAJI SIDA CUP 2008
FOTO: Z. PĚNIČKA ní stránku turnaje jeho ředitel přesto důležitých věcí, které jsou
Vlastimil Gottwald, který si ne- k zajištění akce tohoto typu a vedovede organizaci tak velkého likosti třeba," řekl Vlastimil GottVýsledky turnaje SIDA Cup 2008 hokejového podniku představit wald.
bez pomoci rodičů malých hoke- Mezinárodní hokejový turnaj SIHK Jestřábi Prostějov - HK Ružinov 99 Bratislava 4:3, HC Hajistů. "Nakonec ještě chci podě- DA Cup je tedy za námi a nabízí
vířov Panthers - HK Mladí Draci Šumperk 4:6, Eisbären Berlin HC Tábor 2:3, HK 36 Skalica - HC Litvínov 6:2, HK Jestřábi Prostějov - Eisbären Berlin 4:2, HC Havířov Panthers - HK 36 Skalica 3:6, HK Ružinov 99 Bratislava - HC Tábor 2:2, HK Mladí Draci Šumperk - HC Litvínov 5:2, HK Jestřábi Prostějov - HC Tábor
6:1, HC Havířov Panthers - HC Litvínov 4:4, HK Mladí Draci
Šumperk - HK 36 Skalica 3:5, HK Ružinov 99 Bratislava - Eisbären Berlin 2:0,
SEMIFINÁLE
HK Jestřábi Prostějov - HK Mladí Draci Šumperk 5:1
HK Ružinov 99 Bratislava - HK 36 Skalica 2:4,
FINÁLE
HK Jestřábi Prostějov - HK 36 Skalica 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).
Konečné pořadí: 1. HK Jestřábi Prostějov, 2. HK 36 Skalica, 3.
HK Ružinov 99 Bratislava, 4. HK Mladí Draci Šumperk, 5. HC
Havířov Panthers, 6. HC Tábor, 7. Eisbären Berlin, 8. HC Litvínov.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

PRODEJ
-obklady, dlažby
sanita

STAVBY KRBŮ
PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

Cheminées a j.
- kamna,
- krbové nářadí
- čističe skel

Mob.: 604 259 957

Jestliže se mám vyjádřit k prvnímu ročníku hokejového turnaje SIDA Cup, musím říci, že jsem tak bezvadný a skvělý průběh ani neočekával. Po technické a finanční stránce byl turnaj zajištěn velmi
dobře, to jsme věděli již na konci přípravy, ale to, že se během samotného dvoudenního turnaje nevyskytne žádná organizační chybička či nedostatek, mne velmi mile překvapilo. Zde patří obrovské
uznání panu Vlastimilu Gottwaldovi, vedoucímu 7. třídy HK Jestřábi Prostějov, rodičům mladých hráčů z HK Jestřábi a všem ostatním, kteří se na průběhu turnaje podíleli. Organizačně zajistit dva
dny hraní, včetně ubytování a stravy nebyl jistě lehký úkol. Podle
vyjádření zástupců zúčastněných klubů se SIDA Cup zařadil mezi
špičku ve své věkové kategorii v České republice a to byl určitě náš
záměr.
Již v průběhu samotného turnaje začala příprava na druhý ročník SIDA Cupu a snad nic nepokazím, když prozradím, že kromě zahraničních hráčů Slovenska a Německa uvidíme v příštím roce zřejmě
i mladé hráče z Kanady a Švédska. K nim pak samozřejmě přibudou obhájci turnajového vítězství – hráči 7. třídy HK Jestřábi Prostějov a další špičkové kluby z České republiky.
Naši firmu, jako generálního partnera prvního ročníku turnaje SIDA Cup, čeká již jen poslední úkol, a to vyhotovení a instalace vizitky vítěze na putovní pohár. Jelikož se bude jednat o vizitku domácího klubu HK Jestřábi Prostějov, splníme tuto povinnost s obrovskou radostí.
Ing. Jiří Netušil, ředitel SIDA s.r.o.
se otázka, co dál? V roce 2009 se
podle vyjádření zástupce vedení
HK Jestřábi uskuteční další turnaje našich hokejových týmů.
Pro nás je však nejdůležitější, že
další ročník Sida Cupu se uskute-

ční opět v závěru roku 2009 a na
prostějovském zimním stadionu
"Přijďte se podívat na naše kluky
a podpořit je k obhájení vítězství," vyzývá naše čtenáře V.
Gottwald.
-mik-

Kultura & zábava

5. ledna 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Čtvrtek
10:00-12:00
cena 10,-Kč/osoba
Sobota
15:00-17:00
Vstupné: Dospělí 35,- Kč / 2 hod;
Děti do 15 let 30,- Kč / 2 hod; Doprovod 10,- Kč / vstup.
Okresní výbor KSČM v Prostějově
organizuje
„BEZPLATNOU
PRÁVNÍ PORADNU“ na OV
KSČM, Lidická 35 Prostějov. Dne:
7.1.2009; 14.00 - 16.00 hod.,
21.1.2009; 14.00 - 16.00 hod.
Žádáme o telefonické objednání
předem na čísle 582 345 812.
MATEŘINKA 2009 - ve středu
25. března 2009 se od 15:00 hodin v
Městském divadle Prostějov uskuteční 9. oblastní kolo přehlídky Prostějovská MATEŘINKA. MATEŘINKA je určena pro děti od 3 do 7
let a délka vystoupení by neměla
přesáhnout 5 minut. Hudební, pohybová, dramatická či jiná vystoupení, mohou být koncipována i jako
společná s rodiči, sourozenci,
případně s jinou skupinou dospělých nebo starších dětí. Přihlásit se
můžete do konce kalendářního roku
2008 telefonicky na čísle 724 101
563, emailem skolka@quick.cz nebo písemně na adrese Speciální mateřská škola, Mozartova 30, 796 01
Prostějov, Jachník Tomáš, organizátor.
MC CIPÍSEK
Provoz zahájen od 5.1.2009
Kroužky pro děti i dospělé začínají
12.1.
Na leden připravujeme kurzy Mimi-klubu - vždy ve středu 12.30 14.30 (pro nastávající a čerstvé maminky s miminky do 1 roku). 14.1.
kurz Znaková řeč pro batolata. 21.1.

a 28.1. kurz Baby masáže
Přihlášky na kurzy už nyní v MC.
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364
874, 602 364 868.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROSTĚJOV, Lidická 86,
upozorňuje občany na změnu telefonních čísel. Nové telefonní číslo
582 321 111 je automatická spojovatelka.
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov pořádá
Tábory pro děti a rodiny s dětmi:
Lyžařský - v jarní prázdniny 22. 2. 28.2.2009 Ostružná.
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki
– Toroni 12.6 - 21.6.2009.
Bližší informace:
Mgr. T.Zajíčková, 582 332 297,
www.sportcentrumddm.cz
Sběrné místo charity O.S. Diakonie
děkuje všem dárců v roce 2008 a
oznamuje změnu tel. č. 733 108 744
(nyní nejvíce potřebujeme bytových textil a kojenecké oblečení).
Dne 29. ledna 2009 uvádí Městské
divadlo v Prostějově v 19.00 hod.
hudební komedii Zasněžená romance. Swingový muzikál - rodinná hudební komedie s černodivadelními efekty, tanečními a pěveckými výstupy. Autor Gustav Oplustil, Pavel Trávníček. Režie Pavel
Trávníček.
Střední zdravotnická škola pořádá
dne 16. ledna 2009 stužkovací ples
ve Společenském domě. Zahájení
19.30 hod.
Hraje kapela NOVIOS, tombola.
Lístky možno zakoupit v kanceláři
školy na Vápenici 3, PV.

KUPÓN č. 1
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Taneční klub
Jiřího ŠINDLERA pořádá
pokračovací taneční kurz.
Zahájení ve čtvrtek 8. ledna 2009 v
18.00 hod. Taneční kurz pro manželské a přátelské dvojice v pátek 9.
ledna v 19.00 hod. Místo konání
Dům služeb, Olomoucká ul., Prostějov.
Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla 1 pořádá výstavu „ADRA V
KENI, KEŇA V PROSTĚJOVĚ“. Vernisáž výstavy 14. ledna
2009 v 9:45 hodin. Výstava potrvá
do konce února.
Okresní a Městský výbor KSČM v
Prostějově srdečně zvou občany na
shromáždění k 85. výročí úmrtí
Jiřího Wolkera, které se uskuteční
v pondělí 5. ledna 2009 ve 14.45
hod. na nám.E. Husserla v Prostějově (před sochou J. Wolkera).
Církev československá husitská v
Prostějově pořádá v pondělí 26.1.
2009 v 17.00 hodin přednášku Význam oběti Jana Palacha pro
dnešní demokracii. Přednáší: ThDr.
ing. Jakub TROJAN.
Národní dům v Prostějově pořádá
výstavu PORTRÉTY V KLOBOUKU - členové Kloboukového
klubu očima BOBA PACHOLÍKA. Vernisáž výstavy ve čtvrtek
8. ledna 2009 v 18.00 hod.
Fit klub LINIE, Újezd 3,
608 881 704.
STOP OBEZITĚ
– 3-měsíční kurz snižování nadváhy
začíná ve čtvrtek 29. ledna 2009 – 2
x týdně cvičení + 1x týdně poradenství (omezená kapacita – max. 15
osob).
NOVÉ HODINY CVIČENÍ od
5.1.2009 – kalanetika út a čt – 15.00
hod., břišní tance po 18.45 hod., step
aerobik čt 18.45 hod., MTV dance
pá 17.30 hod., power jóga čt 17.30
hod., spinning + posilování po
18.45 hod.

TJ Haná Nezamyslice pořádá
SPOLEČENSKÝ PLES
– sobota 10. ledna 2009
ve 20.00 hod.
Místo konání – sál místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje GALAXY. Srdečně zvou pořadatelé.
Okresní a Městský výbor KSČM v
Prostějově pořádají výstavku plaket
a tisků z minulých ročníků Wolkerova Prostějova u příležitosti 85.
výročí úmrtí Jiřího Wolkera. Výstavka je otevřena v budově OV
KSČM, Lidická 35, Prostějov od 6.
do 30. ledna 2009, vždy od 8.00
hod.
FIT KLUB JITŘENKA otevírá
od nového roku hodiny
ZUMBY, AEROBIKU, JÓGY,
PILLATES A AEROBIK +
CVIČENÍČKO PRO DĚTI,
SPINNING pondělí 19.00 –
20.00 hod. Martin Žerava.
Info na www.fitklubjitrenka.cz
a tel.: 581 111 548.
Otevírací doba: pondělí až pátek
8.00 - 22.00 hod., sobota 14.00 22.00 hod., neděle 14.00 - 20.00
hod. Permanentky přenosné a neomezené!
Spinning: pondělí až čtvrtek 17.00
– 20.00 hod. vždy po hodině, pátek
17.00 hod. Jarda, 18.00 hod. Leoš,
úterý a čtvrtek dopoledne s Denisou
9.30 - 10.30 hod. s hlídáním dětí, neděle 18.30 - 19.30 hod., spinning začátečníci pondělí 17.00 - 18.00 Petr
– výborná hudba, klidné tempo.
Kalanetika: pondělí a středa 16.30
- 19.30 hod. vždy po hodině, úterý a
čtvrtek 16.30 - 18.30 hod. vždy po
hodině, středa 18.30 - 19.30 hod. kalanetika. Dopolední kalanetika s Jitkou pondělí až čtvrtek 9.30 - 10.30
hod. s hlídáním dětí. Nová hodina
pátek Jitka 17.30 – 18.30 hod.
Zpevnění postavy + hubnutí Jarda
19.00 – 20.00 hod.
Zumba s Petrou: pondělí 18.30 –
19.30 hod. (od 12.1.2009) a neděle
18.15 – 19.15 hod. (od 11.1.2009).
Kardiomix s Petrou: pondělí

Kino Metro 70
Pondělí 5. ledna:
17.30 Lovecká sezóna 2
Americká animovaná
komedie
20.00 Den, kdy se zastavila Země
Americké sci-fi
Úterý 6. ledna:
17.30 Lovecká sezóna
20.00 Annie Leibovitz :
Život objektivem
Středa 7. ledna:
17.30 Lovecká sezóna
20.00 Den, kdy se zastavila Země
Čtvrtek 8. ledna:
17.30 Sněženky a machři
po 25 letech
Česká filmová komedie
20.00 Sněženky a machři ...
Pátek 9. ledna:
15.30 Sněženky a machři ...
17.30 Sněženky a machři ...
20.00 Sněženky a machři ...
22.15 Sněženky a machři ...
Sobota 10. ledna:
15.00 Sněženky a machři ...
17.30 Sněženky a machři ...
20.00 Sněženky a machři ...
22.15 Sněženky a machři ...
Neděle 11. ledna:
15.00 Sněženky a machři ...
17.30 Sněženky a machři ...
20.00 Sněženky a machři ...
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 7. ledna:
15.00 U mě dobrý
Česká komedie
Sobota 10. a neděle 11. ledna:
17.30 Mamma Mia !
Americký filmový muzikál
20.00 Mamma Mia !

19.30 – 20.30 hod. (od 12.1.2009).
Jóga, pillates s Ivanou: středa 16.30
– 17.30 hod. (od 7.1.2009)
Aerobik začátečníci s Luckou:
úterý 18.30 – 19.30 hod. (od
6.1.2009).
Dámská posilovna: pondělí až neděle: mimo kalanetiku a spinning.
Provoz sauny: zadejte si kdykoliv
saunu na 1,5 hod. za 275 Kč – máte
přednost !!! pondělí až čtvrtek 15.00
- 22.00 hod. dámy, pátek 15.00 22.00 muži, neděle 14.00 - 20.00
muži, sobota 14.00 - 22.00 hod. skupinky na objednávku.
Masér a osobní trenér pan Dostál,
605 361 547.
Kadeřnické služby Londa a Wella.

Správná odpověď z č. 51: Na snímku je vchod na zimní stadion. Vylosovaným výhercem je pan Piňos, Norská 3, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 13. ledna 2009, 17.00 hodin na adresu redakce
uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 19. ledna
2009. Cenu do soutěže, poukázku na večeři či oběd pro dvě osoby v hodnotě 300 Kč věnuje Motorest
Oáza, Mostkovice, Plumlovská přehrada (u pláže 2).
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Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 7. ledna:
13.00 Jak Žofka pořádala slavnost
Animované pásmo pohádek
Pátek 9. ledna:
20.00 Nestyda
Česká komedie
Městské
divadlodivadlo
Prostějov
Městské
Pátek 9. ledna:
MĚSTSKÝ PLES
Brooklyn
Brooklyn
Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 9. ledna:
Discotéka Live/DJ R.P.C.
Sobota 10. ledna:
Disco Rádio Kiss Pubikum/
DJ Petr Kopčil

Sobota 10. ledna:
21.00 DRUM – STEP
Společenský
dům Eden
Společenský
dům Eden
Neděle 11. ledna:
16.00 Zadáno pro starší a pokročilé

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 13.1.2009 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: Muzeum,
fara, kostel, Filipcovo nám., celé
nám. Sv. Čecha vč. PIZZY a
Správy soc. zabezpečení na ul.
Lutinovova, Netušilova ul. č. 2, č.
1-č. 15, E. Husserla TRIO, Demelova ul. č. 1 - 6.včetně, OD Prior.
Obec:Vrbátky
Dne: 13.1.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: Vrbátky

spodní konec omezený č. 53, č.
60, č. 194, č. 31, č. 120, dále od č.
44 jednostranně po č. 279.
Obec: Čechovice, Seloutky,
Mostkovice, Plumlov
Dne: 14.1.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá chatová oblast Mostkovice, Záhoří,
Loupežník, a Seloutky – Záhoří,
RD Seloutky napojené z vinohradu, ATC Žralok Plumlov.
Obec: Domamyslice
Dne: 16.1.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: ul. Domamyslická od č. 207 a č. 7 po č. 13
a č. 208 včetně.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Berani - 21.3.-20.4. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Pro vás toto
přísloví bude platit dvojnásob. Takže pokud jste první den v roce
strávili v pohodě, budete mít klídek a pohodu pořád. Jinak máte prostě smůlu.
Býci - 21.4.-21.5. Čeká vás rok plný zvratů a nečekaných změn. Ale
moc se netěšte, nebude to zrovna nic příjemného. I když na druhé
straně si polepšíte v osobních vztazích, čehož můžete využít.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nedejte se zmást sliby, kterými vás partner zahrne hned v úvodu roku. Sice byste mu rádi věřili, ale zkušenosti z
posledního období vás varují. Uděláte nejlíp, když provedete změnu.
Raci - 22.6.-22.7. Nesmíte si nechat radit druhými, za každých okolností zůstaňte sami sebou a řiďte se tím, co se urodí ve vaší hlavě. Možná se dopustíte několika chybiček, ale těmi se člověk učí.
Lvi - 23.7.-23.8. Budete se muset rychle vrátit do reality, svátky klidu skončily. Bude vás to sice trošku bolet, ale v zaměstnání vás čeká
spousta úkolů. Navíc na vás šéf hodí další a další povinnosti.
Panny - 24.8.-23.9. Dostanete se do drbů, před kterými neutečete.
Horší je, že vůbec nezjistíte, od koho ty strašné pomluvy jdou. Naštěstí máte velice dobré přátele, kteří vám pomohou dostat se z mrzutostí.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte co napravovat, ve starém roce jste ublížili
hned několika lidem. Několik z nich vám sice už odpustilo, u dalších
máte ovšem resty. Pokud je nenapravíte hned, budou problémy.
Štíři - 24.10.-22.11. Už si balte kufry, čeká vás hodně cestování a poznávání nových krajů. Už taky bylo na čase, dlouho jste přešlapovali na stejném místě, což bránilo vašemu kariérnímu vzestupu.
Střelci - 23.11.-21.12. Hned z kraje roku se můžete těšit na finanční
přilepšení, které přijde nečekaně. O to větší radost z toho budete mít
vy a celá vaše rodina. Jenom si dejte pozor na nesmyslné utrácení.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Radost vám udělají zejména děti, které
dostanou geniální nápad jak vám změnit život. Jejich plány vůbec neberte na lehkou váhu, mají totiž hodně racionální základ.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Nedávejte najevo svoji slabost pro druhé pohlaví. Máte totiž partnera, kterému se to zrovna dvakrát líbit nebude.
Hned z kraje týdne se nevyhnete žárlivým scénám, které nemusíte
ustát.
Ryby - 20.2.-20.3. Máte rádi hezké věci a tak se jimi často obklopujete. Teď se ale musíte uskromnit, peněz totiž nebude nazbyt. Navíc
vás hned v úvodu roku čekají velké investice do vlastních potomků.

Soutěže

5. ledna 2009
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POZOR! OPRAVDU POSLEDNÍ MOŽNOST MÍT DOMA ZVÝHODNĚNÉ
PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU A JEŠTĚ VYHRÁT NĚKTEROU Z HODNOTNÝCH CEN!
LOSOVÁNÍ NEJEN O TELEVIZOR PROBĚHNE JIŽ VE STŘEDU 14. LEDNA 2009!
První díl VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ
SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU se už opravdu pomalu, ale jistě přiblížil k velkému finále. Posledním dnem roku
2008 vypršela oficiální možnost stát se předplatitelem našeho týdeníku pro stávající rok
2009 za zvýhodněných podmínek a současně
být zařazen do slosování mj. o hlavní cenu,
kterou je barevný televizor LCD značky
SHARP. Naše redakce vám však připravila
novoroční překvapení! Vzhledem k velkému
zájmu abonentů a vašim žádostem jsme se

rozhodli posunout definitivní termín pro
uzávěrku předplatitelského kmene 2009 na
14. ledna tohoto roku! Pobídka se týká především stávajících předplatitelů, kteří v těchto dnech každoročně očekávají ve své schránce poštovní poukázku, aby mohli své
členství obnovit. No a vzhledem k tomu, že
známe jak místy fungují služby České pošty,
dáváme šanci pro naplnění veškerých podmínek všem našim věrným čtenářům. Až do
výše uvedeného dne však zůstává možnost i
pro zbrusu nové předplatitele.

Tipovací soutěž má svého triumfátora
VEČERNÍK PRO CELOU RODINU!
Po celý poslední měsíc loňského roku probíhala na stránkách našeho týdeníku tipovací
soutěž s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem, která byla určená všem stávajícím i novým
předplatitelům. Ti z vás, kteří se do ní zapojili a znali i správnou odpověď na naši otázku,
byli následně po čtyři prosincové týdny zařazováni do pravidelného slosování o možnost
získat PADESÁTIprocentní SLEVU pro dalšího předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku! Kvarteto „úspěšných“ se tak těšilo z výhry, s níž určitě potěšilo své blízké. To však
ještě nebylo vše. Ze všech předplatitelů-soutěžících totiž na Silvestra, tj. ve středu 31. prosince 2008 proběhlo losování jednoho šťastlivce, který od nás obdrží avizovanou speciální
prémii!
Triumfátorem, resp. triumfátorkou se stala paní Jiřinka KUNČÍKOVÁ ze Ptení, která se
tak může těšit na opravdu speciální cenu, příznačně nazvanou „VEČERNÍK PRO CELOU
RODINU!“. V čem spočívá a co tento dárkový balíček obsahuje? Jednoduše řečeno, jde o
pravidelný odběr našeho týdeníku pro ty nejbližší. Naše vítězka získává od redakce ZDARMA předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro všechny rodinné příslušníky prokazatelně bydlící na její přesné a konkrétní adrese, kterou je Ptení 57!
Vítězku naší tipovací soutěže nyní v nejbližších dnech očekáváme v redakci na Olomoucké
ulici Prostějově, kde jí bude vše patřičně vysvětleno a následně dohodnuty podrobnosti. Popřípadě se s námi může kontaktovat na tel. číslech 582 333 433 nebo 608 706 148. V praxi
má vše ale proběhnout takto: paní Kunčíková se společně se svými rodinnými příslušníky
ze svého bydliště přihlásí v sídle našeho týdeníku, kde po zkontrolování a prověření všech
údajů obdrží všichni příslušní připravený kupon pro předplatitele na rok 2009! Ten si budou moci vyplnit na jakékoliv jméno a adresu dle vlastního uvážení, avšak opět POUZE pro
dalšího příbuzného člena rodiny. Příklad: čtyřčlenná rodina paní Kunčíkové na výše uvedené adrese získá právo na další tři předplatné, o jejichž majitelích rozhodnou sami členové
rodiny.Takže, paní Kunčíková ze Ptení blahopřejeme!

Stačí opravdu málo. Přes přiložený kupón
JAKOUKOLIV formou (osobně, poštou, telefonicky, e-mailem) zaslat objednávku CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník (52 výtisků) s příslušnou platbou. Pak už můžete jen čerpat z
námi nabízených výhod. Kromě ceny jednotlivého vydání, která zůstává pro předplatitele
na stejné výši pouhé desetikoruny, obdrží
VŠICHNI dárek v celkové hodnotě 200 Kč,
který si přímo v naší redakci sami vyberete,
nebo vám bude po domluvě zaslán poštou
(týká se především čtenářů mimo prostějovský region – pozn.red.). Přímo v naší redakci
na vás čekají hodnotné dárky, které mají být
naším poděkováním vám všem - věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku! V
nabídce je pro vás připraven dárkový balíček
od DROGERIE TETA, zboží z prodejny se
sportovním zbožím EF SPORT , dárkový
předmět z prodejny KOŽENÉ ZBOŽÍ MATUŠŮ a poukázka na odběr piv z prodejny
BERNARD. K tomu si navíc budete moci podat JEDEN ŘÁDKOVÝ INZERÁT v rozsahu 60 úhozů ZDARMA!
A to ještě není zdaleka všechno. Pokud se
opravdu stanete předplatitelem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok 2009,
budete zařazeni do velkého slosování o věcné
ceny, jehož datum se už notně blíží. Hlavní
lákadlem je barevný televizor LCD značky
SHARP v hodnotě 10.000 Kč! Zkrátka nepřijde ani druhý a třetí v „pořadí“, na které čeká mini věž SHARP, resp. česká databanka s
dotykovým LCD od stejné firmy v celkové
výši 5.000 korun. Připraveno je i několik dalších zajímavých cen, které určitě potěší každého, kdo rád čte náš týdeník. Ve hře ale bude i spousta dalších hodnotných cen, tudíž na
své si přijde hned řada našich věrných čtenářů.
Myslíte, že teď už končíme? Znovu omyl! Po-
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té, co skončila
tipovací
soutěž, díky
níž
jste
mohli ke
svému předplatnému získat ještě jedno další
s PADESÁTIprocentní
SLEVOU a také předplatné pro celou rodinu(!), přicházíme s další
zbrusu novou soutěží
(více na jiném místě).
PROSTĚJOVSKÝ Večerník posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu a již v příštím čísle
se můžete těšit na několik
překvapení, které mají
naše periodikum učinit
ještě atraktivnějším, zajímavějším a hlavně mezi
vámi oblíbenějším! Chystáme obměněný vzhled, vylepšení stávajících
rubrik i tradičního servisu a také řadu novinek.
Nezapomeňte také, že i když už je po vánocích, předplatné našeho týdeníku můžete nadále s klidem a radostí také věnovat svým
blízkým. Pokud si jakoukoliv formou přes redakční systém objednáte zvýhodněný odběr
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na vámi

vybranou adresu, obdržíte od nás zdarma
DÁRKOVÝ POUKAZ. Na druhou stranu
upozorňujeme abonenty, kteří si včas neprodlouží a nezaplatí předplatné, že budou z našeho kmene ve stanoveném termínu vyřazeni!!!
Takže, neváhejte a předplaťte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník – nejčtenější týdeník
v regionu!

ceny do předplatitelské soutěže věnovaly firmy:

Navíc řádkový inzerát v jednom výtisku PV Večerníku ZDARMA!
MŮŽETE TAKÉ VYHRÁT TELEVIZI, HODNOTNOU ELEKTRONIKU zn. SHARP
A ŘADU DALŠÍCH KRÁSNÝCH CEN!
Objednávejte osobně či
písemně přes přiložený kupon, ale i na telefonním čísle 582 333 433, nebo e-mailu inzerce@vecernikpv.cz
a to NEJPOZDĚJI do 14. 1. 2009!
Jedině tak budete zařazeni do VELKÉHO slosování o spoustu cen
včetně HLAVNÍ výhry, kterou je
TELEVIZOR LCD ZNAČKY SHARP, věnovaný marketingovou společností TK PLUS Prostějov! Ve hře je i atraktivní druhá (minivěž od firmy
SHARP) a třetí cena (česká databanka s dotykovým LCD taktéž od firmy
SHARP), ale také spousta dalších dárkových předmětů!

Další NOVÉ
informace vám znovu
přineseme už
v DALŠÍM čísle
PV Večerníku!

VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL JE TU!
Jak jsme slíbili, tak plníme! Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pokračuje v soutěžích pro své
věrné čtenáře i v novém roce a vězte, že určitě bude o co hrát. Hned od prvního lednového čísla se mohou
všichni stávající předplatitelé zapojit do „VELKÉHO LEDNOVÉHO SPECIÁLU“, který bude obsahovat hned čtyři díly. Pravidla zbrusu nové soutěže jsou opět tradičně jednoduchá. Již od dnešního vydání
našeho týdeníku najdete v obsahu některého z článků ukryt slogan „PROSTĚJOVSKÝ Večerník – NEJLEPŠÍ U NÁS“. Vám stačí jediné: objevit jej, nahlásit do redakce titulek inkriminovaného článku a pak
už jen čekat, zda-li se na vás usměje štěstí. Každý, kdo doručí do redakce správné rozluštění, obdrží do
speciálního bodování zlatou hvězdičku. Ti z vás, kteří se na konci ledna „dopracují“ ke čtyřem hvězdičkám, budou zařazeni do slosování o první hodnotnou cenu, ale také další upomínkové předměty a připraveno je opět i jedno předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2009!
Na vaše vyluštění tajenky z prvního dílu čekáme do pátku 9. prosince 2009 na adrese Prostějovský Večerník, Olomoucká 10, Prostějov, telefonu 582 333 433, poslat můžete také SMS zprávu na číslo 608 706
148 či e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz. Správný název článku a šťastného výherce zveřejníme
už v příštím vydání, kdy také přineseme další podrobnosti k této zbrusu nové soutěži.

5.1. 2009

07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Freddie (22)
08:10- Přátelé X (17)
08:40- Panelák (42)
09:20- Odpadlík I (6)
10:15- Sedmé nebe XI (5)
11:05- Právo a pořádek II (1)
12:00- To je vražda, napsala II
(20)
13:00- Chůva k pohledání V
(17)
13:30- Will & Grace V (19)
14:00- Policie - New York (84)
14:55- Chameleon III (15)
15:50- Médium I (8)
16:45- Drzá Jordan IV (1)
17:37- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(1)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé X (18)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (58)
21:15- Kauzy z Bostonu I (1)
22:15- Božská mrcha (1)
23:15- Žralok I (1)
00:10- Na plný plyn I (1)
01:50- Volejte Věštce
03:35- Lovci duchů (1)

05.00 - Království
hraček
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.30 - Za školu
12.05 - Zkus mít vkus
12.30 - Případ pro
ombudsmana
12.45 - Film o filmu:
Smrtonosná past 4
12.55 - Malování potmě
13.55 - Pohádky z celého světa
(7/13)
14.10 - Dinotopie - výprava
za kamenem Slunce
Americký animovaný
film
05:59 Snídaně 15.25 - Letiště Hongkong
s Novou 16.20 - Dobrodružství vědy
08:30 Stefanie - nový začátek
a techniky
(15)
16.45 - Silverado
09:25 Katastrofa letu č. 19
Americký western
11:00 Odložené případy III
19.00 - Film o filmu Anglické
(1)
jahody
11:55 Můj přítel Monk III (3) 19.20 - Zprávy v českém
12:40 Lenssen & spol. (1, 2)
znakovém jazyce
13:30 Pohřešovaní (18)
19.30 - Musicblok
14:20 Kobra 11 V (6)
20.00 - Souboj vojevůdců
15:15 Hvězdná brána IV (6)
(1/13)
16:05 Zákon a pořádek:
20.50 - Neznámí hrdinové Zločinné úmysly IV
Pohnuté osudy
(16)
21.25 - Krásný ztráty
17:00 Odpolední
21.50 - Krásy evropského
Televizní noviny
pobřeží:Portugalské
Sportovní noviny
útesy
Odpolední Počasí
22.00 - V odborné péči (14/43)
17:40 Kriminálka Miami III 22.30 - Události, komentáře
(15)
23.10 - Q
18:35 Ulice (1141, 1142)
Film point
19:30 Televizní noviny
23.40 - Draci
Sportovní noviny
Průřez současnou
Počasí
filmovou tvorbou
20:00 Kobra 11 XII (5)
z dílen studentů
21:00 Víkend
českých filmových
21:35 Dr. House II
škol
22:30 Past
00.05 - Malá nesdělení
Americký thriller
00.25 - Nejlepší je pěnivá
00:30 Mrtvá zóna IV (3)
Noční filmový klub
01:15 DO-RE-MI
00.45 - Neděle ve Ville
01:55 Novashopping
d´Avray
02:25 Konec vysílání
Francouzské drama
02.30 - Charta 77 v Londýně
06:15- Tele- 03.20 - Knižní svět
shopping 03.50 - Československý
filmový týdeník
06:35- Petr Pan a piráti (11)
(710/2379)
07:00- Teleshopping
04.00 - Muzikály na cestách
07:10- Tom a Jerry (48)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (71/78)
09.00 - Luk královny Dorotky
Povídkový film
10.30 - Moje rodina II (1/13)
11.00 - Smrt ledovců
11.45 - Film o filmu Setkání
v Praze, s vraždou
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (19/54)
14.45 - Soudkyně Amy III
(13/24)
15.30 - Simpsonovi XVIII
(20/22)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy: Vlk
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Zdivočelá země III.
(10/12)
21.00 - Na cestě po Walesu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (1/40)
22.25 - Táta na plný úvazek
Americká
romantická komedie
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě III (6/18)
01.00 - Okouzlení VIII (19/54)
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Krásy
evropského
pobřeží:
Portugalské útesy
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.40 - Sáňkování není
povoleno
Televizní hra
11.50 - České maličkosti
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
13.50 - Okouzlení VIII (21/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(15/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (1/26)
16.15 - Já a moje rodina
(17/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Zvolská homole
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 – Sladíme Evropu
21.15 - Po stopách hvězd
21.45 - Na stopě
22.10 - Hotel Babylon I (1/8)
23.05 - Losování Sportky
05.00 - Objektiv
a Šance
05.30 - Správy
23.10 - Indiánské léto
STV
Film
05.59 - Dobré ráno
00.20 - Losování Šťastných
08.30 - Panorama
deset a Šance milion
09.10 - Kosmopolis
00.25 - Okouzlení VIII (21/54)
09.40 - Mýty a fakta historie: 01.15 - Hledání ztraceného
Caligula - vláda šílence
času
10.30 - 168 hodin
Události minulosti (15)
10.55 - Mezi námi zvířaty
01.35 - Paměť mramoru
11.25 - AZ-kvíz
02.05 - Události v regionech
12.00 - Kluci v akci
02.30 - Události v regionech
12.25 - Černé ovce
Brno
12.40 - Hřiště 7
02.55 - Události v regionech
14.50 - Honzík a duhový
Ostrava
klobouk
03.20 - Sabotáž
Pohádkový příběh
03.45 - Tajné akce StB (1/40)
15.20 - Po stopách
04.05 - Regiony ČT24
15.35 - Svět zázraků: Ushuaia 04.30 - Kultura v regionech
(4/26)
Brána poznání
05:59 Snídaně
16.05 - Architektura světla:
s Novou
Portela & Baeza
08:30 Stefanie - nový začátek
17.00 - Bojová umění aneb
(17)
Jednota osobnosti
09:25 Vyšetřování Michaela
(1/10)
Crowea
17.25 - Lea Vivot všude a nikde
Kanadsko-americký
18.00 - Klíč
film
18.30 - Babylon
11:05 Odložené případy III
18.55 - Zprávy v českém
(3)
znakovém jazyce
19.05 - Learning English with 11:55 Můj přítel Monk III (5)
12:40
Lenssen & spol. (5, 6)
Ozmo (7/13)
13:35 Pohřešovaní II (2)
19.30 - Sabotáž
20.00 - Ta naše povaha česká 14:20 Kobra 11 V (8)
15:15 Hvězdná brána IV (8)
EVROPSKÝ FILM
16:05 Zákon a pořádek:
20.30 - Sartre, věk vášní (1/2)
Zločinné úmysly IV
Francouzský
(18)
koprodukční film
17:00 Odpolední
22.00 - Cesta k vítězství
Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
23.10 - Burianův den žen
Odpolední Počasí
23.35 - Musicblok
17:40 Kriminálka Miami III
00.05 - VEČER NA TÉMA...
(17)
Můj kraj Olomoucko 18:35 Ulice (1145, 1146)
00.07 - Šumná Olomouc
19:30 Televizní noviny
00.30 - Nový obraz světa
Sportovní noviny
se rodil i na Hané
Počasí
01.30 - Svatý Kopeček
20:00 Beze stopy VII (1)
01.45 - Příběh olomouckého
20:55 Námořní vyšetřovací
orloje
služba III (17)
02.05 - Souboj vojevůdců
21:50 Na vlastní oči
(1/13)
22:30 Plastická chirurgie s.r.o.
02.50 - Náš venkov
IV (6)
03.05 - Základy
23:25 Skrytá agenda
03.30 - Sváteční slovo děkanky
Kanadský akční flm
Cyrilometodějské
01:05 Novashopping
teologické
01:35 112
fakulty Ivany Vlkové 02:05 DO-RE-MI
03.35 - Cesty víry
02:50 Áčko
04.00 - Křesťanský magazín
03:35 Pop Corn TV
04.10 - Exit 316 - Mise:
04:20 Směr jih (1)
Zachraň se, kdo můžeš! 05:10 Novashopping
04.30 - Horáčtí muzikanti
05:25 Novashopping

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (12)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (1)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace V (19)
08:10- Přátelé X (18)
08:40- Panelák (43)
09:20- Odpadlík I (7)
10:15- Sedmé nebe XI (6)
11:05- Právo a pořádek II (2)
12:00- To je vražda, napsala II
(21)
13:00- Chůva k pohledání V
(18)
13:30- Will & Grace V (20)
14:00- Policie - New York (85)
14:55- Chameleon III (16)
15:50- Médium I (9)
16:45- Drzá Jordan IV (2)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (1)
19:55- Počasí (S)
20:00- Velmi křehké vztahy III
(37)
21:15- Magická posedlost
Americko-australská
komedie
23:25- Cahill, U. S. marshal
Americký western
01:25- Volejte Věštce
03:10- Lovci duchů (2)
03:55- Panelák (43)
04:30- Svět 2009
04:55- Autosalon
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.50 - Architektura světla:
Portela & Baeza
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(4/26)
11.15 - Šaty dělaj člověka
11.25 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.15 - Divnopis - Spy - ST 13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (8/26)
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Příběh Nataschi
Kampuschové
16.00 - Krásy evropského
pobřeží:
Nejsevernější mys
Brána poznání
16.10 - Deset století
architektury
16.25 - Vivat Španělsko!
(1/12)
16.40 - Zoom
16.55 - Úraz není náhoda
17.05 - Diagnóza
17.25 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Pique-nique II. (5/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Ovoce samo padající
20.25 - Augustus, první císař
římský (1/2)
Italský koprodukční
film
22.00 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Zlomená křídla
Noční filmový klub
00.05 - Ševelící pobřeží
Portugalský film
02.05 - Divadlo žije!
02.30 - Q
03.00 - POP ART
03.35 - Zoom
03.50 - Setkání v nejlepších
letech
04.30 - Profesí režisér, malíř
z radosti

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (13)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (2)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace V (20)
08:10- Přátelé I (1)
08:40- Panelák (44)
09:20- Odpadlík I (8)
10:15- Sedmé nebe XI (7)
11:05- Právo a pořádek II (3)
12:00- To je vražda, napsala II
(22)
13:00- Chůva k pohledání V
(19)
13:30- Will & Grace V (21)
14:00- Policie - New York (86)
14:55- Chameleon III (17)
15:50- Médium I (10)
16:45- Drzá Jordan IV (3)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(3)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (2)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince III
(16)
23:20- Odvaha pod palbou
Americký válečný film
01:35- Volejte Věštce
03:20- Lovci duchů (3)
04:05- Panelák (44)
04:35- TOP STAR magazín
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01:35
02:05
02:40
03:20
04:20
05:10
05:25

00:50

23:20

22:30

21:45

20:00

18:35
19:30

17:40

17:00

11:05
11:55
12:40
13:30
14:20
15:15
16:05

09:25

08:30

05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie - nový začátek
(18)
Dítě nebo kariéra?
Německá komedie
Odložené případy III (4)
Můj přítel Monk III (6)
Lenssen & spol. (7, 8)
Pohřešovaní II (3)
Kobra 11 V (9)
Hvězdná brána IV (9)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly IV (19)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(18)
Ulice (1047, 1048)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Marco Polo (2/2)
Závěrečná část
amerického dobrodružného filmu
Kriminálka Las Vegas
VII (18)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (1)
Ten, který přežil (2/2)
Závěr kanadského filmu
Kriminálka Las Vegas
IV (1)
Novashopping
Na vlastní oči
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (2)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Pod pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Melodie podzemí
Francouzsko-italská
krimikomedie
Archivní návraty
10.45 - Sólo pro mou ženu
Český film
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.25 - Diagnóza
13.45 - Okouzlení VIII (22/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(16/24)
15.25 - Magie v ulicích
15.40 - Šikulové
16.00 - Zlatá Medúza 2008
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop – Rady řidičům
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Skokan ostronosý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot XI (1/4)
21.45 - Máte slovo
22.35 - POKR
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Deadwood II (5/12)
00.05 - Sólo pro... Jakuba Nohu
00.40 - Okouzlení VIII (22/54)
01.35 - Hotel Babylon I (1/8)
02.30 - Pětka v Pomeranči
03.00 - Události v regionech
03.25 - Události v regionech
Brno
03.50 - Události v regionech
Ostrava
04.15 - Regiony ČT24
04.40 - Restart (1/8)

Ètvrtek
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (14)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (3)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace V (21)
08:10- Přátelé I (2)
08:40- Panelák (45)
09:20- Odpadlík I (9)
10:15- Sedmé nebe XI (8)
11:05- Právo a pořádek II (4)
12:00- To je vražda, napsala III
(1)
13:00- Chůva k pohledání V
(20)
13:30- Will & Grace V (22)
14:00- Policie - New York (87)
14:55- Chameleon III (18)
15:50- Médium I (11)
16:45- Drzá Jordan IV (4)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(4)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (3)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(38)
21:15- Jak se staví sen
22:05- Chirurgové IV (1)
23:05- Sběratelé kostí II (19)
00:05- Na plný plyn I (2)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Lovci duchů (4)
03:25- Panelák (45)
03:55- Kapitán Kloss (7)

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Krásy
evropského
pobřeží: Neklidné
nebe nad Irskem
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Jeden tón je tvůj
09.15 - O lidech z Horňácka
10.15 - Příště u Vás z Makova
u Klatov
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (23/54)
14.35 - Haf! (45/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(14/26)
15.25 - Taylor má trable
(19/26)
15.50 - Svět Elmo (34/56)
16.05 - Babar (21/26)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Břek v Železné
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Losování Euromiliony
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
(1/21)
21.00 - 13. komnata Evy
Jiřičné
05.00 - PORT
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.25 - U nás
22.15 - Sex ve městě III (7/18)
v Evropě
22.45 - Losování Šťastných
05.35 - Správy STV
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
22.50 - Sex Traffic (2/2)
08.30 - Panorama
Britský film
09.10 - Přidej se
00.20 - Losování Euromiliony
09.25 - Nedej se
00.25 - Okouzlení VIII (23/54)
01.20 - Všechnopárty
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
02.05 - Události v regionech
Operace Bolo (1/13)
02.30 - Události v regionech
10.30 - Po stopách hvězd
Brno
11.00 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (1/13) 02.55 - Události v regionech
Ostrava
11.25 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost 03.20 - Regiony ČT24
03.45 - Oživlé dřevo
12.30 - Černé ovce
04.05 - Krásný ztráty
12.45 - Střípky času
13.00 - Dvaasedmdesát jmen 04.30 - Gorodok (13/20)
české historie (28/72)
13.20 - Bludiště
05:59 Snídaně
13.50 - Elixír a Halíbela
s Novou
Pohádka
08:30 Stefanie - nový začátek
14.50 - Já a moje rodina (17/26)
(19)
15.05 - Toulavá kamera
09:25 Julie Lescaut V (7)
15.35 - Království divočiny:
11:05 Odložené případy III
Mořští savci (2/10)
(5)
Brána poznání
11:55 Můj přítel Monk III (7)
16.00 - Prizma
12:40 Lenssen & spol. (9, 10)
16.25 - Tisíc let české myslivosti 13:30 Pohřešovaní II (4)
16.55 - Buly
14:20 Kobra 11 V (10)
HCGEUSOKNAKladno 15:15 Hvězdná brána IV (10)
-HC Litvínov
16:05 Zákon a pořádek:
Hokejový magazín
Zločinné úmysly IV
s přímým přenosem
(20)
17:00 Odpolední
19.30 - Zprávy v českém
Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
20.00 - Dámy v bílém
Odpolední Počasí
21.00 - Historie.eu
17:40 Kriminálka Miami III
21.55 - Zašlapané projekty
(19)
22.15 - Restart (1/8)
18:35 Ulice (1149, 1150)
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
Filmový klub Sportovní noviny
MichelangeloAntonioni
Počasí
23.10 - Dobrodružství
20:00 Sexy Pistols
Italsko-francouzský film
Film v koprodukci
01.25 - Salon Kitty
Mexika, Francie a USA
02.10 - Evropské hudební
21:45 Tudorovci (1)
kořeny: Nyckelharpa - 22:50 Rocky
znovuzrození nástroje
Americký kultovní film
03.10 - Danze, canti e lamenti 00:50 Voodoo: Umění ďábla
Miloše Štědroně
Thajský horor
03.30 - Svět, kde se žebrá
02:30 Novashopping
Film point
03:00 Tabu
03.50 - Draci
04:15 Směr jih (3)
04.15 - Malá nesdělení
05:05 Novashopping
05:20 Novashopping
04.35 - Nejlepší je pěnivá
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Sobota

05.00 - Zkus mít
vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (2/26)
06.40 - Sezame, pojď si hrát
(71/78)
07.05 - Kromaňonec (2/21)
07.25 - Tip a Tap (17/26)
07.35 - Garfield a přátelé II
(3/26)
08.00 - U nás na farmě (19/26)
08.10 - Strašidelný autobus
Nizozemský film
09.50 - Kuchařská pohotovost
10.15 - Cesta domů
Americký film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (2/10)
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (2/13)
14.30 - Doktor Martin (1/23)
15.20 - Muž, který snil s orly
(1/2)
Italský romantický film
17.10 - Šaty dělaj člověka
17.20 - Experiment
17.50 - Zahalte jí tvář (2/6)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Vivat
Španělsko! 19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
(1/12)
19.55 - Předpověď počasí
05.15 - Setkání
v Panském dvoře
20.00 - Sportovec roku 2008
05.35 - Správy STV
21.45 - Zprávy
05.59 - Dobré ráno
21.50 - Branky, body, vteřiny
08.30 - Panorama
21.55 - Losování Šťastných
09.10 - Na stopě
deset a Šance milion
09.35 - Experiment
22.00 - Nelítostný souboj
10.05 - Na plovárně
Americký kriminální
s Charlottou Kotíkovou
film
10.30 - Neznámí hrdinové 00.45 - Počasí na zítra
Pohnuté osudy
Polská komedie
11.00 - Ovoce samo padající
02.25 - 13. komnata Evy Jiřičné
11.25 - AZ-kvíz
02.50 - Kardinál Josef Beran
12.00 - Bydlení je hra
03.45 - Sólo pro... Jakuba Nohu
12.30 - Černé ovce
12.45 - Ta naše povaha česká 04.25 - Folklorní magazín
13.10 - Game Page W
04.45 - Vancouver: 660 dní
13.35 - Zlatá Medúza 2008
14.05 - Šikulové
14.25 - Byla jednou jedna
05:55 Kroniky
planeta (1/26)
divočiny
14.50 - Sportovci světa:
Raphaël Poirée versus 06:20 Spiderman (3)
Ole Einar Björndalen 06:45 Myšák Stuart Little (3)
07:10 3-2-1 Tučňáci! (3)
15.45 - Evropa dnes
Americký animovaný
Brána poznání
film
16.15 - Kus dřeva ze stromu
07:30 Senzační Spiderman
Jilm
16.35 - Rodina a já
(16)
16.55 - Bílá místa
07:55 Na výpravě s Jeffem
17.10 - Střípky času
Corwinem (6)
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 08:50 Eso
české historie (29/72) 09:55 Top Gun
17.40 - Chcete mě?
Americký akční film
17.55 - Ještě jsem tady 12:00 Volejte Novu
Vratislav Slezák
12:25 Andula vyhrála
18.25 - Kosmopolis
Česká komedie
18.55 - Zprávy v českém
13:55 Pár správných chlapů
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
Americký film
19.30 - Haf! (45/62)
16:30 Drahé tety a já
20.00 - Zázračná planeta:
Česká komedie
Zvířata v životě
18:00 Babicovy dobroty
člověka (2/5)
18:35 Koření
21.00 - Sylvie Bodorová:
19:30 Televizní noviny
Mojžíš
Sportovní noviny
22.15 - Putování za Mojžíšem
Počasí
22.30 - Události, komentáře
20:00 Flynn Carsen: Honba
HOREČKA
za Kopím Osudu
PÁTEČNÍ NOCI
Americký dobrodružný
23.10 - Gorodok (13/20)
23.35 - TV BONSAI... se
film
Zuzanou Bydžovskou 21:55 Důkaz
23.55 - Hale and Pace X. (2/7)
Americký film
00.20 - Burianův den žen
23:40 Gloria
00.45 - Samizdat (2/15)
Americký film
01.45 - Dámy v bílém
01:30 Novashopping
02.40 - Dobrodružství vědy
02:00 Volejte Novu
a techniky
02:25 Babicovy dobroty
03.05 - Exit 316 - Mise:
Zachraň se, kdo můžeš! 02:55 DO-RE-MI
03:40 Áčko
03.25 - Hledám práci
04:40 Směr jih (4)
03.45 - Rodina a já
05:25 Novashopping
04.05 - Bílá místa
04.20 - Švédové před Brnem 05:45 Novashopping
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (15)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (4)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace V (22)
08:10- Přátelé I (3)
08:40- Panelák (46)
09:20- Odpadlík I (10)
10:15- Sedmé nebe XI (9)
11:05- Právo a pořádek II (5)
12:00- To je vražda, napsala III
(2)
13:00- Chůva k pohledání V
(21)
13:30- Will & Grace V (23)
14:00- Policie - New York (88)
14:55- Chameleon III (19)
15:50- Médium I (12)
16:45- Drzá Jordan IV (5)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(5)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (4)
19:55- Počasí
20:00- Slečna Drsňák
Americká komedie
22:20- Atentát
Americký akční thriller
00:25- Zběsilost
Britský krimi thriller
02:30- Volejte Věštce
04:10- Lovci duchů (5)
04:55- Panelák (46)
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Nedìle

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - O čarovné Laskonce
(2/4)
06.25 - Garfield a přátelé II
(4/26)
06.50 - Trojčátka (2/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Byli jednou dva písaři
(2/10)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Neklidné
nebe nad Irskem
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Černokněžník
Pohádka
14.05 - Cesty víry
14.25 - Křesťanský magazín
14.40 - Sváteční slovo doktora
Zdeňka Susy
Pro pamětníky
14.50 - Jan Roháč z Dubé
Filmová adaptace
dramatu
16.15 - Divnopis aneb Proč se
to tak jmenuje?
16.25 - Vodácká putování
16.40 - Generace "0"
16.55 - Moje rodina II (2/13)
17.25 - Čétéčko
17.45 - Retro
18.15 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem
Říše pohádek (15/39)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.00 - Kus dřeva
19.50 - Předpověď počasí
ze stromu
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Rebelové
Jilm
Filmový muzikál
05.15 - Bojová umění aneb
21.55 - Přehled událostí roku
Jednota osobnosti
2008
(1/10)
22.25 - 168 hodin
05.45 - Setkání v Panském
22.55 - Zprávy
dvoře
23.00 - Branky, body, vteřiny
06.00 - Tisíc let české myslivosti 23.05 - Losování Sportky
a Šance
06.30 - Správy STV
23.10 - Losování Šťastných
06.50 - Diagnóza
deset a Šance milion
07.10 - Lea Vivot všude a nikde
23.15 - Předčasná smrt
07.40 - Krásy evropského
Francouzsko-španělský
pobřeží:
thriller
07.50 - Panorama
00.50 - Huff I (5/13)
08.30 - Zázračná planeta:
01.40 - Voodoo
02.05 - Uvolněte se, prosím
Zvířata v životě
02.50 - Počesku
člověka (2/5)
03.00 - Otázky Václava
09.25 - Folklorní magazín
Moravce 1. část
09.50 - Náš venkov
04.00 - Otázky Václava
10.10 - Ta naša kapela
Moravce 2. část
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Dámy v bílém
06:15 Spiderman
(4)
12.00 - PORT
06:40 Myšák Stuart Little (4)
12.25 - Pětka v Pomeranči
07:00
3-2-1
Tučňáci!
(4)
12.55 - Game Page
Americký animovaný
13.20 - Sabotáž
film
13.50 - Ladí neladí
07:30 Vteřiny před katastrofou
14.45 - Hooverova přehrada
II
15.40 - Kamera na cestách:
08:25 Vertical Limit
Americko-německý
Serengeti (2/2)
dobrodružný film
16.35 - Zázračný ostrov (1/3)
10:40 Z pekla štěstí (1)
17.30 - Po stopách
11:15 Odvrácená tvář hor (1)
17.45 - O češtině
12:15 Jack a Sarah
18.00 - Divadlo žije!
Britsko-francouzská
18.30 - Kultura.cz
romantická komedie
18.55 - Vershki da Koreshki
14:20 Fortuna Víkend
šampionů 2009
20.00 - Zlatá šedesátá (2/26)
Přímý přenos finálového
21.00 - Kladivo na čarodějnice
zápasu
halového
Český film
fotbalového turnaje
22.45 - Filmopolis
z O2 Arény v Praze
23.40 - Noc s Andělem
15:20 Zákon přitažlivosti
01.10 - Holly Cole: Live
Irsko - britská komedie
02.10 - Na plný pecky
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Záznam koncertu
Sportovní noviny
skupiny Tatabojs
Odpolední Počasí
03.00 - ČT Live - Gipsy CZ
17:35
Dva
a půl chlapa IV (7)
03.50 - Grotesky
18:00 Rady ptáka Loskutáka
04.35 - Ladí neladí
18:55 Občanské judo
23.25 - Noc s Andělem
19:30 Televizní noviny
00.55 - John Pizzarelli Gala
Sportovní noviny
Počasí
01.45 - Sešli se...
20:00
S
tebou mě baví svět
02.45 - Na plný pecky
Český film
03.20 - ČT Live - Arakain
21:35 Střepiny
04.15 - Grotesky: Charlie
22:00 Mr. GS
Chaplin
22:30 Šílenci na prknech
04.35 - Ladí neladí
06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (16)
07:00- Země dinosaurů (11)
07:25- Oggy a škodíci (5)
07:35- Fresh Prince III (1)
08:00- Přátelé I (4)
08:30- možnost regionálního
zpravodajství
08:30- Autosalon
09:20- Hunter V (22)
10:15- M*A*S*H (232)
10:45- M*A*S*H (233)
11:15- Agentura Jasno I (1)
12:40- Closer I (5)
13:35- Merrillovi záškodníci
Americký válečný film
15:40- Premier league Live!
16:00- Portsmouth FC –
Manchester City
Robinho a další hvězdy
v přímém přenosu
z anglické fotbalové
ligy
18:05- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (5)
19:55- Počasí
20:00- Slečna Drsňák 2
Americký komediální
thriller
22:25- Spy Game
Americký akční thriller
00:55- Šílený Max 2: Bojovník
silnic
Australský akční sci-fi
film
02:35- Volejte Věštce
04:20- Helicops
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05.25 - Banánové
rybičky
05.50 - Nedělní ráno
s Renatou
Šáchovou
06.50 - Správy STV
07.15 - Ještě jsem tady Vratislav Slezák
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(711/2379)
08.45 - Filmopolis
09.35 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise: Pomož
si, jestli to dokážeš
10.50 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Casanova
ZE ZLATÉHO
FONDU
11.45 - B. Smetana: Libuše
Záznam slavnostního
představení opery
z Národního divadla
v Praze
14.20 - Terra musica
15.05 - Svět umění: Rabování
v Jemenu
16.00 - Znamení a rituály
16.15 - Světci a svědci
Filmové návraty
16.30 - Alfréde, Alfréde!
Italská filmová
komedie
18.15 - Poklady světa
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Operní předehry a
intermezza
19.25 - J. Pachelbel: Kánon
19.35 - Simpsonovi XVIII
(21/22)
VEČER NA TÉMA...
Bobby McFerrin
20.00 - Portrét
20.45 - A překvapení
21.50 - Na plovárně
s Christopherem Lee
Filmový klub Současný maďarský
film
22.15 - Konec
Maďarský film
00.00 - Dave Holland Quintet
00.50 - Když člověk přichází
do let...
01.45 - Simpsonovi XVIII
(21/22)
02.05 - Zázračný ostrov (2/3)
02.55 - Kamera na cestách:
Serengeti (2/2)
03.50 - Vodácká putování

06:05- Párty s
kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (17)
07:00- Země dinosaurů (12)
07:25- Oggy a škodíci (6)
07:35- Fresh Prince III (2)
08:00- Přátelé I (5)
08:30- Hitlerovi muži II (6)
09:30- Svět 2009
10:05- Kde láska končí a začíná
Německý romantický
film
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- M*A*S*H (234)
14:15- Batman
Americký sci-fi film
16:50- Sám mezi dětmi
Německá rodinná
komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (6)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
22:10- Třináctka
Americký film
00:15- Tajný závod
Americká komedie
02:05- Volejte Věštce
03:45- Brutální věznice
Ameriky
04:35- Partie
05:05- Důkaz na dosah

Americká komedie
00:05 Kriminálka Las Vegas
IV (2)
00:50 Novashopping
01:20 Střepiny
01:45 Andula vyhrála
Česká komedie
03:10 DO-RE-MI
04:20 Směr jih (5)
05:10 Novashopping
05:25 Novashopping
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05:10
05:25

00:40
01:30
02:00
03:40

22:35
23:10

21:45

20:00

18:35
19:30

17:25

17:00

11:55
12:40
13:35
14:20
15:15
16:05

11:05

09:20

05:25
05:59
08:30

05:10 Novashopping
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie - nový začátek
(16)
Střípky vzpomínek
Americký romantický
film
Odložené případy III
(2)
Můj přítel Monk III (4)
Lenssen & spol. (3,4)
Pohřešovaní II (1)
Kobra 11 V (7)
Hvězdná brána IV (7)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly IV
(17)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(16)
Ulice (1143, 1144)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Marco Polo (1/2)
Americký dobrodružný
film
Kriminálka Miami V
(17)
112
Ten, který přežil (1/2)
Kanadský film
Zvěrokruh II (10)
Novashopping
DO-RE-MI
Směr jih
Pilotní film k americkokanadskému dobrodružnému seriálu
Novashopping
Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - U nás doma (1/7)
09.50 - Babiččina krabička
10.20 - Slovácko sa nesúdí
(1/12)
11.00 - Sladké hrátky říše
sběratelek
11.15 - Večírek
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...
13.45 - Okouzlení VIII (20/54)
14.35 - Soudkyně Amy III
(14/24)
15.20 - Děti v Čechách (1/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(1/10)
15.50 - Věda je zábava (8/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Hlaváček jarní
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Letečtí stíhači v boji:
Operace Bolo (1/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (1/13)
22.05 - Případy inspektora
Lynleyho III (1/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Na cestě po Walesu
00.10 - Okouzlení VIII (20/54)
01.00 - Chcete mě?
01.15 - Poklady světa
01.30 - Zahrada 2005
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

TV program
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Cena od 3.490.000,vč. DPH, pozemku
a garáže

PV Veèerník,
Olomoucká 10, Prostìjov
VOLEJTE:
582 333 433
E-MAIL:
inzerce@vecernikpv.cz

Prodáme štěňátka zlatého retrívra, bez PP, očkovaná, odčervená, možno
vidět tatínka. K odběru
ihned. Ke štěňátku granulky + dáreček.
Tel. 777 03 96 53
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SPORT
Zajímavost týdne

SILVESTROVSKÉ DOZVUKY
Silvestrovské Agentuře Hóser, která úzce spolupracuje s
Prostějovským Večerníkem,
se v uplynulém týdnu ozval
jeden neveselý aktér našeho
zpravodajství, které jste se
mohli najít v posledním čísle
loňského roku, aby nám sdělil smutnou, avšak nikterak
tragickou skutečnost. Exkluzivní vyjádření pana Zd. Mendla z Prostějova, který byl první láskou
a mužem života Simony Krekrové přetiskujeme v plném znění:
„Vážení! S hlubokým pohnutím na srdci musím reagovat na Váš
článek v pondělním vydání Večerníku (29.12.2008). Ano, tušíte správně. Píše Vám ten „starší udržovaný pán“ na fotografii s modelkou Simonou Krekrovou. Víte, v létě, kdy jsme se po letech opět potkali, poté co Simona ráda přemluvila Jirku Hudu, aby dovezl Stanleyuv pohár do Prostějova (a věřte, nebylo to kvůli sportovním fandům)
bylo vše mezi námi vše O.K. Těšila se a vypadalo to na K.O. pro Jirku. Ale víte, jak to v životě chodí. V létě jsem byl šťasten a o vánocích
přišla studená sprcha. Nebudu Vás napínat. Na štědrý den - a o to je
to hroznější - mi přinesl pošťák dopis, který začínal tak hezky... Dále
viz Jiří Grossman a Naďa Urbánková. Ano a mezi námi byl konec.
Už si nepochutnám na jejich knedlících s vejci, již jsem oželel její
úžasnou prdelačku, nad kterou asi teď mlaská Jirka Hudy v Detroitu. Zkrátka nasypali jste svým článkem pepř do mých ran. Ale nevadí, nezatrpknu. Dál budu fandit Detroitu, Večerníku a všem, kteří umí
dělat srandu. Přeji Vám hodně zdraví a pohody do roku 2009.“
Co dodat? Myslíme, že celá záležitost nepotřebuje dalších komentářů. Můžeme snad jen vyjádřit lítost nad tím vším, jak jedna velká láska dopadla, panu Mendlovi popřát mnoho osobní
statečnosti a síly i další kopec smyslu pro humor, který nejen tímto „přiznáním“ prokázal! DĚKUJEME! A nashledanou zase na
konci roku!
-agentura Hóser-
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Prostějovské sportovní kluby
zažily úrodný přelom roku
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Sportovní tipy Veèerníku

BK Prostějov vyhodil kapitána Amese! ¤ Novým asistentem hlavního kouče „orlů“ Petera Bálinta se má stát Martin Růžička, mladý trenér z Pardubic ¤ Na testech u basketbalistů je americký pivotman Miller, Slovák Toya nejspíš zůstane ¤ Změnu v kádru hlásí i volejbalistky: odchází
slovenská univerzálka Gönciová, kterou má nahradit česká reprezentantka Kučerová, vracející se z Itálie ¤ Druholigové hokejisty HK Jestřábi Prostějov posiluje dvojice hráčů z VOKD Poruba – obránce Buček a útočník Holuša ¤ Boxeři BC DTJ získali do svých řad Martina Parlagiho a slaví i návrat talentovaného Vítka Krále!

Přelom starého a nového letopočtu byl na přestupovém poli pro
prostějovské kluby veskrze úspěšný. Funkcionáři našich oddílů se
i přes sváteční dny činili a výsledky jsou opravdu vidět! Vytoužených nových hráčů se konečně dočkali hokejoví příznivci Jestřábů,
jejichž sílu má zvýraznit dvojice
hráčů z posledního celku prvoligové tabulky VOKD Poruba. Obránce Bučka i útočníka Holušu si
vybral sám kouč Flašar. Důvod k
úsměvům mají také fanoušci extraligového boxerského klubu BC
DTJ. Před blížícím se šlágrem a
repete loňského finále s Ústí nad
Labem mohl lodivod Křížek dopsat na soupisku dvě výrazná jména. Comeback na Hanou ohlásil
šestnáctiletý talent českého boxu
Vítek Král, který přestupuje právě
od severočeského giganta. Juniorský reprezentant a druhý z nedávného domácího šampionátu
seniorů by měl za Prostějov boxovat ve váhové kategorii do 69 kilogramů. Zbrusu novým, avšak nik-

ILUSTRAČNÍ FOTO Z. PĚNIČKA
terak neznámým, jménem je pak
dvacetiletý Martin Parlagi. Slovenský reprezentant a účastník posledního mistrovství světa přestupu do Prostějova ze sloučeného
výběru
TSK
Doprava
Most/Děčín! „Jsem šťastný.
Opravdu se zadařilo a oba kluci
nám, zvlášť při absencích Dunky a
Baloga, hodně pomůžou,“ neskrýval uspokojení z vydařených

jednání Radoslav Křížek, trenér
BC DTJ Prostějov. Jeho svěřenci
se příznivcům představí v neděli
25. ledna v již zmiňovaném duelu
proti Ústí nad Labem. „Ještě předtím bychom ale měli odboxovat
jeden interligový duel. Právě tento
týden jedu na závěrečná jednání
do maďarské Budepašti,“ dodal
Křížek.
Hodně rušno bylo v basketbalovém zákulisí, kde proběhla
poměrně nečekaná „směna Američanů“ a orlí obecenstvo si musí
zvykat na sestavu bez kapitána
Amese. Ještě překvapivější informací byla zpráva o zásahu do kádru extraligového týmu VK Prostějov. Působení v klubu se rozhodla
na vlastní žádost ukončit smečařka či univerzálka Daniela Gönciová, místo níž přivedlo vedení českou reprezentantku Moniku Kučerová, která končila své nepříliš
šťastné angažmá v Itálii.
Více o aktualitách ze zákulisí prostějovských klubů čtěte na stranách 20 až 23.
-pk-

* soutěžní kvíz * vyznáte se ve sportu? *
Je dobojováno. Prosincová
soutěž se sportovní tématikou,
která na stránkách našeho týdeníku probíhala po celý poslední
měsíc loňského roku a v níž jste
mohli odpovídat na pět otázek a
následně vyhrát některou z
hodnotných cen, je již minulostí. V předsilvestrovském vydání
jste našli závěrečné, páté kolo,
které poskytlo definitivní rozluštění tajenky, kdo že toho o regionálním sportu ví nejvíc. My už
jméno triumfátora známe, veřejnosti jej však představíme až
v příštím čísle poté, co v naší redakci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen!
Šťastný to výherce, ať už je to
muž či žena, se může těšit nejen
na čest váženého sportovního
odborníka, ale především na
hodnotnou HLAVNÍ CENU
věnovanou společností TK

PLUS Prostějov. Od naší redakce mimo jiné obdrží CELOROČNÍ předplatné pro rok 2009 a
další dárkové předměty!
To vše nás již co nevidět čeká. My
tu však máme ještě vyhodnocení
pátého dějství. V něm se opět projevila naše důkladná lest, která konečně rozštěpila jinak po celou dobu vyrovnané startovní pole. Jediným správným tipujícím posledního kola se totiž stal Jiří Roba z
Prostějova, který dosud v naší soutěži nestartoval a tudíž se sice může
těšit z výhry v pátém klání, ale boj
o celkové prvenství se jej netýká. O
vrchol piedestalu si to rozdala především trojice úspěšných, která
pravidelně a hlavně správně soutěžila po veškerá předchozí čtyři kola. Další osmička soutěžích pak
útočila na stupně vítězů, které jsou
taktéž velmi slušně ohodnoceny.
Do pátého kola se zapojilo opět

více jak třicet sportovních přívrženců, přičemž, jak už bylo výše
uvedeno, plný počet 11 bodů získal tentokrát pouze jediný soutěžící. Ve čtvrté otázce jsme totiž
opět vyzkoušeli vaši zbystřenou
pozornost. Ptali jsme se, kdy že se
dvojice deblkanoistů Vlček – Lisický dočkala prvního velkého
úspěchu na mezinárodní scéně,
konkrétně pak na mistrovství Evropy v Karlových Varech. Stalo se
tak již v roce 2003, tudíž správnou
odpovědí nebyla ani jedna z námi
nabízených možností! A vězte, že
světový šampionát, který se na
západě Čech naší republiky konal
o tři roky později v roce 2006,
jsme na mysli neměli... Jediným,
kdo se „nachytat“ nenechal, byl Jiří Roba z Prostějova, který tak od
nás získává připravenou cenu.
Ostatní měli tentokrát bohužel
smůlu a musí si počkat na celkové

vyhodnocení.Ale smutnit nemusí,
bude co rozdávat!
Pravidla naší sportovní soutěže
byla naprosto jednoduchá. Jak již
bylo zmíněno, ve všech pěti prosincových číslech PV Večerníku
jste mohli najít sportovní kvíz s
pěti otázkami. Každá z nich měla
své body, která se započítávala do
celkového hodnocení. V každém
daném kole navíc byli vybráni tři
výherci, kteří obdrží hodnotné
dárky od společnosti TK PLUS. V
případě, že při bodovém součtu
došlo ke shodě vícero soutěžících,
rozhodl o výhercích los. Pro hlavního výherce či výherkyni, který
získal(-a) po všech pěti dějstvích
nejvíce bodů, je připravena věcná
cena, která prozatím ještě pořád
zůstává utajena, abychom zachovali možnost milého překvapení.... Dostane se však na všechny,
kdo se umístili v první desítce ko-

nečného pořadí. Speciální cenu
pak máme připravenu pro nejmladšího a nejstaršího soutěžícího.
Takže, očekávejte náš telefonický
kontakt, nebo si počkejte na příští
číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Sportovní soutěž našeho
týdeníku píše své hodnocení. -redSprávné odpovědi z 5. kola: 1 –
B (SK Lipová), 2 – A (8), 3 – C
(Pavol Polakovič), 4 – ŽÁDNÁ
(2003), 5 – A (Václav a Radek).
ŠTĚSTÍ SE TENTOKRÁT
USMÁLO NA JEDINÉHO
VÝHERCE, KTERÝM SE
STAL JIŘÍ ROBA, RUMUNSKÁ 3, PROSTĚJOV.
VÝHERCI Z TOHOTO
TÝDNE SI MOHOU SVÉ
CENY VYZVEDNOUT V
REDAKCI PV VEČERNÍKU, OLOMOUCKÁ 10!

Basketbalista Pruitt se v Nymburku málem porval! Trest ho však mine...
Pivotman orlů se „chytnul“ s exprostějovským Nečasem

Předvánoční šlágr osmnáctého
kola Mattoni NBL mezi tuzemským gigantem ČEZ Basketball
Nymburk a jeho (doposud neúspěšným) vyzyvatelem z posledních let, týmem BK Prostějov,
přinesl kromě kvalitního basketbalu také řadu vyhrocených soubojů a plno emocí. „Orli“ se
velkého favorita drželi zuby nehty překvapivě až do samého závěru utkání, nakonec to ale nestačilo. Z vítězství v poměru 73:68 se
podle papírových předpokladů
těšil obhájce titulu a aktuální lídr
průběžné tabulky nejvyšší soutěže. Bitva to ale na středočeské
palubovce byla obrovská! A místy to při ní pořádně jiskřilo. Nejvíce určitě ve chvíli, kdy se o míč
přetahovali v ten den věční soupotníci Radek Nečas a Shaum
Pruitt, kteří během zápasu svedli
řadu soubojů a nic si nedarovali.
Tentokrát si ale vjeli do vlasů více,

než by bylo zdrávo a střetnutí pro
oba předčasně skončilo... Třiadvacetiletý prostějovský pivotman Pruitt navíc při odchodu do
šaten propustil průchod svým
emocím a jen díky „vyšší vůli“ a
sebereflexi okolí nedošlo k inzultaci!
Co se vlastně v Nymburku přihodilo? Dvě minuty před koncem zápasu snížil Prášil ztrátu „orlů“ košem s
faulem na rozdíl šesti bodů a drama
se přeneslo pod prostějovský koš.
Tam nejdříve svedl souboj Pruitt s
domácím Bendou, aby se mela dostala až na zem, kde se pivot BK
přetahoval o míč s exprostějovským Nečasem. Rozhodčí chtěli
vše ukončit odpískáním rozskoku,
ale ouha... 208 cm vysoký a 112 kg
vážící obr v modrém dresu se s tím
nechtěl spokojit a když obdržel
ránu, v souboji pokračoval. Podle
jednoho ze záběrů je dokonce patrné, že Pruitt pěstí lehce trefil snad

přímo oko Radka Nečase....! Své
inkasoval i Petr Benda. Sudí to vyřešili oboustrannou chybou a protože se jim po krátké poradě nad hlavami objevily „parohy“, museli Priutt i Nečas do šaten. Ani jednomu z
hráčů se však evidentně nechtělo a
zpočátku dlouho trvalo, než to oba
pochopili. Jako první se odporoučel
Nečas, po chvilce jej byl nucen následovat i prostějovský hráč. Nervy
aktérů v tu chvíli pracovaly naplno
a nymburská hala byla ve varu. A
Pruitta bohužel atmosféra dohnala
k dalšímu nesportovnímu chování... Kandidát draftu NBA, jenž
byl v hledáčku především Sacramenta Kings, cestou do šatny nejdříve u střídačky „orlů“ kopnul do
plastových láhví s pitím, následně
převrátil koš na odpadky a při cestě
do útrob haly se dokonce dostal do
konfliktu s jedním z diváků i pořadatelskou službou! K rodícímu se
incidentu okamžitě přispěchal reali-

zační tým BK Prostějov v čele s generálním manažerem Petrem Fridrichem i několik našich hráčů s
úmyslem zabránit nejhoršímu. Vše
totiž vypadalo tak, že co nevidět, začnou padat pěsti! Nastalo masivní
uklidňování vášní v podání amerického „Goliáše“. To se nakonec
podařilo především zásluhou odvážného maséra Luďka Olberta, s
jehož výraznou pomocí se Pruitt
přece jen odebral do šatny. Podle
zprávy z nymburského klubu musela situaci jistit i hlídka městské policie. Naštěstí ale vše skončilo jen u
verbálních projevů či jistých náznaků a po celém extempore se mohl
zápas dvou ambiciózních rivalů již
poměrně v klidu dohrát. Nastalo ale
čekání, jaké bude mít boxerské
představení Pruitta a jeho nymburských kohoutů následky...
„Myslím si, že rozhodčí zápas přestali trochu zvládat. Nepískali fauly,
načež pod košem začali hodně tvr-

dé souboje a to se pak musí někde
odrazit. Neříkám, že ten zápas úplně nezvládli, pískali dobře, jen v
závaru nechali hráče, ať si ho odehrají sami. Pak z toho vznikla tahle
mela, kdy jeden stáhne druhého a
nervy utečou...,“ okomentoval bezprostředně po utkání Pruittův incident Peter Bálint, trenér BK Prostějov, který vzápětí uznal, že byly k vidění momenty, které by v basketbalu neměly být... S tím víceméně souhlasila i nymburská strana. „Věci,
které se udály, se prostě na basketbalovém hřišti stanou. Myslím si ale,
že incident po odpískání nepatří do
basketbalové ligy. Fakt, že Pruitt nezvládl rozhodnutí rozhodčího, že on
a Nečas byli vyloučeni, do basketbalu prostě nepatří,“ pronesl na tiskové konferenci asistent trenéra
Nymburku Ronen Ginzburg.
Pruittův výjev se nakonec obešel
bez dalších větších závěrů a hráč si
mohl oddechnout - vyhnul se trestu

od klubu a od vedení soutěže inkasoval standardní pokutu ve výši tří
tisíc korun. „Podle našeho názoru v
tom Shaum byl tak trochu nevinně a
vše vzniklo za velkých emocí. Netřeba z toho dělat aféru a nějak
zvlášť to rozebírat. Jelikož se nakonec v podstatě nic nestalo, záležitost
už jsme nijak dál neřešili,“ řekl Večerníku Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov. Obdobný
názor sdílí i sportovní ředitel Mattoni NBL Zdeněk Ringsmuth. Podle
něj nebyl k většímu potrestání amerického podkošového hráče důvod.
„Každý z vyloučených hráčů dostal
pokutu ve výši tří tisíc korun. A jelikož podle vyjádření rozhodčích bylo vyloučení dostatečným trestem,
já jejich rozhodnutí akceptuji. Navíc případné jakékoliv další vyloučení pro oba hráče znamená, že se
jim trest zdvojnásobí a automaticky
dojde k zastavení činnosti,“ uvedl
na stránkách www.nbl.cz Zdeněk

Ringsmuth s tím, že aby bylo co řešit, musel by si někdo stěžovat. A to
se podle slov šéfa nejvyšší tuzemské soutěže nestalo. „Nymburk si
nejdřív na Pruittovo chování chtěl
stěžovat, Prostějov zase kontroval,
že hráče napadal někdo z diváků a
tak si radši nakonec nestěžoval nikdo...,“ prozradil Ringsmuth, kterého k nějakým krokům nepřiměl ani
průkazný videozáznam. „Na videu
to je natočené, to je pravda, ale pokud nedojde k nějakému fyzickému
napadení, což by byl průšvih, tak se
dá říct, že se nic vážného nestalo. Za
nakopnutí koše nevidím důvod k
potrestání,“ ukončil celou záležitost
Zdeněk Ringsmuth.
-pkUdálosti z nymburského utkání lze
shlédnout na internetovém odkazu
www.bnbk.cz/basket_nymburk/0
81220_pro_Y.wmv (majitelé Windows Vista - používejte FireFox –
pozn.red.).

BĚHEM UTKÁNÍ SVEDLI RADEK NEČAS A PROSTĚJOVSKÝ SHAUM PRUITT NĚKOLIK FÉROVÝCH SOUBOJŮ (VIZ. SNÍMEK 1), DVĚ MINUTY PŘED KONCEM SE VŠAK DOSTALI DO KONFLIKTU, PO KTERÉM SE STRHLA MÁLO VÍDANÁ MELA (VIZ. SNÍMEK 2, 3, 4), COž VYÚSTILO V NUCENÝ ODCHOD OBOU HRÁČŮ. AMERICKÝ PIVOT SITUACI NESL O DOST HŮŘ A PŘI ODCHODU ZE HŘIŠTĚ NAKOPL KOŠ S ODPADKY (VIZ. SNÍMEK 5) A OD OSOBNÍHO VYŘIZOVÁNÍ ÚČTŮ JEJ MUSEL UCHRÁNIT MASÉR LUDĚK OLBERT (VIZ. SNÍMEK 6).
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topfine s.r.o.,

Omega, spol. s r.o.,
Havlíčkova 3a
Prostějov

Tel č.773 645 907
 VYPLATÍME EXEKUCE
 POSKYTNEME ZÁLOHU
 PRODÁME IHNED VAŠI NEMOVITOST
 GARANCE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
 ZA VYŘÍZENÍ ÚVĚRU ZAPLATÍME
MY VÁM
 NABÍZÍME SVÉ SLUŽBY ZA NEJNIŽŠÍ
PROVIZI JIŽ OD 1%

Stražisko-Růžov,
RD 5+1,sam.stojící,
cihlový,plyn,vl.studna,vl.septik,el.220/
380V,zast.pl.299m2
,zahr.490m2.Vedle
koupaliště,ihned k nastěhování.
Cena:1,400.000,-Kč
NOVINKA

Tel.606 842 32

Prodej pozemku v
obci Čelechovice na
Hané, okr. Prostějov
o výměře 3700m2.
Nutno požádat o
změnu ÚP.Pozemek
se nachází v zastavěné oblasti.
VÝHODNÁ INVESTICE
cena 380.000,NOVINKA

BYTY - PRODEJ

1+1, ul. Tylova, PV. Dr./panel, 5. patro,
32m2,lodžie, plast. okna.
Cena:930000Kč
2+1, Sídl. svobody, PV. Os. vl., 54 m2, I. patro,
lodžie.
Cena: 1 240 000Kč
3+1 Bohuslavice, družstev./panel. Zvýšené
přízemí, balkon, plast. okna.
SLEVA! CENA: 620 000Kč
3+1Špály, PV.Dr./panel, 5. patro, výtah,lodžie,
zděné jádro, plov. podlahy, rekonstr. koupelna i
kuchyně. Velmi pěkný!
Cena:1420000Kč

BYTY- PRONÁJEM

2+kk, ul.Olomoucká, PV. Cihl., 90m2, nový!
Dlouhodobý pronájem na 5let.
8000Kč/m
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra.
6900Kč/měs. + inkaso

Tel.: 773 645 907

Prodej přístupového pozemku za
obchodním domem
TESCO. Pozemek je
klíčový a slouží jako
přístupový k pozemkům s plánovaného dálničního sjezdu.
Výměra pozemku 7000m2.
Cena 700 Kč m2. Výhodná Investice!
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

ProstějovČechovice
RD 5+kk nadstandardně vybavený,podl.vyt.vest.spotř.internet,příp.na pev.linku,
Parc115m2,zahr.65m2.Část KC nutná v
hotovosti!!!
Cena:3.750.000,NOVINKA

Tel: 602 190 196

Bílovice-Lutotín
RD 3+1, nutná rekonstr.,
zast. pl. je 180 m2, zahrada
129 m2. El.220/380V,vyt.na
TP,vl.odpad,veř.vodovod
před domem,možn.rozš.kopaný sklep na zahradě.Průjezd s možn.parkování,WC a
koupelnakrekonstr.
Cena:570.000,-Kč
NOVINKA

Tel.: 602 190 196

Smržice,okr.Prostějov
RD
3+1,cihlový,v
řadové zástavbě,plocha
parcely 179 m2.Obec.kanal.,voda ,studna,el.220/
380V,průjezd,dvorek
s hosp. příst.,malá zahrádka,nutná rek.soc. zařízení,možn.rozš..Přirych.vyříz.cenakjednání.
Cena:1,340.000,-Kč
NOVINKA

Tel: 773 645 907

Prostějov,
E. Králíka
Prodej panelového
bytu 2+kk, OV, v
obci Prostějov, ulice
E. Králíka. Podlahová
plocha bytu je 50 m2 a nachází se v 2.NP.
Koupelna je po rekonstrukci, nová kuchyňská linka.
Cenadohodou!!!
VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 774 229 944

Prostějov,Ohrozim
VÝRAZNÁ SLEVA
2x RDz cihel a tvárnic.Prv.dům je udrž.,
má 2 podl., .4+1v 1.
posch. a 3+1 v příz.,
ústř. plyn. top.ob. vod.i
st., vl.odpad. Dr. dům je o vel. 2+1s rek.. stř.,
plyn. top., spl.WC. Celk. zast.pl.619 m2, pl.
parc.1360 m2.
Cena:2,200.000,-Kč
Tel.: 777 181 816

Ptení,okr.Prostějov
RD
1+1,rohový,
cihlový, s možn.
rozšíření. Stav objektu
dobrý, zast. pl. 53 m2,
plocha parcely 341
m2. Obecní voda, plyn u pozemku, krb, předzahrádka 288 m2, klidná část obce.
Cena:400.000,-Kč

Pronájem obchůdku 40m2, naproti hotelu
GRAND, PV. 5min. chůze do centra! Vhodné i
na služby, kancelář. Cena: 5000Kč/měs. + ink.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV, naproti pojišťovny METAL
-ALIANCE.
Cena:500Kč/měsíc
Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích.
El. e. 220/380V, WC, kuchyňka, beton.
podlaha.Na lehkou výrobu, sklad atd.
Cena: 10 000Kč/měs. + ink.
Prodej RD 5+1, podsklep., dvoupodlaž., s
garáží a udržovanou zahradou v klidné lokalitě
nedaleko centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

Prodej udržované rekr. chaty Bělecký Mlýn.
Kuchyňka, dva pokoje, sklípek, studna, el.e.220/
380, vytápění na tuhá paliva. Oplocený pozemek
740m2. Za chatou les, pěkný výhled do okolí!
Cena: 530 000 Kč

Prodej RD 3+1 v Náměšti na Hané. Průjezd,
zahrada, CP 438m2.Plyn, vytápění, el.e. 220/
380V, studna, obecní voda, kanalizace před
domem. Pěkná lokalita nedaleko zámku. Při
rychlém jednání SLEVA! Cena: 1 390 000 Kč

Prodej st.pozemku 152m2 v centru města na
výstavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Vydáno
platné st. povolení!
Cena: 1 500 000 Kč

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!
PROBÍHÁ REZERVACE VE VÝŠI
50 000Kč
NAVÁMI VYBRANÝ POZEMEK !
Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena:180000Kč
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané.
Cena:500Kč/m2
Prodej st. pozemku 3389m2 v Držovicích.
Cena:350Kč/m2
Prodej st. pozemku ul.Smržická, Držovice.
Výměra 12 976m2. Určeno na bydlení.
Cena:1200Kč/m2.

je smluvně pověřena
realizovat formou
aukcí z majetku města Prostějova prodej
50 stavebních pozemků v k.ú. Krasice
a v k.ú. Čechovice u
Prostějova pro výstavbu rodinných domů.
Aukce byly již zahájeny v roce 2008 a budou
pokračovat v pravidelném 14denním intervalu od počátku roku 2009. Nabízené pozemky jsou plně připraveny vybudováním
všech inženýrských sítí (elektřina, plyn,
voda, kanalizace, vozovka, veřejné osvětlení, nájezdy na jednotlivé parcely).
Prohlídky nabízených pozemků se konají
každý pátek od 13:00 hod. Sraz účastníků
prohlídek na místě samém u vozidla označeného aukce-prostejov. Pozemky, které
jsou předmětem nejbližší aukce, budou
opatřeny stojany s číslem aukce, číslem
parcely a výměrou pozemku.
Aukce jsou konány v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.

www.aukce-prostejov.cz

Hliníky 444/5b,Prostějov

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Prostějov,Krasice
RD 4+1, roh., příz.,
cihl., el. 230/ 380 V,
vyt. lok. plyn., veř.
vod., veř.kan., zast. pl.
170 m2, RD po rek.v
r. 2007. Nová stř. vč. krovů-BRAMAC, plyn.
top., plov.podl. nové rozv. el., vody, plynu. Plast
ok..a vyb.podkr..
Cena:2,700.000,-Kč

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov

Tel.: 606 842 329

Kojetín,okr.Přerov
NOVINKA
Prodej cihlového rodinného domu 5+1, který
stojí v řadové zástavbě
v obci Kojetín okres
Přerov. Stav objektu je
velmi dobrý. Zastavěná
plocha je 250 m2, podsklepeno,voda,elektřina,kanalizace,dvorek.Ihned volný!
Cena:1,290.000,-Kč
Tel.: 773 645 907

E-mail:
topfine@seznam.cz

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem zařízených kanceláří, Vojáčkovo
nám., PV.100m2, II. patro.
Cena: 10000,-Kč/měs. + inkaso
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned!
Cena: 7300,-Kč/měs. vč. služeb!
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Pronájem garážového stání ul.
Krasická, PV.
Cena: 600Kč/měs.

POPTÁVKA
Orné půdy, lesa v k.ú. Bílovice,
Lutotín, Kostelec na Hané. Prosím
nabídněte k prodeji.

3.aukce (značená A3)
Prohlídky
pátek 2.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 9.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 14.1.2009 v 13:00 hod.
4.aukce (značená A4)
Prohlídky
pátek 16.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 23.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 28.1. 2009 v 13:00 hod.
5.aukce (značená A5)
Prohlídky
pátek 30.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 11.2.2009 v 13:00 hod.

REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

ROSTISLAVOVA 8, PROSTĚJOV
tel.: 582 346 749, tel. fax: 582 341 705
775 341 705, 608 805 659
e-mail: jhreality@jhreality.cz

PROSTĚJOV: řadový, částečně podsklepený
dům se sedlovou střechou, s vjezdem a možností
garážování (v průjezdu i ve dvoře). Dům je ve
stávající dispozici 2+1 s možností rozšíření o další
prostory ve 2. NP; zde jsou místnosti se sníženou
výškou stropu. Na dům navazuje hospodářská
přístavba a další cihlová stavba v zadní části dvora.Ihnedvolné.
CenaabližšíinfovRK

www.jhreality.cz

PF 2009

Šťastný a úspěšný rok 2009
Vám přeje JH REALITY

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl. dům o vel. 2+1 v přízemí a 4+1 v patře; zahrada 743 m2, dvůr s vjezdem, 2 garáže.Voda z vl.
studny+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynové
ústřednítopení.
CenaabližšíinfovRK

OTASLAVICE: prodej řadového patrového
domu/celoročně obyvatelné chalupy o vel. 3+1
s dvorkem a zahrádkou; voda, el., plyn .
CenaabližšíinfovRK

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
BYTŮ V PROSTĚJOVĚ
Vrbátky,okr.Prostějov
RD 3+1, ihned obyvatelný, dvorní přístavby, průjezd,zahrada.Pozemekcelkem996m2.
Cena:Kč1.690.000,-+provize

Prostějov-Držovice,ul.Olomoucká
Novostavba RD 5+kk, obytná plocha 177 m2, v
domě krb, infrasauna, plyn. ÚT, 2 koupelny. Zast.
plocha114m2,zahrada246m2.
SLEVA!Cena:Kč3.900.000,-SLEVA!

Čunín,okr.Prostějov
Novostavba RD 4+kk s terasou, zahradní posezení s
grilem, 25 km od Prostějova u lesů. Celková plocha
pozemku511m2.
Cena:Kč2.850.000,-

Prostějov,ul.Kovaříkova
Novostavba RD 5+1 s garáží, obytná plocha 260 m2.
Pozemekcelkem1171m2.
Cena:Kč8.200.000,-

Stražisko,okr.Prostějov
Prodej budovy pohostinství v chalupářské oblasti. V
přízemí vinárna (60 míst), salonek, letní zahrádka, v patře
restaurace (60 míst) s terasou, kuchyně. Možná půdní
vestavba.Pozemekcelkem1661m2.
Cena:Kč4.238.000,-

Tel.: 777 181 816
VÝRAZNÁ SLEVA
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Prostějov,Pernštýnskénám.
Ideální polovina nájemního domu v centru města – 2
prodejny,kanceláře,byty,vedvořesklady,důmsvolným
bytem.ZeSkálovanám.bar+herna,vjezddorozsáhlého
dvora,vhodnéjakostavebnímísto.Pozemekcelkem2123
m2.
Cena:Kč16.950.000,-

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.patro,plast.okna
CENOVÁBOMBA!Kč825.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 4. patro, plast.
okna
Kč1.050.000,3,5+1,Anglickául.–DB,75m2,3.patro
CENOVÁBOMBA! Kč1.149.000,3+1,Kosteleckául.–DB,72m2,6.patro,pocelk.
rek.,zděnéjádro,lodžie–
Kč1.468.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba

n 1+kk – M. Pujmanové: os. vlast./panel, byt
v původním stavu v rekonstruovaném domě
– plast. okna, nová lodžie; ihned volný
Cena:690000Kč
n 1+1 – E. Valenty: os. vlast./panel., 2.p./ze
3, v rekonstr. domě – plast. okna, nová lodžie;
možnost financování hypotékou
Cena:890000Kč
n 1+1 - Partyzánská: os. vlast./panel., 3.p./ze
4 v domě bez výtahu, 35 m2, zděné byt. jádro,
balkon
Cenakjednání
n 2+1 - Olomoucká: os. vlast./cihl., 4.p/z 5
dům s výtahem, orientace na stranu odvrácenou
od silnice, ihned volný CenaabližšíinfovRK
n 2+kk - PV- Krasice: zánovní cihlový byt s
balkonem a lodžií v žádané části města, v nové
výstavbě; 1.p./z 5, výtah v domě.
NOVINKA: 1 700 000 Kč
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný
Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – V. Špály: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, plast. okna; na rok 2009 plánováno dokončení rekonstrukce domu. V bytě jsou vest.
skříně na míru, prostor na šatnu; ihned volný
Cena: 1 190 000 Kč
n 2+1 - Brněnská: panel./os. vlast., 63 m2,
zvýš. přízemí/ze 4, plast. okna, v rekonstr. domě,
ihned volný
Cena:1390000Kč
n 3+1 - V. Špály: družst./panel. se zděným
jádrem (nová koupelna, kuchyně), plovoucí
podlahy, plast. okna, nová lodžie, 2 sklepy,
šatna/komora; krásný byt po rekonstrukci v
super stavu
Cena:1470000Kč
n 3+1 - Dolní: družst./panel., byt po rekonstrukci - nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
plast. okna, nová zasklená lodžie
Cena:1495000Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
SLEVAnovácena:1495000Kč
n 3+1–Dolní:panel./os.vlast.,vyzděnéjádro,nová
koupelna i kuchyně, zasklená lodžie, plast. okna a
mnohodalšíchúprav
Cena:1800000Kč

PRONÁJEM
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený byt s vlast.
topením,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýod1.1.09
Cena:6500Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v rekonstr.
domě (plast. okna, nová lodžie …); volný od
1.1.09
Cena:6500Kčvč.ink
2+1 - Jezdecká: cihl. byt ve starší zástavbě, ihned
volný
Cena:5000Kč+ink
3+1 – Sádky: nezařízený prostorný cihl. byt v
širšímcentruměstasvl.topením,ihnedvolný
Cena:6500Kč+ink.

Nabídnětenašimklientům
BYTYADOMY
VŠECHVELIKOSTÍ
KPRODEJIIPRONÁJMU
VPROSTĚJOVĚAOKOLÍ.
Vámistanovenoucenurespektujeme,
PRONABÍZEJÍCÍVEŠKERÉ
SLUŽBYZDARMA!!!
Zajišťujemeveškerýservis
vč.právního.

www.realspektrum.com

5. ledna 2009
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

NOVÁ VÝSTAVBA RD

Michael Vejmola

REALITNÍ KANCELÁŘ
Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

Z aktuální nabídky vybíráme:
RD- PRODEJ

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

1.11.2008 se naše společnost stala výhradním prodejcem projektů RD společnosti
EUROLINE Bohemia. Jako dárek pro Vás
jsme připravili slevu z projektů ve výši 7% z
katalogové ceny.
Současně nabízíme kompletní výstavbu
těchto projektů s veškerými inženýrskými
pracemi až po kolaudační rozhodnutí za
nejlepší ceny. Výběr z celkem 580 typů RD
RODINNÉ DOMY
Kostelec na Hané - Prodej rodinného domu 3+1, zast.plocha a nádvoří 129 m2.Plyn,
voda,220/380V
Cena 990.000 Kč
Kostelec na Hané - Prodej RD 1+1 k rekonstrukci, zast.plocha a nádvoří 102 m2,
zahrada 73 m2, Plyn, obecní vodovod.
Cena 350.000 Kč

Prodej část.zrek. RD 4+1, v Drahanech. Zast.
plocha 144 m2, zahrada 144 m2. Obec.voda,
220/380 V.
Cena 550.000 SLEVA!

Držovice - Prodej levé části nově postaveného
dvojdomku s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením. Zastavěná plocha 130m2,
zahrada 418m2. Obvodové zdivo z monolitického
betonu, plastová okna, vinný sklep, venkovní bazén,
vlastní studna, kombinované vytápění, internet,
centrální vysavač.
Cena: 5.500.000,-

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s
terasou garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v lázních Lipová v Jeseníkách.
Zast.plocha 94 m2, zahrada 611 m2. Ihned
volný. VÝHODNÁ INVESTICE !!!
Cena 2.690.000 Kč SLEVA!

Prodej řadového RD 3+1 v Ondraticích s
průjezdem, malý dvorek, venkovní posezení
a zahrada.
Cena 650.000 Kč
BYTY PRODEJ
Výměna bytu 1+1 PV-Zrzavého, obecní,
29,35 m2, 2.p., za byt 1+1 blíž k centru
BYTY PRONÁJEM
Pronájemzařízenéhobytu2+1PV-sídl.Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
Pronájem bytu 3+1 PV-Vrahovická, 72 m2,
zvýš. příz., nezař., od 1.5.2008 9 000 Kč/měs.
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr.
čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou, vitotékou
a dvěma obchody v historickém centru
Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem nových klimatizovaných kanceláří
120m2,3NP,centrumPV 1800Kč/m2/rok+en.
Pronájem objektu 1p. 114 m2 14000Kč/měs
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
25 m2, příz., s nábytkem
3 600 Kč/měs.
38,4 m2, 1.p., nezař.
3 500 Kč/měs.
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
GARÁŽE
Prodej řadové garáže 20 m2, PVMočidýlka
Cena: 100.000 Kč
POZEMKY STAVEBNÍ
Parcela Vincencov 2834m2 550 Kč/m2
Parcela Dobrochov 1040 m2 Cena v RK
Parcela Kostelec n.H. 2000 m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Parcela Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
Parcela PV-Držovice 1110 m21250 Kč/m2
POZEMKY PRŮMYSLOVÉ
Parcely 17.506 m2 PV-prům. zóna
590Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2
POLE - ZAHRADY
Pozemek Stražisko-Maleny 400 m2
140.000 Kč
Zahrada Dobromilice 2140 m2
150.000 Kč
Zahrada Otaslavice 1478 m2
190.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2

Vykoupíme výhodně Vaše
pozemky. Platí stále !!!

www.realitycz.net

2+kk Olomouc - Povel Tel.: 777 231 606
Byt v novostavbě Kaplička na Nových
Sadech, 4. patro, východ, prostorná terasa.
Nadstandartní vybavení. Španělské obklady.
Cena : 1.990.000,- Kč

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

BYTY- PRODEJ
Prostějov-B. Dvorského - Cihlového bytu 3+1, OV,
podlahová plocha 80 m2.
Cena: 2.050.000,- Kč
Prostějov-V. Outraty - Družstevního bytu 1+1, I. NP,
podlahová plocha 32 m2.
Cena:750.000,-Kč
Prostějov-J.Zrzavého - Družstevní byt 3+1, podlahová plocha 75,42m2. Zrekonstruovaný panelový
byt s lodžií, novou koupelnou, velmi prostorný.
Výrazná sleva: 1.395.000,- Kč
Prostějov-Budovcova - Cihlového byt 2+1, OV,
podlahová plocha 56m2. Novácena:1.150.000,-Kč

Chalupa Otaslavice
Tel.: 777 231 606
2+1, celoročně obyvatelná. Pozemek
220m2. Voda, plyn přiveden do domku.
Cena : 580.000,- Kč

2+1 B. Němcové, PV
Tel.: 777 231 606
Cihla, zvýšené přízemí, mezonetový byt,
dvě komory na patře, po rekonstrukci.
Cena : 1.160.000,- Kč

Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd
- Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast,
nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb,
pergola, zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení.
Ihned k nastěhování. Sousední nemovitost
nyní volná!!!
Cena: 1.250.000 Kč

Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!

NÁJEMNÍ DŮM nám. TGM – Prostějov
obchod 180 m2 + přísl., 3 byty, 1+1, 2+1, 4+1,
zajimavá lokalita – centrum.
Cena: v RK

Svatoplukova č. 60, Prostějov
tel./fax: 582 33 77 88
mobil: 608 722 081
e-mail: vejmola@email.cz

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

NÁJEMNÍ DŮM WOLKEROVA – PV
plocha: 352 m2, 1x obchod, 3 byt. jednotky
1+1, 2+1, 3+kk, 2x půda, 2x starší garáž.
Cena: 6.500.000 Kč

rezervace
NOVOSTAVBA RD 4+1 VŘESOVICE
pozemek: 1.782 m2, řadový, garáž, zahrada,
Porotherm,stř.Tondach, plast.okna, kompl.IS.
Cena: 2.320.000 Kč

BrodekuProstějova -Cihlovéhobyt3+,OV,podlahová
plocha66m2,ihnedknastěhování. Cena:1.050.000,-Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY– PRONÁJEM

Stavební poz. Dřevnovice Tel.: 777 851 606
Výměra 602 m2, obdelníkový tvar, rovina,
střed obce, příjezdová cesta, sítě na hranici.
Cena : 198.000,- Kč
VILA 3,5+2 DĚTKOVICE - okr. PV
pozemek: 5.000 m2, garáž, terasa, ovocný sad,
2 NP, volné dohodou.
Cena: 5.150.000 Kč

Prostějov-Českobratrská - Prostor určený pro kosmetické či kadeřnické služby, popřípadě ordinace, vhodné i pro
kancelář. K dispozici jsou 2 místnosti, WC, šatna, sklad.
Místoparkování předobjektem. Cena:4.000,-/měsíc
Prostějov- Žižkovo nám. - 4. kanceláře, možnost
pronájmu po dvou kancelářích s případným vybavením kancelářského nábytku, celková plocha 78,3 m2.
Ihned k pronájmu.
Bližší informace v RK
Kralice na Hané - Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca 1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná
dostupnostdoProstějova.
Cena:500,-Kč/m2/rok
Prostějov-Olomoucká-Prostoryvhodnýchkekomerčním
a prodejnímúčelům(2xprodejna 51m2,57m2)včetně
příslušenství(sklady,garáže,dvůr). BližšíinformacevRK

POZEMKYPROKOMERČNÍVYUŽITÍ

Prostějov-vblízkostidálnice-Pozemekproprůmyslovouvýstavbu.NacházísevokrajovéjižníčástiProstějovavblízkostidálniceOlomouc–Brno,vplánovanéprůmyslovézóně.Celková
výměrapozemkucca39.000m2.
Cena:250,-Kč/m2
Prostějov-Kralickýháj-Prodejpozemkuvprůmyslové
zóněměstaProstějov.Inženýrskésítěvblízkostipozemku.
Celkovávýměra6180m2.
Cena:450,-Kč/m2

POPTÁVÁME:

PoptávámepronašeklientyRDvProstějově
aokolí–Bedihošť,Hrubčice,Držovice,
Vrahovice,Mostkovice,Určice,…

RD 2x2+1 Prostějov - NÁM.PRÁCE
rohový dům, zahrádka, možnost půdní vestavby, klidná lokalita.
Cena: 3.250.000 Kč

1+1 E. Beneše, PV
Tel.: 777 851 606
Družst. byt, panel, 34 m2, IV. patro. Nová
střecha a stupačky, plastová okna..
Sleva - cena : 700.000,- Kč

Chata Bělecký Mlýn
Tel.: 777 851 606
Zast.plocha 42m2, pozemek 700 m2, jednopodlažní, vytápění krbem, pitná voda, septik,
venkovní krb, udírna. Cena: 530.000,- Kč

3+1 Brněnská, PV
Tel.: 777 851 606
III.patro, 76m2, cihla, určeno ke kompl.
rekonstrukci. Vlastní plynový kotel na otop a
teplou vodu.
Cena: 1.398.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:

2+1, n/p, Dolní, PV
2+1, n/p, Holandská, PV
2+1, n/p, Šárka, PV
3+1, n/c, Bedihošť

BYTY PRODEJ:

1.250.000,-Kč
998.000,-Kč
1.048.000,-Kč
1.150.000,-Kč

CHATY PRODEJ

Otaslavice

Hledáme pozemek pro výstavbu bytového domu v
Prostějově.

St.p. Služín, 473 m2
St.p. Služín, 866 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz,
www.nemovitosti.cz

6.500,- Kč/měs. vč. ink.
6.500,- Kč/měs. vč. ink.
6.500,- Kč/měs. vč. ink.
9.000,- Kč/měs. vč. ink.

2+1, db/p, Šárka, PV
2+1, db/p, Italská, PV
2+1, V.Špály, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV
Kč

Hledáme větší objekt k adaptaci v Prostějově. Zn:
VOLNÝ!!!

Chcete rychle prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientů Vám
nabízíme rychlé
zprostředkování prodeje.

Chalupa v obci Slavíkov, chalupa
k celoročnímu obývání v původním
stavu na Konicku, pozemek cca 1300
m2, pět místností, kuchyně, koupelna
s WC, krb, kachlová kamna, stodola,
vjezd na pozemek, el., vlastní studna,
krásné a klidné místo k rekreaci i k
bydlení na okraji obce, ihned volné i
s vybavením. Cena: 1.180.000,-Kč

1+1 Okružní, PV
Tel.: 777 231 606
Os. vlast., panel, 3. patro, lodžie. Byt je v
původním stavu, dům po rekonstrukci.
Sleva! Cena : 850.000,- Kč

STAVEBNÍ POZEMKYPRO RODINNÉ DOMY
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra pozemku
1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemků určených
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemků.
Celková výměra cca 1500 m2. Cena:750,-Kč/m2
Plumlov-ProdejpozemkuurčenéhoprostavbyRD. Pozemek
jesituovánvklidnélokalitě. Výměrapozemku 1252m2..
Cena:750,-Kč/m2
Konice - Pozemky v dosahu inženýrských sítí. Celková
výměra cca 2000m2.
Cena:200,-Kč/m2
Dětkovice - Prodej pozemku v obci Dětkovice určeného
územním plánem pro stavbu RD. Celková výměra pozemku
2.200m2.Nejsouzavedenyinženýrskésítě. Cena:400,-Kč/m2

RD 4+1 – PV, Čechovice, řadový,
dvoupodlažní, podsklepený dům 4+1
s jídelnou, 2x koupelna, 2x WC, UT na
plyn, plastová okna, venkovní žaluzie,
velká terasa, zahrada, pěkně řešený
dům, volný po dohodě.
Cena 3.500.000,-Kč

580.000,-Kč

POZEMKY:
655,-Kč/m2
670,-Kč/m2
1.500,-Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:

Garáž Držovice
Garáž PV-Vrahovice

104.000,-Kč
125.000,-Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

BYTY - PRODEJ PROSTĚJOV
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+1 Dolní p/ov, 38 m2
1+1 Okružní p/ov, 37 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
2+1 V. Špály p/dr, 50 m2
2+1 Belgická p/dr, 45 m2
2+1 Západní p/dr, 44 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Dolní p/ov, 54 m2
2+1 Dolní p/dr, 56 m2
2+1 Spitznerova c/ov, 55 m2
2+1 Spitznerova 55 m2+garáž
2+kk Raisova c/dr, 46 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
2+1 Kostelec na H. p/ov, 57 m2
2+1 Západní c/ov, 70 m2
3+1Anglická p/dr, 68 m2
3+1 Trávnická c, 62 m2
3+1 Mozartova p/dr, 74 m2
3+1 V. Špály p/dr, 75 m2
3+1 sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 Krapkova c/ov, 71 m2
3+1 Italská p/dr, 70 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 Žeranovská p/ov, 72 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 Kostelecká p/dr, 74 m2
3+1 Krokova p/ov, 82 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Krasická c/ov, 100 m2

700.000 Kč
750.000 Kč
845.000 Kč
930.000 Kč
940.000 Kč
1.095.000 Kč
1.040.000Kč
1.100.000Kč
1.150.000Kč
1.200.000Kč
1.210.000Kč
1.250.000 Kč
1.260.000Kč
1.470.000Kč
1.350.000Kč
1.400.000Kč
1.400.000Kč
1.550.000Kč
1.090.000 Kč
1.150.000 Kč
1.350.000 Kč
1.450.000 Kč
1.550.000 Kč
1.560.000 Kč
1.620.000Kč
1.650.000Kč
1.650.000Kč
1.730.000Kč
1.770.000Kč
1.950.000 Kč
1.970.000 Kč
2.550.000 Kč

BYTY– PRONÁJEM PROSTĚJOV
2+1 Olomoucká c, 96 m2
2+1 Dolní p, 54 m2
2+1 Šmeralova p, 67 m2
2+1 Krasická c, 75 m2
2+kk Vrbátky c, 80 m2
3+kk Šafaříkova c, 114 m2
3+1 Vrbátky c, 95 m2

5.500,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
8.000,-Kč + ink.
7.500,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
9.000,- Kč + ink.

www.asistent-reality.cz

DB 3+1 (73m2) – Sídl.svobody,
Prostějov
prodej pěkného bytu v revitalizovaném panelovém domě, přízemí,
lodžie, plast.okna, vyzděné jádro, nová
koupelna a WC, nová kuchyňská linka
se spotřebiči, vhodné pro starší či imobilní osoby, volný dle dohody.
Nová cena : 1.520.000,-Kč

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly
v Plumlově, celková plocha 3200 m2,
možný příjezd pro kamiony, možnost
sociálního zázemí.
pronájem dohodou v RK

rezervace

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad. koncov. jednopodlaž. domu, ul.
Tovačovského, 2+1 s možností rozšíření do podkroví.
Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová koupelna,
veškeré rozvody, podlahy, plast. okna. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nacházíterasaamalázahrádka.
Cena:2.300.000,-Kč
Přemyslovice - prodej RD
3+1, samostat. stojící, 2. NP.
Na dům navazuje výměnek,
vytápění je lokální na zemní
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
Cena:1.470.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD, řadový vnitřní s dispozicí 2+1, podstandardní vybavení, vytápění
ústřední na zemní plyn. Nutná
celková rekonstrukce a modernizace.Za domem
se nachází hospodářská budova. Celková výměra
pozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního řad.
rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
Byty - prodej
Prodej
bytu
Prostějov,
J.
Zrzavého, OV, 3+1,
1. NP, 75 m2, panel,
lodžie, dům po celkové
rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucí podlahy, původní jádro.
Cena dohodou v RK
Prodej bytu v
Prostějově, Sídl. svobody 2+1 s alkovnou
a lodžií, OV, 55 m2,
3 posch., po celkové
rekonstr., plastová okna, zatepl. fasády. Byt je v
původním stavu, nová koupelna se sprchovým
koutem.
Cena:vRK
Prodej
bytu
v
Olomouci, 3+1 v OV,
panel, 3. NP, původní
stav, plastová okna,
probíhá zateplení domu.
Výměra61 m2.
Cena:vRK
Byty - pronájem
Prostějov - pronájem
bytu 2,5+1ve zděném
domě, přízemí, ul.
Třebízského, cca 100 m2
s balkonem, vl. topení,
kuchyňská linka s myčkou, možnost posezení na zahradě (volné od 1/2 února
-1.3.2009).
Cena:7.500,-Kč+inkaso
Prostějov-pronájembytu
1+kk, ul. Okružní, (výměra pokoje 3,60 x 3,60 m).
Volnýod1.12.2008.
|

byt 4+1 s garáží – ul.Žeranovská,
Prostějov, prodej DB 4+1 (100m2),
cihla, 3.patro, 2x lodžie, vlastní topení, zděný sklep, garáž v přízemí
domu, výborná lokalita v centru
města, pěkný byt, možnost převodu
do os.vlast., možnost hypotéky, ihned
volný.
Cena v RK
Vykoupíme RD v PV a blízkém okolí
určenékrekonstrukcianebodemolici do
250 tis. Kč – platba v hotovosti. Případné
dluhy a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

Potřebujete hypotéku
na dům nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyřídíme ! !!! zdarma !!!

Cena:5.200,- Kč/měs.včetněinkasa
Prostějov - pronájem
bytu 2+1 ve zděném
domě,ul.PodKosířem.
CenavRK

RD-pronájem
Pronájem řad. RD
3+1 se zahradou v obci
Bedihošť.Vybavenídomu
tvoří kuch. linka včetně
lednice, plynový sporák,
manželskápostel,2xskříň.
Volnéod1.12.2008. Cena:6.000,-Kč/měs.+inkaso
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem
nebyt. prostoru (kanceláře)
v podnikatel. objektu v
centru města, naproti OD
Prior. Kancelář je vybavená, nachází se ve II. patře, 39 m2, rozdělená na
2 místnosti (15 + 24 m2), kuchyňka, WC, vlast.
elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. Cena:6.500,-Kč/měs.+inkaso

Reality
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REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz
Pro naše klienty hledáme:
• RD se zahrádkou v Prostějově a blízkém okolí Prostějova
• chatu, chalupu Ptení, Ptenský Dvorek, Stražisko
• pole nebo louku v katastru Zdětín, Lešany, Vícov, Ohrozim
• RD do 15 km od Prostějova
Rychle a výhodně prodáme Vaši nemovitost!
Vyřešíme Vaše dluhy, zástavy, případné exekuce
Volejte zdarma 800 107 014

DOPORUČUJEME - prodej RD v Kostelci na
Hané, okr.PV, řadový, dispozice 5+1, 3 podlažní,
plocha 200m2, velmi pěkný. Sleva.
Cena: 2.550.000 Kč
* Prodej horské chaty - ubytovacího zařízení v
Jeseníkách blízko Karlovy Studánky. Kapacita 24
lůžek v 7 pokojích. Výhodná investice!
Cena: 3.750.000 Kč
* Prodej RD v Dobromilicích, okr.PV, zastavěná
plocha 416m2, ihned k bydlení, dispozičně až 5+1,
cena k jednání.
Cena: 1.600.000 Kč
* Prodej RD v Kostelci na Hané, okr.PV, řadový
dům, dispozice 4+1, plocha 430m2.
Cena: 1.550.000 Kč
* Prodej RD Hradčany, okr. PV. Dispozice 3+1, cihla,
sedlová střecha, dvůr se zahradou. Cena 880.000 Kč.
* Prodej RD Čelčice, okr. PV. Dispozičně
2+1,celková plocha pozemku 1020 m2, zastavěná
220 m2.
Cena 850.000 Kč.
* Prodej RD v Doloplazech, okr.PV, řadový, v
domě 2 bytové jednotky o dispozici 2+kk a 2+1.
Zastavěná plocha 551m2.
Cena: 1.560.000 Kč
________________________________________
* Prodej RD v Pivíně o dispozici 2+1, řadový,
určený k rekonstrukci, plyn před domem, 332m2.
Cena: 350.000Kč
* Prodej rodinného domu v Klenovicích na Hané,
dispozice 7+1, plocha pozemku 547m2, zastavěná
133m2, 2NP. Ihned volný.
Cena: 4.190.000 Kč
* Prodej RD, řadový, centrum, plocha pozemku
263m2 – zastavěná 148m2, zahrada 115m2.
Cena: 690.000 Kč
* Prodej RD v Kostelci na Hané, okr.PV, řadový,
exklusivní prodej, plocha 200m2. Cena: 2.950.000 Kč
* Prodej bytu o dispozici 1+1, klidná lokalita,
35m2.
Cena: 790.000 Kč
* Prodej bytu 3+1 v OV, cihla, plocha 76 m2.
Cena 1.550.000 Kč.
* Prodej bytu DB o dispozici 2+1, plocha 54m2.
Při rychlém jednání sleva. Klidná lokalita.
Cena: 1.040.000 Kč

_________________________

PRO KLIENTY NABÍZÍME
Vyřízení hypotečního úvěru
Výkup Vaší nemovitosti
za hotové

_________________________

Kompletní nabídka na
www.rkstalk.cz

Kravařova 10, Prostějov
tel./fax: 582 344 676
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

BYTY:
Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro, bez úprav, v
zachovalém stavu.
1 350 000,- Kč
Byt 2+1 s alkovnou S. svobody, OV/panel, 58 m2, 3.
p., dům po rek.
1 240 000,- Kč
Byt 2+1 se šatnou J. Zrzavého, dr./panel, 1.p., 50 m2, po
rekonstrukci domu i bytu
1 300 000,- Kč
Byt 3+1 Hrdibořice, OV/cihla, dvoubytovka na okraji
obce s garáží, zahrádkou, vl. plynové topení, zvýhodněné podmínky odběru vody a elektřiny. 890 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Byt 3+1 Švýcarská,74 m2, lodžie, včetně zařízení
8500,-Kč/měs.+inkaso
Byt 3+1, V.Špály, 74 m2, lodžie, včetně zařízení
7 000,-Kč/měs.+inkas
Byt 2+1 ul.5.května, Čechovice, v přízemí RD, 80 m2,
klidná lokalita.
7000,-Kč/měs.+inkaso
Byt 1+1 C.Boudy, 36 m2, včetně zařízení, 4.p, volný
1/2009
6 000,- Kč včetně inkasa
RODINNÉ DOMY:
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové vily,
sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se nachází
v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1), nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

ŘadovýRD3+1Ptení počástečnérekonstrukci,plast.okna,novákoupelna,zahrada917m2,garáž,stodola. 1150000,-Kč

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek 152
m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, předzahrádka s možností parkování.
950000,-Kč

Řadový RD 2+1 Žešov, k rekonstrukci, zast.pl. 229 m2
zahrada 286 m2, voda obecní i studna, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, průjezd k parkování.
895000,-Kč
RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec.
žumpa, el., celková plocha poz. 73 m2.
740000,-Kč

SLEVA! RD Čelechovice 5+1 určený ke kompletní
rekonstrukci, zast. pl. 195 m2 zahrada cca 200m od domu
- oplocená 296 m2, voda obecní, žumpa, plyn u pozemku, el.
22OV. Ihned volné.
550000,-Kč
POZEMEK
Staveb. pozemek Laškov, vel. 183 m2 s nem. ve
špatném tech. stavu, přilehlé pozemky - zahrada
o velikosti 916 m2, el. plyn, obec. voda na hranici
poz., vl. studna vrtaná, klidné místo v blízkosti lesa,
rekreace i bydlení.
435 000,- Kč
St. pozemek Vřesovice, vel. 2370 m2(23 x 100 m).
vyvýšené klidné místo za obcí s výhledem na okolí,
v okolí probíhá již výstavba RD. IS u pozemku /el.,
plyn/.
585 000,- Kč
OSTATNÍ
Pronájem garáže v Krasicích – J.V.Myslbeka.
1 000,- Kč/měs

Školní 14 v Prostějově
Tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541
E-mail: prostějov@a-zreality.cz
www.a-zreality.cz

Tel.:606 922 838

Prostějov – prodej dvoupodlažního RD
s dvěma byty 3+1 s garáží, blízko centra,
plyn. topení, malý dvorek.
Cena 3.330 tis. Kč

Dzbel - Prodej RD 4+1 i jako chalupa,
veškeré IS, zahrada, blízko les
Cena 350 tis. Kč

BYTY

Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOVINKA * Prodej oplocené zahrady v
Plumlově, o výměře 366m2. U pozemku je
elektřina, další sítě nejsou. Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem
na Plumlov.
Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Držovicích,
u hlavní silnice o výměře 3019m2. Veškeré
inženýrské sítě jsou u pozemku.
Cena 1200Kč za 1m2.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i
třetinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě
u pozemku. Poslední volná parcela v dané
lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.
* Prodej stavebního pozemku v Krumsíně o
výměře 4000m2. Slunné a klidné místo na
okraji obce.
Cena 230Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

Seč - Prodej dřevěné chaty 1+1 s garáží,
studna, el. 220/380V, koupelna, spl. WC,
pozemek 400 m2, rekreační oblast, les
Cena 650 tis. Kč

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
3+1 Ječmínkova, cihla, 2.patro, byt po celkové
rekonstrukci, sprchový kout, kompletně zařízený,
ihned volný.
Cena: 11.500,-Kč/měsíc + kauce 20.000,-Kč
3+1 sídl. Svornosti, Vrahovice, cihlový byt s
vanou a sprchovým koutem, luxusně zařízený,
4.patro, volný od nového roku.
Cena:16.000,-Kč/měsíc + kauce
Pronájem bytu 1+1 s příslušenstvím E. Beneše,
32 m2, 2. patro, panel, částěčně zařízený, orientace
východ-západ, v těsné blízkosti škola-školka-lesopark, volný od 1.12.. Cena:5.900,-Kč/měsíc
+ kauce ve výši dvou nájmů
PRONÁJEM GARÁŽE PROSTĚJOV:
pronájem garáže Rejskova ulice, ve dvorním
traktu pod uzamčením, ihned volné.
Cena:1.000,-Kč/měsíc
POZEMKY:
- pronájem pozemku Prostějov (hlavní tah směr
Kralice na Hané), 2.000 m2, vhodné na autobazarči jiný prodej z plochy.
Cena:20.000,-Kč/měsíc+energie
KOMERČNÍ PROSTORY:
Prostějov-Krasice - Prodej komerčního objektu
v okrajové západní části města, dvoupodlažní
cihlová budova sloužící jako sídlo firmy, přízemí
- 4 místnosti (učebny), sociální zázemí (pánské,
dámské WC), samostatné plynové topení, I.patro
- 5 místností (kanceláře), kuchyňka, samostatné
plynové topení. Objekt má zastavěnou plochu
197 m2, plastová okna, střechu po rekonstrukci
(2 roky-možnost půdní vestavby), vyhrazené
stání pro 3 vozidla. Po prodeji ihned volné.
Cena:2.550.000,-

Zadejte svůj požadavek do
bezplatné databáze výměn bytů.

POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

Mobil: 777 619 939
Zahájen prodej budoucích bytů v
Drozdovicích, různé výměry, dispozice 2+kk až
3+kk, vlastní dvůr, posezení, parkování.

Byty pronájem

1+1 OV, PV Okružní,
875 tis Kč
2+1 OV, PV Dolní,
1.170 tis Kč
3+1 OV, J.Zrzavého,
1.550 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, byt po rek. 1.850 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla, 74m2. 1.650tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova, nová lodžie. 1.550 tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka, 74 m2.
1.450 tis Kč
4+1 OV, PV Západní, pěkný byt.
1.750 tis Kč
3+1 OV, Olomouc Stiborova,
1799 tis Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný dům,
dvůr, zahrada, plast. okna. Nová cena 949 tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS na pozemku,
1433m2.
1450,- Kč/m2
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2, vlastní
studna, el., rovinatý pozemek u lesa, krásné
prostředí.
740 tis Kč
Pronájem garáže, PV Močidýlka,
800,- Kč/m
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Pronájem kanceláří, PV Pernštýnské nám., 3
kanceláře 80 m2,
6 tis Kč/m
Pronájem nebytových prostor – PV, Fugnerova
75 m2+sklad 20m2.
10 tis Kč/m/rok
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2,
klidné místo, jižní svah, výhled do zahrad,
cena 700,- Kč/m2
bez sítí, rozpočet sítí a bližší informace v RK

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1, PV – Šárka, krásný byt po rekonstrukci,
6000,-Kč/měs vč. inkasa
2+1, PV- Šárka, část. Zařízený,
cena dohodou
2+1, PV- Bulharská, zařízený,
7.500,- Kč/měs vč. inkasa
2+1, PV – Moravská, 7.500,- Kč/ měs vč. inkasa

Byty prodej

Prostějov - prodej RD 2+1, cihlový, plynové topení, obecní voda, zahrada.
Cena 2.100 tis. Kč
Prostějov - prodej domu s byty 2x 2+1,
topení plynové, veškeré IS, malý dvorek,
zahrada.
Cena 2.625 tis. Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra
577 m2
Cena 665 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, dr., panel, po rekonstrukci
Cena 1.300 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, po rekonstrukci, v žádané
lokalitě PV
Cena 1.750 tis. Kč

DALŠÍ NABÍDKA V RK
NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO
PRONAJMOUT BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
RÁDI NAVŠTIVÍME A VŠE
ZA VÁS ZAŘÍDÍME

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz, www.realitypolzer.cz
Tel. 739 322 895, 723 335 940

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653, 777 051 361
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com
◘ Prodej RD 4+1, možno 5+1, Čelechovice
na Hané. Zahrada 506m2, patrový, řadový,
studna.
Cena 1.225.000,-Kč.

Aktuální nabídka:

BYTY PRODEJ PROSTĚJOV:
-2+kk, Hybešova, družstevní, panel, 37 m2, 4.patro ze 4, výtah, loggie (orientace na jih), parkety,
sklepní box, velmi nízké měsíční náklady, klidná
lokalita, ihned volný.
Cena:950.000,-Kč
-2+1 v RD Vrahovice, osobní vlastnictví, zvýšené
přízemí, 65 m2, koupelna (vana, sprchový kout),
sklep, dvorek s posezením, parkování před domem,
nízké měsíční náklady.
Cena:1.150.000,-Kč
- 3+1 Waitova, družstevní, cihlový, 3.nadzemní
podlaží, 76 m2, plastová okna, parkety, 2xsklepní
box, možnost převodu do osobního vlastnictví,
klidné místo, v těsné blízkosti škola, školka, volný od prosince 2008.
Cena:1.600.000,-Kč
- 1+1 B. Šmerala, družstevní, 32 m2, 1. patro,
plastová okna, dlažba, parkety, vana, sklepní box,
dům po celkové revitalizaci, volný od 12. 2008,
nízké měsíční náklady (3.300,-Kč), bez balkonu
s možností užívání loggie v mezipatře, orientace
jižní, krásné okolní prostředí (park, rybník).
Cena:890.000,-Kč
- 2+1 Moravská, družstvo vlastníků, panel, 2.patro,
52 m2, balkon, sklepní box, orientace sever-jih, možnost okamžitého převodu do osobního vlastnictví, po
dohodě volný.
Cena:1.250.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 6. patro ze
7, 74 m2, nový výtah, box na patře, orientace sever-jih, výborná poloha domu, po dohodě volný,
možná výměna za 1+1 s doplatkem.
Cena1.490.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 2. patro ze 4,
bez výtahu, 74 m2, dům po celkové rekonstrukci,
loggie (zasklená), 2xsklepní box, orientace sever-jih, byt prošel rekonstrukcí před 3 lety, volný
ihned po prodeji.
Cena: 1.590.000,-Kč

Byty prodej

Tel.:606 922 838

* Prodejbytu3+1,Prostějov,Dolníul.,OV,panel,2
NP,75m2,plast.okna,zasklenálodžie,2xsklep,dům
pocelkovérek.,bytponáročnékompletnírekonstrukci
–bezdalšíchinvestic.Udomudětskéhřiště.
Cena1.590.000Kč-VÝRAZNÁSLEVA!
*Prodejbytu2+1,Prostějov,Holandskául.,DB,panel,
2NP,48m2,lodžie,sklep,důmpocelkovérekonstrukci,
bytpředrekonstrukcí.
Cena960.000Kč–SUPERSLEVA!!

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00
Pá:

1+kk, PV E. Beneše, byt po rek.
5.900 Kč/měs vč. en.
2+kk, PV – Březinova, 72m2 6000,-Kč + inkaso
3+1, PV Hvězda, nadstandardní byt 85 m2.
12 tis Kč + energie/měs

RODINNÉ DOMY, CHATY

* NOVINKA* Rekreační chata mezi obcemi Čunín
a Maleny na samotě uprostřed lesa, v sousedství jsou
jen čtyři další chaty. Chata je přízemní, nepodsklepená.Vstupní nekrytá terasa, hala, kuchyň a ložnice,
WC suché. Zastavěná plocha chaty včetně terasy je
50m2. Celková plocha oplocené, udržované zahrady
je 462m2.
Cena350.000Kč.
* RD 2+1 v Plumlově, samostatně stojící v překrásném prostředí u lesa s výhledem na Plumlovský
zámek. Usedlost tvoří částečně podsklepený, cihlový
rodinný dům se zastavěnou plochou 170m2, hospodářská budova, zaplocený dvorek, kůlna a zahrada o
výměře 1900m2. Dispozice domu: zádveří, chodbička, obývací pokoj, ložnice, koupelna, kuchyň. Septik,
studna, el. 220V/380V. Jedinečné místo v Plumlově
!!!
Cena2.200.000Kč.
* JednopodlažnídůmvobciNivasedvěmamístnostmi a sociálním zařízením, zast. pl. 78m2, el. 220V/
380V.Vodovod a plyn u domu, zahrada 387m2.
Cena 280.000Kč.

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

2+1 DV, PV Waitova, pěkný cihlový byt,
1.050tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem, cihla, pěkný byt
u centra města, udržovaný.
Cena dohodou
2+1 DV, PV Šárka, po část. rek.
1.100 tis Kč
2+1 DV, PV Bulharská, po část. Rek. 1.175 tis Kč
2+1 DV, PV J. Zrzavého.
1.090 tis Kč
2+1 OV, PV Palacká, cihla.
1.250 tis Kč
2+1 OV, PV Moravská, balkon.
1.130 tis Kč
2+1 DV, PV V. Špály, byt po část. rek.
1.035 tis Kč
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rekonstrukci
1.150tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla, udržovaný byt.
Cena dohodou
3+1 DV, PV Mozartova, po rek. Cena dohodou
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro,
Cena dohodou
3+1 OV, PV E. Beneše,
1.590 tis Kč
3+1 Lutín, cca 70 m2, měs. náklady cca 1.000,Kč/měs,
890 tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
Pronájem prodejny v PV, Kostelecká ul.,
2 prodejní místnosti, kuchyň, 2 sklady.
12 tis Kč+energie
Pronájem kanceláří, PV v blízkosti centra města,
parkování v areálu,
1.200 Kč/m2
Stavební pozemek Čechovice – 500m2
Cena dohodou

www.cmreality.cz
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◘ Prodej RD 3+kk /5+kk v Prostějově,
po kompletní rekonstrkci – okna, omítky,
podlahy, koupelna, kuchyň, střecha, zahrádka
150m2 s vjezdem.
Cena 2.100.000,-Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u
Konice. Dům je po kompletní rekonstrukci.
Zahrada 660m2, 2 vjezdy na zahradu,
krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.870.000,-Kč
◘ Prodej RD 3+1 + šatna v Určicích, cca.
1300m2, garáž. Blízko lesa, krásný výhled.
Cena 1.840.000,-Kč
◘Prodej RD 5+1 v Čechovicích, po
rekonstrukci, zahrada, dvojgaráž, 2xWC, 2
balkony, terasa.
Cena 3.320.000,-Kč
◘ Prodej RD 2+1 v Ptenském dvorku.
Dům je určen k rekonstrukci, která již
byla započata. V domě je přípojka plynu,
vody.
Cena 290.000,◘ Prodej bytu 1+kk v OV, cihlový,výtah,
po kompletní rek. Dům i byt.
Cena 939.000,-Kč
◘ Prodej 2+1 na Západní ul., lze do OV,
2NP, v plánu fasáda + lodžie.
Cena 1.045.000,-Kč
◘ Prodej bytu 1+1 v OV, M. Pujmanové,
dům je po celkové rekonstrukci.
Cena 833.000,-Kč

PRONÁJEM
◘ Pronájem bytu 4+1 v centru,, Netušilova
ul, 2.p, cca.140m2.
Cena 9000,- + cca 3000Kč ink.
◘ Pronájem krásného nadstandartního
bytu 1+kk/ 2+kk o velikosti 103m2,
nachází se na ul. Újezd, tedy 3min od centra,
koupelna o velikosti 24,5m2 s rohovou
vanou, sprchovým koutem Wc, bidet,
2x umyvadlo. Kuchyňská linka rohová s
vestavěnými spotřebiči. K bytu náleží terasa
o velikosti cca. 15m2.
Cena 8000,-Kč + inkaso
◘ Pronájem nebyt. Prostoru- masérny,
včetně vybavení, velikost cca. 16m2,
zvýšené přízemí ve fitness centru. Volný
ihned.
Cena 5000,-Kč

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Pronájem dvou spojených kanceláří o celkové výměře 80 m2 na
Rejskově ulici v Prostějově, v přízemí,
samostatné měřice el. a tepla, velmi
pěkné.
Cena 3 000,--Kč za měsíc
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.600.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Cena: 1.850.000,- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, atypické interiérové řešení, 82 m2, vlastní topení,
garáž v přízemí, perfektní stav.
Cena 2 350 000,-- Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 850 000,-- Kč
RD Kobylničky 2+1, vjezd, dvůr,
velká zahrada, pěkná nemovitost.
Cena: 950.000,- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
podlaží, 2 x WC a koupelna, velmi
dobrý stav,vjezd na pozemek, dílna,
zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady,kanceláře, manipulační
plochy,vše ve velmi dobrém stavu,
celkem 1 600 m2, možno využít na
zámeč., stolář., velkosklad.
Cena 5 400 000,--Kč

www.reality-prostejov.com

BYTY
Nový 1+kk Pv-Krasice 39m2, balkon, linka s vest.
spotřebiči. Cena 1.089.000Kč
Tel:739 322 895
1+kk E. Beneše OV, 32m2+lodžie. Dům po rek. Byt
po část. rek.Možno ponechat zařízení. Nízké náklady.
889.000Kč
T:739 322 895
1+kk E.Beneše 38m2+lodžie 890.000Kč 739 322 895
1+kk Okružní. Cena 630.000Kč
Tel:739 322 895
1+1 Okružní OV, 35m2 + lodžie, sklep. Dům po revit.
Cena 835.000Kč
T:739 322 895
1+1 Krapkova. OV. Cihla. Šatna, sklep, zahrada. Cena
929.000Kč
Tel:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 1.100.000 Kč 723 335 940
1+1 Pv-Krasice 39m2, balkon 1.200.000 Kč
T:723 335 940
2+kk Šárka. 52m2. Cihla. Po celkové rek. Zahrada.
Náklady cca 2.000Kč. Cena 1.139.000Kč Dohoda
možná.
T:739 322 895
2+1 Západní 45m2 Nová šatna, vana a dlažba.
Náklady 2.400Kč. 1.029.000Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Moravská OV 55m2 + balkon, sklep.
Neprůch. pokoje, náklady 2.700Kč. Při zájmu v ceně i
zařízení bytu. Cena 1.090.000Kč možná sleva
T:739 322 895
Byt 2+1 Šmerala Dům po revit. Lodžie, jádro
částečně obloženo, linka po rekonstrukci, parkety.
1.140.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.1.000.000Kč+ provize
T:732 285 189
2+1 Rumunská 50m2, 1.230.000Kč
723 335 940
2+1 A. Slavíčka Cena 1.260.000Kč
T:731 541 589
Zařízený 2+1 Zrzavého Po rek. Lodžie. Cena včetně
nového zařízení bytu 1.289.000Kč
T:739 322 895
2+1 Sidl. Svobody. Byt i dům po rekonstrukci. Lodžie.
Cena 1.290.000Kč
Tel:739 322 895
2+1 Okružní OV 63 m2, panel, po celkové rek. Cena
1.364.000Kč
T:732 285 189
Nový 2+1 Pv-Krasice Kolaudace 2002. OV. 2
balkóny, sklep. Cena 1.550.000Kč.
T:739 322 895
3+1 sidl. Hloučela. Dům po rek. 74m2+ balkon, 2
sklepy. Cena 1.239.000Kč
Tel:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.370.000Kč
T:723 335 940
3+1 Sídl. Svobody. Dům i byt po celk. rek. Přízemí
vhodný i pro starší osoby. 1.390.000Kč T:739 322 895
3+1 sídl. Hloučela OV, 80m2. Dům po revital., již
splacena. Byt po část. rek. Neprůch. pokoje, 2 sklepy,
lodžie. Cena1.390.000Kč
T:739 322 895
3+1 Italská Nadstandardní byt s rozsáhlými úpravami.
Cena 1.590.000Kč
Tel:739 322 895
3+1 Žeranovská OV, 80m2, cihla. Dům po rek. Byt po
částečné rek. Balkon. 1.589.000Kč
T:739 322 895
3+1 Resslova OV, cihla, 80m2. 1.650.000Kč
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV,cihla 1.689.000Kč T:739 322 895
3+1 Libušinka OV, 75m2, neprůch. pokoje, oblož.
jádro, lodžie 1.770.000Kč
T:723 335 940
3+1 sídl. Západ 75m2, 1.420.000Kč T:723 335 940
3+1 Mozartova 75m2 1.760.000Kč
T:723 335 940
3+1 sídl. Hloučela 1.550.000Kč
T:774 841 109
3+1 Slavíčka Dr. Cena 1.350.000Kč T.723 335 940
3+1 Pv-Krasice 100m2. Kolaudace 2000. OV. 2x
balkón. Cena 2.500.000Kč.
Tel:739 322 895
DOMY
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci
i bydlení. Cena 1.099.000Kč
Tel:739 322 895
RD 5+1 Pv Čechovice. Po celkové rekon. Průjezd,
dvojgaráž, zahrada, terasa. Užitná plocha 225m2. Cena
3.350.000Kč
Tel:739 322 895
RD 3+1 12km od Prostějova, zahrada, el.,voda, plyn.
Cena 750.000Kč
Tel:723 335 940
RD Dobromilice Cena 300.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Čelechovice. Po rek.,pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, garáž, kuch. linka na míru, ústř. plyn.
topení, dvůr. Cena 1.750.000Kč
Tel.723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 290.000Kč T:723 335 940
RD 3+1 Pv Čechovice. Ideální k podnikání, pozemek
850m2, k rekonstrukci. Cena 1.790.000Kč T:739 322 895
RD 3+kk Otaslavice. Dobrý stav, zahrada, garáž.
Nová koupelna, WC. 1.160.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Určice Poz.1.300m2, výborný stav, dvůr,
garáž, možno rozšířit. 2.000.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 290.000Kč Tel:723 335 940

RD 4+1 Jednov 4.400.000Kč
T:723 335 940
RD ul. Šlikova. Dva byty 3+1. Parcela 222 m2, dům
185 m2. Cena 3.200.000Kč.
T:732 285 189.
Dům centrun Pv 6 bytů, restaurace,bar 723 335 940
RD 3+1 Brodek u PV 1.400.000Kč T:739 322 895
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč
Tel:739 322 895
RD 6+1 Čelech. Kaple 2.260.000Kč
723 335 940
RD PV ul. Dolní. Pozemek 493m2, 6 byt. jednotek po
část. rek. 4.170.000Kč
Tel:732 285 189
RD 4+1 Čechy p. Kosířem 1.900.000Kč 723 335 940
RD 2x 4+1 a dům s kom. prostorem Přemyslovce.
Pozemek 582 m2. Cena 1.575.000Kč T:732 285 189
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž T:774 841 109
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les,
krásný výhled. Cena 530.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
St. pozemek Pv
Atraktivní lokalita u hotelu
Teniskomerc 1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
St. poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/
m2
T:723 335 940
St. poz. Kostelec 2000m2 cena 550Kč/m2
T:723 335 940
S.poz. Pt. Dvorek 3120m2 690.000Kč 723 335 940
Pozemek Zdětín 3095m2, studna, el., plyn.Cena
520.000Kč
Tel:723 335 940
St. pozemek Vrahovice 5.378m2. Sítě na hranici
pozemku. Cena 740Kč/m2.
Tel:732 285 189
St. poz. Čechovice 909m2 1.550Kč/m2 723 335 940
3 st. pozemky pro RD Držovice. Sítě na pozemku,
výměra 1123 m2 Cena 1250Kč/m2 Tel:731 541 589
Zahrada Slatinky 1172 m2, ovoc. stromy, studna, el.
Cena 315.000Kč
Tel: 732 285 189
St. poz. Služín 473m2 a 866m2 380Kč/m2 T:732 285 189
Zahrada Studenec 1.800m2, studna,chatka Cena
190.000Kč
T:723 335 940
O S TAT N Í
Garáž Močidýlka 20 m2 120.000Kč T:739 322 895
Nová garáž Šmeralova el. 285.000Kč T:723335940
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2.
Cena 770.000Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
Byt 2+1 Olomoucká (u centra) 96m2. Po rekonstrukci.
Nájem 5.500Kč+2.500Kč en.
T:739 322 895
Byt 3+1 ul. Karlov Novostavba, 85m2, podkrovní. Možno
garážové stání.
Nájem 8.000Kč+en. T:739 322 895
1+kk centrum Pv Nájem 3.200Kč+ink. T:739 322 895
Byt 2+1 Dolní Nájem vč. ink. 8.500Kč T:739 322 895
1+1 Moravská Nájem vč. ink. 6.000Kč T:739 322 895
Byt 1+1 Sídl. Svobody 40m2. Nová lodžie. Nájem vč.
ink. 6.000Kč.
T:739 322 895
2+1 Holandská Dům po revit. Lodžie, pl. okna,
nová linka na míru, nová koupelna. Nájem vč. ink.
7.500Kč
T:739 322 895
Nová garsonka centrum Pv Nájem 5.500Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Krokova Lodžie, sklep. Nájem vč. ink.
7.500Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 nedaleko centra Nájem vč. ink. 8.900Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.500Kč
T:739 322 895
Byt 1+1 Šafaříkova Cihlový byt rekonstrukci. Nájem
5.500 +en.
T:739 322 895
Byt 2+1 Šmerala Lodžie, jádro částečně obloženo a
linka po rekonstrukci. Pronájem krátkodobě. Nájem
vč. ink. 7.500Kč
T:739 322 895
Byt 1+1 Olomoucká 50m2,cihla Nájem 6.000Kč
vč.ink.
T:723 335 940
RD 3+1 Vrahovice Zahrada. Nájem vč. ink.11.000Kč
T:723 335 940
Pronájem garáží Krapkova a Šmerala T:723 335 940
Obchody Plumlovská 55m2 za 10.000Kč, 120m2 za
13.000Kč, 135m2 za 15.000Kč.
Tel:739 322 895
Obchod v centru 70m2. Nájem 20.000Kč
T:739 322 895
Kanceláře Budovcova ul. 15m2 a 30m2. Malá
kancelář 2.600Kč, velká 5.200Kč. Tel:739 322 895

www.realitypolzer.cz

HYPOTÉČNÍ A REALITNÍ
KANCELÁŘ
PLUMLOVSKÁ 96 , PROSTĚJOV
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
E-MAIL: HYPO.REALITY@SEZNAM.CZ

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT
NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

WWW.HYPO-REALITY.CZ
Výběr z nabídky

Prodej:
Prodej RD 4+kk, Otaslavice, dvojpodlažní dům s garáží
a menší zahradou. Velmi dobrý stav, ihned k nastěhování.
Doporučujeme prohlídku.
Cena: 2.270.000,- Kč

Byt 2+1 ,62 m2, Brněnská ul.,PV, v osobním
vl.Pěkný přízemní byt.Možný i jako bezbariérový.Plast.okna,zateplení,lodžie.Situován V-Z.
Hypotéka možná.
Cena: 1 150 000,-Kč
Byt 2+1 , PV-Západní ul. ,možnost převodu do
os.vl.,44 m2,panel,I.poschodí.Dlažba v koupelně a wc.
Cena:1 070 000,-Kč.
DB 2+1,PV-Okružní ul.,panel,58m2, plast. okna,
zasklený balkon, zateplení. Byt je 2 r. po rekonstrukci.
Nová cena:1 290 000,-Kč.

NOVINKA! RD 2+1, Určice, průjezd, dvorek,malá
zahrádka.Možnost rozšíření do půdní vestavby.Betonové podlahy.El. 220/380V.Obecní voda+studna.Plyn+tuhá paliva.
Cena:1200000,-Kč

NOVINKA! RD 4+kk,Smržice,kolaudace
r. 2004,patrový,předzahrádka,menší zahrádka.Klidná část.
Cena: 3 250 000,-Kč.
Pozemek ke stavbě RD,PV-Vrahovice-za
Pujmanovou ul.,velikost dle dohody.
Cena: 1 200,-Kč/m2.
Pozemek ke stavbě RD,PV-Držovice-Smržická
ul.,velikost dle dohody. Cena: 1 180,-Kč/m2.
Garáž PV-Močidýlka,možno i pro dodávky,
karavany !!
Cena: 130 000,Kč.
Garáž PV-u letiště,jen pro os. automobil,220V,voda,vl.topení, ponk,rampa.Uzamčený
a osvětlený areál.
Cena: 140 000,Kč.
Pronájem:
Kancelář, PV-Vodní ul., 40m2, I. poschodí, dvě
místnosti, chodba a vlastní soc. zařízení.
Nájem: 3 000,-Kč + inkaso.
Pozemek ke kom. užití, 1500 m2, roh
Plumlovská ul. / Domamyslická ul. Poč. investice možno odečíst. Nájem: 15 000,-Kč/měsíc

Výměna:

Dr. byty 2+1 a 3+1 za RD v okolí PV.I jednotlivě.
Cena dohodou.

Prodej dr. bytu 2+1 s lodžií, Prostějov –A. Slavíčka, 62
m2, s šatnou, panel, velmi pěkný – dlažba, nová kuchyně,
obložené jádro. Cena: 1.090.000,- Kč /výhodná cena/
Prodej RD 3+1, Bedihošť, pěkný, cihlový, dvorek a
zahrada, po převažující rekonstrukci, ihned k bydlení.
Cena: 1.850.000,- Kč
Prodej RD 5+1, Prostějov - Čechovice, dvojpodlažní
dům v klidné lokalitě s průjezdem, dvojgaráží, menší
zahradou a prostornou terasou. Objekt byl v roce 2005
celkově zrekonstruován.
Cena: 3.280.000,- Kč
___________________________________________
Prodej chaty 4+1, Stražisko-Maleny, el., studna, septik,
pozemek 800 m2, pěkné prostředí. Cena: 470.000,- Kč
Prodej zděné chaty 3+kk, Stražisko, pozemek 840
m2, vl. studna, el., septik, vytápění krbem s rozvody,
garáž. Krásné prostředí, vhodné k celoročnímu užívání.
Cena: 1.240.000,- Kč
Prodej zděné chaty 3+kk, Stražisko, pozemek 840
m2, vl. studna, el., septik, vytápění krbem s rozvody,
garáž. Krásné prostředí, vhodné k celoročnímu užívání.
Cena: 1.240.000,- Kč
Byt 1+1, OV, panel, Prostějov – M. Pujmanové,
30m2
Cena: 680. 000,- Kč
Byt 1+1, OV, panel, Prostějov – sídl. Svobody, 35 m2
Cena: 840.000,- Kč
Byt 1+1, OV, panel, Prostějov – Okružní, 37 m2
Cena: 840.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, panel, Prostějov – E. Beneše, 32 m2.
Cena: 940.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, cihla, Prostějov – Kotěrova, velmi
pěkný, po celk. rek., klidná lokalita. Cena: 940.000,- Kč
Byt 1+1, 37 m2, OV, cihla, Prostějov – Krasická,
novostavba
Cena: 1.080.000,- Kč
Byt 2+1 s lodžií, 53 m2, dr., panel, Prostějov – V. Špály,
po rekonstrukci Cena: 1.025.000,- Kč/výhodná cena/
Byt 2+1, 45 m2, OV, panel, Prostějov – Italská
Cena: 980.000,- Kč
Byt 2+1, cihla, 53 m2, po rekonstrukci, dr., Prostějov
– Šárka
Cena: 1.080.000,- Kč
Byt 2+1 s lodžií, 50 m2, dr., panel, Prostějov – V. Špály,
nová kuchyně
Cena: 1.090.000,- Kč
Byt 3+1, 74 m2,OV, panel, Prostějov – V. Špály, nízké
náklady, dům po revitalizaci,nádherný výhled na západní
stranu města.
Sleva!!! 1.450.000,- Kč
Byt 3+1 s lodžií, dr., panel, Prostějov – Šárka, 78 m2
Cena: 1.442.000,- Kč
Byt 3+1, 78 m2,OV, panel, Prostějov – E. Beneše, nízké
náklady, dům po revitalizaci, klidná a žádaná lokalita.
Cena: 1.550.000,- Kč

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Reality

5. ledna 2009

reality

reality

práce

služby

Koupím rodinný dům i k rekonstrukci,
max. 15 km od Prostějova. Obce s dobrou dostupností. RK nevolat. 773 92 57
79.

Prodám DB 3 + 1, 74 m2, po zdařilé rekonstrukci, vč. vybavení. Kostelecká
ul. Cena dohodou. Tel.: 777 161 877
RK Nevolat!

Vedení účetnictví, daňové evidence
včetně zpracování mezd. Nabízím
volnou kapacitu – praxe,
spolehlivost. Tel.: 732 781 429.

PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz

Koupím chatu v okrese Prostějov. Seriózní jednání. Platím hotově. 608 211
482.

Pronájem 1 + 1 od 1.1.2009, E.Beneše,
6.000 Kč vč. ink. Tel.: 728 342 453.

Do nově otevřeného nehtového studia v PV přijmeme na ŽL nehtové
designérky. Tel.: 603 426 075.

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST
KAŽDÉMU 20 – 175.000 Kč. BEZ
NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ.
TEL.: 775 972 354.

Hledám do pronájmu byt do 10ti tisíc
včetně inkasa. 777 85 16 06.

Pronájem 2 + 1, Belgická, 4. NP., pěkný byt po rekonstrukci. Ihned volný.
5.000 Kč bez ink. Tel.: 604 878 060.

Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Stav nerozhoduje. RK nevolat.
608 211 482.

Přenechám vinotéku v Litovli na
náměstí. Bližší info na tel.: 603 503
701, 774 834 789.

Koupím menší chalupu na Konicku nebo kdekoliv do 20ti km od PV. 775 12 57
79.

Prod. pěkný byt 1 + kk, na E.Beneše,
OV, po rek. 08, i hned volný, pěkná cena. Tel.: 602 590 696

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 kdekoliv v Prostějově. Nabídněte. Děkuji.
777 231 606.

Pronajmu nový byt 3+1 nedaleko hlavního nádraží v Prostějově. Tel. 608 328
617.

Koupím stavební pozemek v okolí Prostějova. Sítě poblíž pozemku, příjezdová cesta. 773 92 57 79.

Pronajmu 1 + 1. Tel.: 608 752 315.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím nabídněte. Solidní jednání. RK nevolat.
Děkuji. 777 231 606.

Pronájem 1 + 1 ,ul. A.Slavíčka, 33m2,
1p./7p., lodžie, výtah, dům po rekonstrukci, v blízkosti MHD, Nová nemocnice, obchodní centrum. Ihned
volny. Cena 6000 Kč vč. inkasa. Tel:
603 598 193.

Hledám ke koupi cihlový byt v osobním
vlastnictví – 2 + kk až 3 + 1. Ne RK. 777
85 16 06.
Sháním stavební pozemek, dobrá dostupnost z dálnice Olomouc – Brno, sítě
a příjezdová komunikace. Platím hotově. 777 231 606.
Pronájem bytu 1 + 1, v PV. Tel.: 722 912
715.
Pronajmu 3 + 1 ve středu města. 6.750
Kč + ink./měs. Volný od února 2009.
Tel.: 602 703 254.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Cena: 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.
Prodej RD 2x 3 + 1 v Mostkovicích u
Prostějova. Pozemek o výměře
785m2, garáž, možnost dvou samostatných vchodů. V domě je započatá
rekonstrukce. IHNED K NASTĚHOVÁNÍ Cena: 3.900.000 Kč. Tel.: 774
339 220.
Pronájem obchodního prostoru – novostavby u centra PV se zázemím,
106 m2, 3x výloha, 2 x vstup, parkování. Vhodné jako prodejna, kanceláře, služby aj. Cena 20.000 Kč /měs.
+ energie. Volné od 06/2009. RK nevolat. Tel.: 737 123 814.
Prodám byt 2 + 1 v OV, k rekonstrukci, Nezamyslice, 350.000 Kč – při
rychlém jednání sleva. Tel.: 604 994
621.
Pronajmu garáž za Olomouckou ul.
Tel.: 603 39 08 37.
Hledáme pronájem RD. PV a okolí. Pozdější odkup možný. Tel.: 776 457 482.
Pronajmu menší bar v centru města.
Tel.: 602 776 941-2.
Pronajmu byty 3 + 1 a 1 + kk, nedaleko hl. nádraží. Tel.: 608 328 617.
Prodám 1 + kk, v PV, 34 m2, Krasická
ul., novostavba. Cena 1.050.000 Kč.
Tel.: 777 582 599.
Pronajmu byt v PV, Sídl. Západ. Tel.:
777 30 26 70.
Pronajmu byt 1 + 1 v PV, od 1.1.2009,
nájem 6.500 Kč vč. ink. RK nevolat!
Tel.: 732 548 756.
Koupím byt 2 + 1, 3 + 1 max 1.100.000
Kč. RK v žádném případě! Tel.: 775 18
14 16.
Pronajmu 620 m2 neb. prostor v Držovicích, vhodné na lehkou výrobu, autodílnu atd. Volné ihned. Nájem dohodou, cca 12.000 Kč/měsíc. Tel.: 606
448 172. RK nevolat.

Pronajmu garáž. Tel.: 608 752 315.

Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup. Cena 105tis. Tel : 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v Kostelci
na Hané, výměra 2393m2, IS u pozemku, cena k jednání. Tel: 603 598
193.
Pronájem pěkného prostorného bytu 2
+ 1 se šatnou + lodžie ul. E.Beneše bez
vybavení, 2p/ 4p. V klidné části. Volný
ihned. Tel: 603 598 193.
Pronájem 1 + 1 sídl.Svobody, 30m2,
3p./4p., 6000 Kč (včetně inkasa), dlouhodobě. Tel: 603 598 193.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
POZOR!!! Od 29.12.2008
AKCE: KUS 15 Kč!!!!
Second hand Denis,
Vodní 4 - vedle hlavní pošty.
Otevřeno: PO - PÁ: 8.00 - 16.30
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Akce – totální výprodej skladu. Levný nábytek ze SRN, Floriánské nám.
206 (naproti lázním přes park). Od
2.1. – 23.1.2009. Sleva na veškerý
nábytek a koupelny 30 – 50%.

koupím
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

auto-moto

Přijmu administrativního pracovníka
do provozovny v Prostějově, nástup od
5.1.2009. Vedení podvojného účetnictví a znalost účetního programu Pohoda výhodou. Životopis na info@pneufloryk.cz.
Pro nově otevřenou restauraci v centru
Prostějova přijmeme od 1.2.2009
číšníka/servírku, kuchaře/-ky, pom.
Sílu na úklid. Volejte 775 932 224.
Hledáme vhodné uchazeče
na pozice
Provozní elektromechanik
Práce v mužském kolektivu
Požadavky: SŠ vzdělání
Praxe v oboru výhodou
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komunikativnost
Nekuřák výhodou
Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu. Informace na tel. čísle
724 591 944 nebo PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov.

zvířata
Prodám štěňata výmarského ohaře bez
PP, odčervená, očkovaná. Odběr ihned. Tel.: 606 336 414.

práce

Pronajmu byt 2 + kk v PV, zděný, po rekonstr. Tel.: 602 775 607.

Přijmu kuchaře/-ku a barmana/-ku do
restaurace v PV. Dobré platové podmínky. Praxe a spolehlivost nutná. Tel.:
777 56 24 58.

Prodám byt - patro v RD, 80 m2, 3 + 1,
velká šatna, samostatný vchod. Cena
dohodou. Tel.: 721 245 222 ne SMS.
Osobní jednání nutné.

Přijmeme obsluhu za bar se sáz.
kanceláří do Sport-baru. Více info
na tel.: 775 654 205.

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
MODELŮ
2008
DOKONÈENÍ
ØÁDKOVÉ INZERCE
NA STRANÌ 20

Práce doma i v kanceláři. Tel.: 602
810 644.

www.pracedomu.info
Čs. FA přijme – telefonisty/-ky, pracovníky/-ce pro práci v kanceláři, obchodní zástupce. Požadujeme čistý
TR, nabízíme 26 – 50.000 Kč. měs. Info na 605 254 556.

Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Stěhování, vyklízecí práce, demolice.
Tel.: 720 318 195.
Nabízím zpracování účetnictví, daňové
evidence vč. daňového přiznání. Tel.:
608 88 24 24.
Zednictví Vančura nabízí svoje služby.
Např. novostavby, zateplování, úpravy
RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou cestou a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358.

Dne 7.1.2009 uplyne
10. smutných let, co nás
navždy opustil tatínek a dědeček
pan Jan LOŠŤÁK
z Krumsína.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Jan s rodinou.

Peníze všem, bez ruč. i pro rizik klienty. Nestyďte se zavolat. Tel.: 733 390
239.
!PENÍZE!
PRO VŠECHNY S PŘÍJMEM
PRŮCHODNOST 99%
BEZ POPLATKŮ
RYCHLE A DISKRÉTNĚ
Tel.: 774 424 671.
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ.

Zájemci
o plošnou
inzerci volejte
číslo
608 022 023

www.hubnemezdrave.net Záruka
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
Pečení domácích dortů, zákusků a perníčků. Příjem objednávek na tel.: 776
30 94 40.

Nyní akce !!! Půjčky pouze na OP až do
250 000 Kč. Nízký úrok + rychlé vyřízení. Tel.: 777 800 465.

NOVÉ BYTY – PROSTĚJOV

Dne 8.1.2009 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Zdeňka PROCHÁZKY
z Prostějova.
Vzpomínají dcery s rodinami.

www.zhubni.info

Nabízím zpracování účetní evidence
vč. daňového přiznání. Zpracování
mezd, DPH, zastupování na úřadech,
ZP a OSSZ. Tel..: 777 26 81 53.

Hradební pivnice přijme číšníka/-ci na
HPP. Informace Ing. Sedláček 777 344
507.
Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
Pod Kosířem 3127/74, Prostějov
příjme do HPP:
- OBSLUHU CNC STROJŮ
- na 3-směnný provoz. Požadujeme
strojírenské vzdělání, zkušenost
na CNC kovoobráběcích strojích.
Výhodné platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Kontakt: 582 302 341.

Dne 5. ledna 2009
by se dožila 39 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Vzpomínají manžel, děti,
tatínek a sestra s rodinou.

BANKA ŘÍKÁ NE ?
Nejschvalovatelnější půjčky v ČR,
Do 100.000 Kč bez ručitele do
2 dnů pro zaměstnané, OSVČ,
mateřskou a důchodce do 70 let
Tel.: 774 350 139.

Slender club U Dony nabízí pracovní
příležitost pro kosmetičku, kadeřnici
(na ŽL). Info 725 634 507.
Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
Pod Kosířem 3127/74, Prostějov
příjme do HPP: SOUSTRUŽNÍKA
-OBSLUHU KONVENČNÍHO
SOUSTRUHU
– pro 3-směnný provoz.
- UNIVERZÁLNÍHO OBRÁBČE
– NÁSTROJAŘE
– pro 1-směnný provoz.
Požadujeme strojírenské vzdělání.
Nabízíme velmi dobré pracovní
ohodnocení a stabilní zázemí.
Nástup dle dohody.
Kontakt: 582 302 341.

vzpomínáme

Provádím modeláž nehtů. Přijedu i k
Vám domů. Sleva možná po dohodě!
Tel.: 774 334 732.

Realitní kancelář přijme realitního
makléře na HPP a spolupracovníky na
VPP. Tel.: 608 888 541, stastny@a-zreality.cz

oznámení

Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km od PV. Platba ihned. Tel.: 773 631
631

Koupím pole, zahradu v PV nebo do
1 km od PV. Tel.: 608 601 719

www.firmadoma.com Zaškolíme

ZD Moravan Domamyslice přijme brigádníky na stříhání ovocných stromků.
Informace na tel.: 602 510 465.

Pronajmu byt 2 + 1 v revitalizovaném
domě, 8.500 Kč vč. ink. Tel.: 728 076
609.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Bar – herna VAGON na Dolní ul. přijme obsluhu baru. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 767 273.

Přivýdělek na 3 hod. denně. Tel.: 603
469 575.

Srdečně Vás zveme do znovu otevřené
vinotéky na Kostelecké ul. č. 10, PV.
Nabízíme sudová, lahvová, dárková,
sv. Martinská vína z Moravy i zahraničí, sekty, baujolais aj.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
Pokorný
12 let praxe.
Volejte zdarma: 800 100 181.

Přijmeme pracovnici/-a do vinotéky pivotéky v Drozdivicích 87. Možno na
MD i brigádně. Tel.: 602 790 863.

Prodám Škoda Felicie pic kup LX 1,9
D, r.v. 2001, 200.000 km, nové zimní
pneu a baterie, kompletní sada letních
pneu, mlhovky. Cena 55.000 Kč. Tel.:
604 991 809.

23. ledna 2009 SEMMERING - Rakousko. Jednodenní lyž zájezd CK Mini trans a Svaz lyžařů. Info a přihl. OS
ČSTV, Česká 15, tel.: 588 507 048. S
sebou 650Kč + 31Euro.

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte:
733 340 168.

Žena 40 let vyučená, přijme práci jako
přivýdělek nebo i HPP (po dohodě).
Základy PC, možno i úklid kanceláří,
pomoc v domácnosti. atd. Prostějov.
Mob.: 777 946 740.

Dne 6. 1.2009
uplyne první smutné výročí
od úmrtí
pana Petra VINKLERA
z PROSTĚJOVA.
Vzpomíná rodina.

práce
Restaurace Atrium přijme vyučené
číšníky/-ce s částečnou znalostí AJ nebo
NJ. Dále pak vyučené kuchaře/-ky s praxí. Info na tel.: 721 900 388, 582 336 660.

seznámení

Novinka! Úvěrové karty od 10 –
300.000 Kč bez ručení pro každého a
jednoduše. Tel.: 777 903 876.

43/175/70, hledám ženu do divadla a na
tanec. Prostějov a okolí. Tel.: 775 367 220.

www.prostejovsky.blok.cz

44 muž z PV nabízí lásku sympatické ženě
z PV a okolí. Jen vážně. Tel.: 774 064 059.

Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731 566
255.
DOKONČENO V LETOŠNÍM ROCE
JEZDECKÁ/STUDENTSKÁ
Byt 1+kk, 44,10 m2, sklep, terasa, orientace
Jih
Cena: 1.059.150,- Kč

Provádím revize elektrických zařízení a spotřebičů. Elektroinstalace
RD, bytových jader a opravy elektrorozvodů. Tel.: 774 989 007.

Byt 2+kk, 51,97 m2, sklep, orientace SZ
Cena: 1.351.220,- Kč
Byt 2+kk, 64,73 m2, sklep, terasa, orientace
SZ
Cena: 1.427.670,- Kč
Byt 3+kk, 88,59 m2, sklep, 2x balkon, orientace JZ
Cena: 2.233.410,- Kč
Byt 3+kk, 105,82 m2, sklep, 2x balkon, orientace JV
Cena: 2.698.620,- Kč
Ke každému bytu sklep a parkovací stání

Dobře a pravidelně placený výdělek.
100 – 200 Kč za hodinu. Vyplňování
jednoduchých anket. Vhodné pro studenty, ženy na MD. Požadujeme dobrou komunikaci s lidmi v terénu, spolehlivost, samostatnost. Bez vstupních
poplatků. Zaškolíme zdarma. Nástup
ihned. Tel. 720 549 538.

TEL.: 775 780 984
www.jezdecka.cz

5  0.>- 00" ** ?
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Firma P.Š. přijme 8 lidí na domácí
práce. Plat 5 8.000 Kč /měs. Tel.: 733
608 672.
Chcete si vydělat zapis. a zvedáním telefonů 7 – 14.500 Kč s možností z domu i přivýdělku. Tel.: 604 800 212.
Přijmeme 9 lidí pro obchodní zastoupení do oblasti financí., telekomunikace a novinky na trhu. Po zapracování
28 – 51.000 Kč. Tel.: 739 385 600.
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Hodinový
manžel
Potøebujete

* vyměnit zámek?
* pověsit garnýže?
* sestavit nábytek?
* kape vám kohoutek?

VOLEJTE:

775 562 356

VÝRAZNÉ

ZIMNÍ
SLEVY
KOL
* servis
* součástky
* doplňky

5. ledna 2009

CO PŘINESL ROK 2008 V PROSTĚJOVSKÉM SPORTU? - 1. DÍL (LEDEN - ČERVEN)
Další rok je za námi a jak už to tak bývá, nastává s příchodem
nového letopočtu čas bilancování toho, co se za uplynulých dvanáct měsíců událo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník a jeho sportovní sekce byla také v roce 2008 u všeho podstatného, sledovala vše
možné i nemožné, dané a také nedané. A tak jsme se jako už tradičně zavřeli do archívu a ohlédli se zpět za všemi událostmi a
okamžiky, které během roku hýbaly sportem na Prostějovsku.
Znovu jsme tak prožili chvíle úspěchů, byly však i ty méně radostné okamžiky, jelikož bohužel ne vše a ne všem se dařilo. Naštěstí však můžeme bez nějaké nadsázky prohlásit, že většině
sportovcům a sportovním týmům z Prostějovska se loňský rok
opět povedl na výbornou! Posuďte však sami.
Věřme, že i nový rok přinese ještě více toho pozitivního a sport
v našem regionu půjde tou správnou cestou. Jak totiž nadále
ukazují návštěvy na kláních nejrůznějšího druhu a v neposlední řadě samotný zájem široké veřejnosti, místo si zde dokáže
udělat skoro každé odvětví. Bylo by velkou chybou se takové
kvality i kvantity lehce a zbůhdarma zbavovat. Je potřeba si ale
uvědomit, že bez důstojného zázemí a patřičně vytvořených
podmínek se sport na té nejvyšší úrovni opravdu provozovat nedá. Doufáme, že Prostějované potáhnou v roce 2009 za jeden
provaz a náš sport bude v republice znovu vidět. Minimálně tak
jako letos. Vše nejlepším všem sportovním přívržencům přece
celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Stranu zpracoval Petr Kozák

Událost prvního půlroku

LEDEN
Do nového roku vstoupili basketbalisté Prostějova na třetí pozici Mattoni NBL a koncem měsíce zalovili v
Ostravě, odkud získali českého reprezentanta Jaroslava Prášila. Hokejisté Jestřábů se naopak potáceli na
chvostu tabulky východní skupiny
první ligy, když body sbírali spíše na
cizích kolbištích. Volejbalistky VK
se vyhřívaly na samém vrcholku extraligy a ve svém výběru přivítaly již
druhou Brazilku – po Soaresové přišla Vivi. Do druhé poloviny nejvyšší
soutěže vstoupili boxeři BC DTJ,
které však hned na přivítanou s novým rokem zařízli v Děčíně rozhodčí
a tým se tak ze severních Čech vracel
s porážkou a hlavně nepříjemným
pocitem zmaru... Tenisový klub Agrofert Prostějov získal posilu v podobě Lukáše Dlouhého, stávající
členka Petra Kvitová se pak stala halovou mistryní republiky. Šestnáctiletá Eva Sváčková proslavila v maďarské metropoli Budapešti Želeč,
když získala titul juniorské mistryně
světa v bodyfitness. Bikrosařka Jana
Horáková z Tištína zase bodovala v
prestižní anketě Sportovec roku ČR
2007, v níž se umístila na 41. místě.
České hokejistky uspěly na historicky prvním světovém šampionátu v
Kanadě, kde získaly bronzové medaile. U největšího úspěchu byly i dvě
Prostějovanky – Nikola Tomigová a
Monika Křupková. Po celý první
měsíc roku 2008 jsme se pak na
stránkách našeho týdeníku ohlíželi za
boji na zelených trávnících v nejrůznějších soutěžích Olomouckého
KFS i OFS Prostějov.
ÚNOR

DOBYTÍ TUZEMSKÝCH FUTSALOVÝCH TITULŮ PROSTĚJOVSKÝM CELKEM
FC RELAX SE BEZESPORU ZAPSALO DO HISTORIE ZLATÝM PÍSMEM. PROSTĚJOV, MĚSTO, KTERÉ V POSLEDNÍCH DESETI LETECH ÚSPĚŠNĚ MIZÍ Z
FOTBALOVÉ MAPY REPUBLIKY SE TAK MŮžE PYŠNIT NEJLEPŠÍM TÝMEM
ČR ALESPOŇ V SÁLOVÉ OBDOBĚ TOHOTO SPORTU. FUTSALISTÉ RELAXU
TOTIž DOKÁZALI PO VÍCE NEž TŘINÁCTILETÉM SNAžENÍ KONEČNĚ UKOŘISTIT MISTROVSKÝ TITULA K TOMU NAVÍC PŘIDAT I VÍTĚZSTVÍ V ČESKÉM
POHÁRU. NEJVĚTŠÍM POZITIVEM NA ZISKU DOUBLE JE TEN FAKT, žE SE O
NĚJ PŘIČINILI VÝHRADNĚ FOTBALISTÉ POCHÁZEJÍCÍ Z PROSTĚJOVSKÉHO
REGIONU!

Hvězda prvního půlroku

Volejbalistky Prostějova dosáhly
premiérového úspěchu. Na vlastní
palubovce zvládly nejen organizaci
FINAL FOUR Českého poháru, ale
také sportovní stránku. Ve finálovém
duelu nedaly žádnou šanci pražskému Olympu a tým pod vedením
trenérky Táni Krempaské se radoval
z historicky prvního triumfu! V mužském finále uspěl na palubovce prostějovské Městské haly-Sportcentrum DDM Liberec, který zdolal bez
větších potíží a ztráty setu Kladno.
VK Prostějov pokračoval ve slibně
rozjeté sezoně a definitivně si zajistil
vítězství v základní části extraligy.
Česko-Slovenský pohár však již prostějovská děvčata neovládla, když ve
finále nestačila na tým VK Doprastav Bratislava. Prostějovští hokejisté prohráli hanácké derby s Olomoucí, což jim v boji o postup do předkola play off notně srazilo vaz. Od tohoto okamžiku začala Jestřábům konkurenční Třebíč pořádně utíkat a tým
trenéra Chlustiny, který vystřídal Radomíra Kužílka, jenž už předtím nahradil Martina Stloukala, skončil v
tabulce až sedmý, což znamenalo jediné: skupinu play-out o udržení v

Z týmu odešla Gönciová, přichází reprezentantka Kučerová!

RAHSAAN EDWARD AMES

ČR Monika Kučerová!
„Danka Gönciová nebyla spokojena se svým herním vytížením v
zápasech. Proto jsme se vzájemně
dohodli na jejím odchodu z našeho
klubu s tím, že si bude hledat jiné
angažmá,“ vysvětlil sportovní ředitel VK Prostějov Peter Goga.
Náhradu našel prostějovský oddíl
rychle. „Monika Kučerová působila od letošního léta ve Vicenze,
jež hraje italskou nejvyšší soutěž

Serii A. Předtím hrála tři roky v rakouském Post Schwechat, kam
odcházela z Olomouce. Jinak pochází z Liberce,“ přiblížil Goga dosavadní kariéru nové posily. „Podepsala u nás smlouvu do konce
sezony, do přípravy se zapojí od 2.
ledna. Momentálně děláme vše
pro to, aby mohla za Prostějov nastoupit už v nejbližších důležitých
zápasech,“ dodal sportovní ředitel
klubu. „Danka sama projevila

zájem o změnu prostředí z důvodů
většího herního vytížení a my jsme
jí to umožnili. Příchod Moniky
Kučerové by měl být určitě oživením. Jedná se českou reprezentantku s bohatými mezinárodními
zkušenostmi s předpoklady stát se
hráčkou naší základní sestavy,“
uvedl k vůbec první rošádě v kádru během letošní sezony Miroslav
Čada, trenér VK Prostějov
.
-pk, zv-

„Tento měsíc rozhodne o úspěchu, či neúspěchu
laxu dokonale přepsal dějiny, když se
poprvé za svoji třináctiletou historii
stal mistrem České republiky, čímž
se mnoha hráčům a funkcionářům
splnil odvěký sen! Házenkáři Kostelce na Hané pořádali tradiční „Semo
Cup“, v němž obsadili solidní druhou
pozici. Z vítězství se těšil tým SCM
Karviná. Fotbalisté Protivanova
ovládli zimní turnaj v Boskovicích
„Artezia Cup“. Anketu „Sportovec
Olomouckého kraje“ za rok 2007
ovládl již potřetí za sebou prostějovský tenista Tomáš Berdych. Basketbalisté obsadili mezi kolektivy druhou a raftaři třetí příčku. Druhým nejlepším juniorem se stal další talentovaný hráč TK Agrofert Michal Konečný. Stejné vítěze poznala i anketa
„Sportovec města Prostějova“. Berdych zvítězil v hlavní kategorii před
bikrosařkou Horákovou a parašutistou Vedmochem. Mezi kolektivy
uspěli basketbalisté, raftaři a tenisté.
Talentem roku byl taktéž Konečný,
druhý skončil nohejbalista Klaudy a
třetí plavkyně Mráčková. Mládežnickým týmem roku se stalo družstvo TK Agrofert, do Síně slávy prostějovského sportu pak byli uvedeni
cyklista Vladimír Vačkář, lukostřelec
Antonín Přikryl a parašutista Ivan
Hoššo. Do seniorské hokejové reprezentace se vedle Petra Kumstáta objevil i Marek Černošek, v současnosti obránce pražské Sparty.
BŘEZEN
Prostějovské volejbalistky prošly do
semifinále play off extraligy žen tím
nejrychlejším možným způsobem,
hanácký konkurent z Přerova
hráčkám VK nemohl konkurovat.
To další oddíl z Hané, SK UP Olomouc, už si vedl mnohem zdatněji.
První výhra volejbalistek Olomouce
v Prostějově však ještě nechávala
všechny klidnými... Extraligoví bo-

jovska, poznala zbrusu nového vítěze. Ve finále play off oplatil výběr
HC Pitbulls svému rivalovi HC Vandals loňskou porážku a stal se králem
amatérského hokeje na Prostějovsku. Na ledě HŽP Arény se konala
tradiční „Velká cena města Prostějova“ v krasobruslení. Hokejisté
Plumlova neprošli přes první kola
play off Krajské ligy Jižní Moravy a
Zlínska. Vědět o sobě dali mladí „orli“, kteří na mezinárodním juniorském turnaji v Itálii skončili na osmé
příčce. Jejich elitnímu výběru se ale
přestalo dařit, když přišly hned čtyři
porážky v řadě! Ještě předtím se
svěřenci trenéra Marka probojovali
přes Pardubice do finále Českého
poháru, v němž už „orli“ ztroskotali
na favorizovaném Nymburku. Aerobic Club Pavlíny Radičové byl Českým svazem Aerobiku vyhlášen
„Skokanem roku 2007“. Kulečníkáři
Presskanu Prostějov získali stříbrné
medaile na MČR družstev v kvartách. Mladý automobilový jezdec z
Pivína Oskar Král vyhrál se Škodou
130 RS seriál závodů mistrovství Evropy do vrchu historických vozidel.
Do reprezentačního výběru České
republiky se po Petru Kumstátovi,
Marku Černoškovi protlačil i třetí odchovanec prostějovského hokeje Jiří
Cetkovský, útočník Pardubic. V kostelecké Městské hale se konal lukostřelecký šampionát mládeže. Lukostřelec TJ OP František Hajduk pak
přivezl z halového mistrovství Evropy juniorů osmnácté místo.
DUBEN
„Aprílový“ měsíc začal tragicky pro
prostějovský volejbal. Tým VK senzačně nestačil v semifinále play off
nejvyšší soutěže na nadšeně hrající
Olomoučanky a po sérii 1:3 na zápasy se musel spokojit pouze s bojem o

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ HVĚZDOU PRVNÍHO POLOLETÍ ROKU 2008 SE STALI
PROSTĚJOVŠTÍ BOXEŘI. JEJICH EXTRALIGOVÝ TRIUMF BYL PRO ŠIROKOU
SPORTOVNÍ VEŘEJNOST BEZESPORU ZÁžITKEM. NEJENžE SE NA HANÉ SLAVIL PO DLOUHÝCH ŠESTAČTYŘICETI LETECH MISTROVSKÝ TITUL, ALE NAVÍC JEŠTĚ PŘÍMO PO DRTIVÉM TRIUMFU NAD ODVĚKÝM REPUBLIKOVÝM
HEGEMONEM ROHOVNICKÉHO SPORTU SKP ÚSTÍ NAD LABEM!

Smolař prvního půlroku

PROSTĚJOVSKÝ HOKEJOVÝ KLUB HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV PROžIL VE
ČTVRTÉM ROCE SVÉ EXISTENCE VÝKONNOSTNÍ I EKONOMICKÝ PÁD Až NA
ÚPLNÉ DNO. PO PŘÍMO KATASTROFÁLNÍCH VÝSLEDCÍCH V 1. LIZE SESTOUPIL TÝM ZASLOUžENĚ DO DRUHÉ LIGY, PŘIČEMž JEHO PÁD NEZASTAVILANI
ČTYŘLÍSTEK VYSTŘÍDAVŠÍCH SE TRENÉRŮ A OKOLO ŠEDESÁTKY HRÁČŮ!
VNITROKLUBOVÁ KRIZE SE ŘEŠILA NEJEN NA STRÁNKÁCH TISKU, ALE I NA
ZASEDÁNÍCH MĚSTSKÝCH KONŠELŮ... PŘEDSTAVITELE DOKONCE VYŠETŘOVALA POLICIE! NAKONEC DOŠLO KE ZMĚNĚ MAJITELŮ A ODDÍL POKRAČUJE JAKOBY NANOVO.

„podivný“ osud týmu BK PROSTĚJOV, který měl být tím nejsilnějším v historii

Na závěr přestávky šmikly holky rivala z Olomouce 4:1

NA ZÁVĚR PRVNÍHO POLOLETÍ UPLYNULÉHO ROKU 2008 NAVŠTÍVIL PROSTĚJOV
I LEGENDÁRNÍ ATLET, DEVÍTINÁSOBNÝ MISTR SVĚTAA OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ CARL
LEWIS. NA SNÍMKU SI PŘIŤUKL S PETREM CHYTILEM, JEDNATELEM TK PLUS,
SPOLEČNOSTI, KTERÁ JEJ DO ČR A DO NAŠEHO MĚSTA PŘILÁKALA.

první lize... Tu začali Jestřábi prvním
domácím vítězstvím od 12. prosince
předchozího roku! Nebyla však u toho hvězda týmu Martin Piecha, který
se dostal do prvního křížku s novým
koučem Chlustinou. Vřít to začalo
také v zákulisí, do konfliktů s vedením se dostávali i poslední věrní fanoušci... Boxeři Prostějova naopak
bravurně napravili výpadek z
Děčína, když v domácím ringu smetli České Budějovice a v průběžné tabulce si udrželi druhou příčku. Basketbalisté stále střídali druhou a třetí
pozici, v Prostějově se losovalo čtvrtfinále Českého poháru. Sáloví fotbalisté FC Relax obhájili prvenství v
Krajské lize, kterou vyhráli už podesáté. Nejvyšší soutěž OŠSF si podmanil tým Jiřiny Prostějov, další prostějovský výběr FC Kulcao se stal
králem „Prostějovské ligy veteránů“.
Také ve finálovém turnaji „Poháru
OŠSF“ dominoval podle očekávání
Relax, na druhém místě skončila Jiřina a třetí byl výběr FC Zelená Křídla.
A to ještě nebylo všechno. Tým Re-

Překvapivá změna v hráčském kádru VK Prostějov:
Volejbalový klub Prostějov
poměrně nečekaně hlásí střídání
hráčských stráží v „A“-týmu na
postu přihrávající smečařky. Přestože se družstvu zatím velice daří a
v nejvyšší soutěži poznalo jen jedinou porážku, došlo během vánoční
a novoroční pauzy k jedné zásadní
změně. Ze soupisky VK zmizela
slovenská reprezentantka Daniela
Gönciová, místo níž přichází členka širšího kádru národního výběru

PREMIÉROVÁ SEZONA NOVĚ ZALOžENÉHO VOLEJBALOVÉHO TÝMU žEN PŘINESLA OBĚ STRANY MINCE. NEJDŘÍVE SE DRUžSTVO TĚSILO Z TRIUMFU
V ČESKÉM POHÁRU (VĚTŠÍ SNÍMEK), AVŠAK ZÁVĚR SEZONY BYL TRPKÝ, JAK OSTATNĚ VYPOVÍDÁ VÝRAZ POZDĚJI ODVOLANÉ TRENÉRKY TÁNI KREMPASKÉ
(MENŠÍ SNÍMEK).

xeři Prostějova sice prohráli na půdě
obhájců titulu v Ústí nad Labem, ale
vytoužených šest bodů si dovezli.
Do jarní části první ligy házenkářů
vstoupili oba regionální zástupci,
týmy Prostějova a Kostelce na Hané.
Vzájemné derby v kostelecké hale
vyhráli po velkém boji domácí. Začaly také fotbalové soutěže na všech
úrovních. Jestřábi se marně pokoušeli o uchování prvoligové příslušnosti, hokejoví fanoušci rozdávali
již čtyři kola před koncem skupiny
play-out smuteční parte... Následně
vše bylo také stvrzeno a HK Jestřábi
se po třech letech vrátili zpět o patro
níž, do druhé ligy. V zákulisí se také
ihned začalo mluvit o konci stávajícího vedení, do situace se kvůli dluhům klubu muselo postupně zapojovat i město! Na stránkách našeho
týdeníku si pak „vyměňovali“ zdravice někteří hráči s koučem Chlustinou... Derniéra týmu ve druhé nejvyšší soutěži skončila stylově – porážkou. Noční hokejová liga, hraná
znovu jako Okresní přebor Prostě-

bronzové medaile. A to byl opravdu
šok jako hrom! Očistec volejbalistek
Prostějova ale pokračoval i v sérii o
třetí místo. Jednoznačná prohra 0:3
na domácí palubovce dávala jasně tušit, že s týmem už není něco v pořádku... Přestože svěřenkyně trenérky
Krempaské dokázaly ztrátu vymazat
úspěchem v jihomoravské metropoli, další domácí prohra již byla osudnou... Naopak do extraligového finále vplula prostějovská boxerská
loď, kterou do souboje o zlato posunula domácí výhra nad Ostravou
10:8! Basketbalisté zakončili základní část porážkou, která však už nic nemohla změnit na třetím místě. Právě
z této pozice se „orli“ vydali směrem
do vyřazovacích bojů. V nich se BK
Prostějov ujal po prvním čtvrtfinálovém triumfu vedení nad Ostravou. Po dvou letech se na pomyslný
regionální šipkařský trůn vrátili hráči
ČDS Pitbulls Prostějov. S aktivní kariérou se rozloučil házenkář Tomáš
Flajsar, dlouholetý házenkář Prostějova a Kostelce na Hané.

KVĚTEN
Prostějovský boxerký tým se nejenže
probojoval do finále nejvyšší soutěže
družstev, ale stal se i nečekaným vítězem základní části UNIBON extraligy a finálovou sérii tak zahájí před
svými příznivci! A začali ji grandiózně, když před našlapaným Společenským domem vyprovodili favorizované Ústí nad Labem debaklem
16:2! A boxerský sen byl dokonán
hned následně na severu Čech, kde
tým BC DTJ senzačně uspěl 10:8 a
po 46 letech vybojoval pro Prostějov
boxerský titul! Naopak volejbalistky
Prostějova zakončily extraligový ročník ve smutku a po propadáku v semifinále play off nezvládly ani sérii o
třetí místo a ze zpočátku zdařile rozjeté sezony odešly s prázdnou,
přesněji řečeno se čtvrtým místem...
Trenérka Táňa Krempaská také za
dosti pohnutých okolností klub opustila. Novým lodivodem byl jmenován exbrněnský Miroslav Čada. Volejbalový oddíl se následně přihlásil
do Ligy mistryň, čímž se stal prvním
tuzemským týmem mezi evropskou
smetánkou! Basketbalový klub se
dočkal výrazných úspěchů. „Béčko“
postoupilo do první ligy, juniorka se
probojovala na Final Four, kde následně získala stříbrné medaile! Oba
kolektivy vedl trenér Peter Bálint.
První tým se sice na postup ze čtvrtfinále play off Mattoni NBL s NH Ostrava nadřel, ale nakonec se mu to po
čtyřzápasové sérii podařilo. Ani
skvělý Ames však nakonec Orly nedotáhl do vysněného finále. Dramatickou semifinálovou sérii nakonec
pro sebe získal věčný rival z Nového
Jičína a fanouškům tak opět zbyly oči
pro pláč... Ihned se začalo šeptat o
konci trenéra Marka a několika
hráčů. Fotbalový klub z Kostelce na
Hané oznámil, že do příštího soutěžního ročníku postaví ženské družstvo! Na divizní úrovni se hrálo
prestižní derby dvou fotbalových rivalů, v němž Konice opět nezlomila
protivanovské prokletí a na svém
trávníku podlehla 0:2. Protivanovští
se také následně ve čtvrté nejvyšší
soutěži zachránili. Do krajských
soutěží se vrací tým z Prostějova.
Tým TJ Haná se stal přeborníkem
OFS a získal právo startu v I.B třídě
Olomouckého KFS. Ve známých
prostějovských hostincích se tak slavilo až do rána. Lukostřelecký halový šampionát v Nymburku přinesl
tentokrát našim zástupcům pouze
jednu medaili, která se ale zato třpytila zlatem. Postarala se o ni seniorka
Magdalena Majarová. Ve sportovní
hale RG a ZŠ města Prostějova se konal nejprestižnější svátek smíšeného
odvětví mužů a žen „Korfbal Final
Four 2008“. Setkání nejlepších čtyř
týmů v republice nadchlo po sportovní i organizační stránce. Mistrem republiky se stalo na Hané Znojmo a to
jak v seniorské, tak i dorostenecké
kategorii. Prostějovští raftaři zazářili
na mistrovství Evropy ve slalomu,
když se stali šampiony R4 a posbírali také řadu dalších cenných kovů.
Další zlato putovalo do Želče, „fitneska“ Eva Sváčková získala titul
mistryně České republiky. Mladé tenistky TK Agrofert Petra Cetkovská
a Petra Kvitová zazářily na grandslamovém turnaji v Paříži, kde obě postoupily až do osmifinále. Házenkářské týmy Kostelce na Hané a Prostějova obsadily v první lize čtvrté,
resp. páté místo.
ČERVEN
Hokejový klub Jestřábi Prostějov
se ocitl v krizi. Oddíl přiznal nemalé dluhy, město mu prostřednictvím provozovatele Domovní správy zakázalo vstup do haly a na-
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celé sezóny,“ říká trenér Miroslav Čada
Po dlouhé sváteční zápasové pauze, kterou prostějovské volejbalistky vyplnily krátkým odpočinkem a tvrdou dřinou, se svěřenkyně trenéra Čady již v tomto týdnu chystají vstoupit do podle slov
samotného kouče rozhodující fáze
letošního soutěžního ročníku! V
krátkém časovém sledu totiž na
VK Prostějov čekají veledůležité
zápasy Champions League v Rijece a s Murcií, ale také středeční semifinálový duel Českého poháru
proti VK Královo Pole Brno či sobotní extraligový střet s úřadujícím mistrem PVK Olymp Pra-

ha. Vůbec po celý leden se hráčky
zapotí, kalendář totiž napovídá, že
nyní budou hrát v pravidelném
rytmu středa-sobota.
„Jsme si plně vědomi toho, že nás
čeká důležité období. Tenhle měsíc
prakticky rozhodne o úspěchu, či
neúspěchu celé sezóny. Je to tak
dáno a nám nezbývá, než se s tím
porvat,“ přiznává stěžejnost následujících zápasů lodivod VK Prostějov Miroslav Čada. Po delší herní přestávce je už podle trenéra družstvo doslova hladové po zápasovém vytížení. „Mezi svátky jsme
měli jen čtyřdenní pauzu a jinak

jsme se připravovali dvoufázově.
Pracovali jsme hlavně na kondici a
příprava vyvrcholila sobotním
zápasem s Olomoucí hraném na pět
setů, který jsme vyhráli 4:1. Faktem je, že herní pauza už byla dlouhá a sobotní zápas byl takovou psychickou vzpruhou,“ popsal průběh
tréninkového procesu na přelomu
roku kouč prostějovských volejbalistek.
Příznivé zprávy z volejbalového
tábora jdou, i co se týká současného
zdravotního stavu. „Přípravu absolvoval kompletní kádr a v současnosti až na jednu výjimku nemá žádná z

hráček žádné zdravotní potíže. Jedinou výjimkou je Ivča Bramborová,
kterou trochu trápily záda, ale v sobotu s Olomoucí už hrála. Za tento
stav jsem opravdu rád,“ s potěšením
kvitoval prázdnou marodku svého
kádru zkušený volejbalový stratég.
Volejbalistky Prostějova vstoupí do
zápasového kolotoče již tuto středu
7. ledna v Českém poháru s Brnem,
v sobotu 10. ledna nastoupí v extraligovém souboji proti Olympu Praha a hned příští středu 14. ledna v
klíčovém duelu Champions League
na palubovce chorvatské Rijeky.
-zv, pk-

hlas se mluvilo o prodeji klubu, stěhování do jiného města, či dokonce
ekonomickém krachu... Tenisovým králem na Hané se stal Argentinec Agustin Calleri, který ovládl
patnáctý ročník mezinárodního tenisového turnaje Unicredit Czech
Open 2008, když ve finále zdolal
svého krajana a obhájce loňského
prvenství Sergio Roitmana. Pro
české tenisty skončil turnaj Unicredit Czech Open 2008 už ve čtvrtfinále, v němž vypadli jak nejvýše
nasazený Tomáš Berdych, hráč
prostějovského TK Agrofert, tak i
Bohdan Ulihrach. Domácího miláčka publika Berdycha, jehož z tribuny povzbuzovala i přítelkyně
Lucie Šafářová, zdolal talentovaný
Brazilec Bellucci. Do našeho města zavítali počátkem posledního
měsíce školního roku nejen kvalitní tenisté, ale i osobnosti z různých
sfér našeho života. K vidění byl například Jiří Bartoška, zpěvák Petr
Spálený, členové Katapultu, tenis
si zahráli premiér Miroslav Topolánek, ministr Ivan Langer, významní podnikatelé Andrej Babiš, či Jedna z nejdéle sloužících hráček
no,“ stručně vysvětlila důvody svého
Tomáš Chrenek, ale hlavně legen- VK Prostějov, sympatická čerrozhodnutí usměvavá slovenská
dy z minulosti Jim Courier, Karel novláska Danka Gönciová dala
univerzálka Daniela Göncivoá. Také
Nováček, Jiří Novák a Prostějov hanáckému klubu překvapivě
o místě svého budoucího působiště
navštívil i devítinásobný mistr svě- vale. U fanoušků velmi oblíbená
Večerníku reprezentantka své rodné
ta Carl Lewis! Volejbalistky Pro- hráčka, jež jako jedna ze tří mozemě nic konkrétního prozradit nestějova představily první posily pro hykánek přežila letní kádrové
chtěla. „Ráda bych zkusila nějaké
novou sezonu, exreprezentantky zemětřesení, se tak rozhodla mezi
zahraniční angažmá, takže SlovenTomanovou a Spalovou. Prostějo- vánočními svátky. Důvodem jesko ani Česko v mých plánech není,“
vští raftaři dominovali na mistrov- jího odchodu z klubu bylo menší
odpověděla na dotaz ohledně své daství České republiky, na kterém po- herní vytížení, než by si ona sama
lší volejbalové štace „Danka“.
sbírali hned dvě třetiny z celkového představovala. Přitom v úvodu leProstějovští fanoušci tak už nebupočtu medailí. Skončily fotbalové tošní sezóny patřila k nejlepším
dou moci sledovat líbivý herní styl
soutěže na všech úrovních. Lipová hráčkám nového celku a nastupohráčky sice menšího vzrůstu, ale o to
přes veškerou snahu spadla z vala stabilně v základní sestavě.
většího srdce. S nostalgií tak můžeMSFL, Protivanov se nakonec vy- Postupem doby však trenér Čada
me už jen vzpomínat na Dančiny
švihnul před Konici a skončil šestý, přesunul přihrávající smečařku
vstupy do nerozhodnutých utkání,
o jednu příčku výše než jeho nejvě- do role náhradnice s níž se velká
které dokázala svým nasazením a
tší regionální rival. V Přeboru Olo- bojovnice těžko srovnávala.
vůlí po vítězství zlomit na stranu
mouckého KFS obsadily Určice „Není to o tom, že bych si v Prostěsvých spoluhráček, jež kolikrát došestou příčku, Kralice na Hané sko- jově na něco stěžovala. Prostě jsem DANKA Už BUDE PODÁVAT POZÁPASOVÉ ROZHOVORY
kázala svou dravostí pozitivním
nčily osmé. V I.A třídě O KFS sku- na můj vkus málo hrála, to je všech- PRAVDĚPODOBNĚ V JINÉM JAZYCE…
-zvFOTO: Z. PĚNIČKA způsobem „nakazit“...
pině „B“ obsadili Čechovičtí třetí
příčku, Plumlov šestou, Klenovice
na Hané sedmou a Mostkovice
předposlední, třináctou. V I.B třídě
skupiny „A“ se z postupu radoval v
tabulce druhý Jesenec, další regionální celky se seřadily od šestého
do devátého místa – Nezamyslice,
Kostelec na Hané, Pivín. Zbývající
dvě mužstva – Němčice nad Hanou Po nečekaném odchodu
stávala na základě politiky určitě hrála možnost znovu naskoa Vrchoslavice – se sešikovala na slovenské reprezentantklubového vedení chorvatská čit do Champions League, kterou
desáté, resp. jedenácté pozici. Pře- ky Daniely Gönciové z
hráčka. Když se objevila ne- jsem si už vyzkoušela během svého
borníkem OFS Prostějov se stala prostějovského volejbačekaná nabídka z Prostějova, působení ve Vídni. Hodně podstatTJ Haná Prostějov, druhá skončila lového tábora zareagovatak jsem o ní začala vážně ná však byla i vysoká kvalita zderezerva Lipové. Vítězem III. třídy lo klubové vedení velmi
uvažovat,“ vysvětlovala ne- jšího týmu. Společně s osobou kouOFS se stalo „béčko“ Určic, které pružně a získalo adekutěšené podmínky svého an- če a odpovídajícím zázemím. Nanahradilo v nejvyšší okresní sout- vátní náhradu v podobě
gažmá na Apeninském polo- víc mám také přítele v Olomouci a
ěži poslední Smržice. Dvě skupiny čtyřiadvacetileté české
ostrově Monika Kučerová. tak jsem se téměř po čtyřech letech
IV. třídy ovládla další rezerva Je- reprezentantky Moniky
Zajímavostí na celém přestu- do vlasti docela těšila,“ vyznala se z
sence a také Vitčice. Dorostene- Kučerové (na snímku),
pu je určitě rychlost, s jakou rozhodujících důvodů příchodu na
ckým přeborníkem se staly Neza- 183 centimetrů vysoké
jste se rozhodla pro své sou- Hanou Kučerová, která závěrem
myslice na Hané. Z postupu do di- přihrávající smečařky.
časné působiště. „Vše se to přiznává, že toho o úrovni a kvalitě
vize se radovali i dorostenci 1. SK Odchovankyně
libeseběhlo během pár hodin. tuzemské soutěže zatím moc neví.
Prostějov, kteří vyhráli Přebor Olo- reckého volejbalu, která
Dvaadvacátého prosince mi „Tři a půl roku jsem českou extralimouckého KFS. Tradiční turnaj v v minulosti oblékala dres
zavolal můj manažer, že ved- gu nehrála a ani ji neviděla. Za tu
Malém Hradisku „Pepo Cup“ pre- hanáckého rivala z Olole zájmu jednoho polského dobu se jednotlivé celky dost obměmiérově vyhrál tým Vitur Přerov. mouce či rakouského
klubu se o mě zajímá i Prostě- nily a celkově se soutěž hodně
Změnami procházel basketbalový týmu Post Schwechat,
jov. Zanedlouho jsem měla omladila. Zkrátka se musím rozoddíl, který oznámil, že „A“-tým působila od začátku letomožnost hovořit s manaže- koukat a časem se uvidí,“ přiznala
povede Srb Ivica Mavrenski. Do šní sezóny v nejprestižněrem VK Prostějov panem závěrem
na
stránkách
Nymburku se naopak stěhoval mi- jší evropské soutěži italGogou, jenž mi dal čas na roz- www.vkprostejov.cz novou motiláček publika, polský pivotman To- ské Serii A1.
myšlení jen pár hodin,“ doda- vaci Monika Kučerová, nová tvář
maszek. Kušisté z Kostelce na Pro mnohé volejbalové fala k akci „kulový blesk“ re- účastníka Champions League.
Hané ovládli domácí šampionát, noušky těžko pochopitelný
prezentační smečařka. O ná- Obsáhlejší rozhovor s hráčkou vám
FOTO: WWW.VKPROSTEJOV.CZ
dvojice Nedělníků si dokonce vy- přestup z italské Vicenzy do
vratu po několikaletém puto- přineseme po její premiéře v prostěbojovala právo startu na mistrov- hanáckého Prostějova se podle slov městnavatel nás prakticky neplatil a vání Evropou rozhodla možnost jovském dresu, kterou by si měla
ství světa. V Prostějově tradičně samotné hráčky na webových to byl jeden z hlavních důvodů mé- účinkování Champions League a odbýt již ve středu v semifinálovém
rozbil stan soubor Jágr Team a po stránkách klubu upekl velmi rychle ho odchodu. Navíc jsem skoro vů- také výborná pověst provázející utkání Českého poháru proti KP Brměstě tak byli opět k vidění slavní a celkem logicky. „Náš italský za- bec nehrála, protože přednost do- prostějovský klub. „Důležitou roli no.
-zvhráči z NHL včetně největší hvězdy Jaromíra Jágra či čerstvého vítěze Stanleyova poháru s Detroitem
KAM PØÍŠTÌ
ČESKÝ POHÁR
Jiřího Hudlera. Boxer Ivan Dunka
vybojoval na věhlasné Grand Prix
Ústí nad Labem bronz, bikrosařka 15. kolo, sobota 10. ledna 2009: VK Prostějov – PVK Olymp Praha (17:00 hodin), Semifinále – 1. zápasy: VK Prostějov – VK Královo Pole Brno (středa 7. ledna,
UP Olomouc – VK TU Liberec, TJ Tatran Střešovice – VK Královo Pole Brno, TJ 17:30 hodin), SK UP Olomouc – PVK Olymp Praha (středa 14. ledna). Odvety jsou
Jana Horáková se stala vicemistry- SK
Sokol Frýdek-Místek – PVK Precheza Přerov, SK Slavia Praha – TJ Mittal Ostrava. na programu shodně ve střed 28. ledna.
ní světa na horských kolech.

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

Slovenská bojovnice Danka Gönciová opustila Hanou

Novou tváří VK Prostějov je Monika Kučerová
„V Itálii mě neplatili a navíc jsem nehrála“

odejit, byla mu ukončena smlouva. Oficiálním důvodem se stalo
uvolnění kvóty pro jiného neamerického hráče, v kuloárech se však proslýchá, že Ames nebyl tím správným lídrem týmu a nezapadl do koncepce nového trenéra Bálinta.
ŠTĚPÁN VRUBL
zůstává, dlouho zraněn, před nedávnem se vrátil na palubovku a měl by
nyní „prodat“ to, co umí
LUDĚK JUREČKA
odejit, ještě před sezonou se nevlezl do kádru tehdejšího kouče Mavrenského a zamířil do Nového Jičína
GORAN SAVANOVIČ
odejit, po problémech s disciplínou a zdravotním stavem mu vedení
oznámilo, že v Prostějově končí
PAVEL BOSÁK
odejit, vaz mu srazila nevhodná návštěva diskotéky a následně otevřený rozhovor do našeho týdeníku, v němž zkritizoval chod prostějovského týmu
PETR DOKOUPIL
zůstává, sice nedostává tolik příležitostí, kolik by se vzhledem k jeho talentu, jenž ho předchází, čekalo, ale stabilně patří do kádru
HARL BEECHUM
zůstává, možná se od něj čekalo víc, ale přínosem týmu bezesporu je a
jeho trojky „orlům“ možná ještě hodně pomůžou
JAROSLAV PRÁŠIL
zůstává, člen české reprezentace si vybojoval místo v základní pětce a
je stálicí týmu
PAVEL NOVÁK
zůstává, jako poslední mohykán z mužstva, které vybojovalo před pěti
lety postup do nejvyšší soutěže, se udržel v týmu a konečně dostává také
vícero příležitostí
PAVEL STANĚK
zraněn, původně šel na banální operaci, avšak pooperační problémy jej
pevně uvázaly na nemocniční lůžko, ze kterého se předsezonní posila
zřejmě hned tak nezvedne... Zda-li se vrátí ještě před vyřazovacími boji, naplní se ta optimističtější verze.
RICHARD LEŠKO
zraněn, vážné zranění kolene a následná operace z počátku sezony jej
připravila zřejmě o celý ročník.. Jeho návrat na palubovku ještě v letošních bojích je hodně nejistý, spíše nepravděpodobný...
MARTIN VAŇÁK
odejit, ani tentokrát se nevlezl do kádru a brzy po zahájení mistrovských
bojů zamířil do prvoligového Chomutova
SHAUM PRUITT
zůstává, bezpochyby největší předsezónní úlovek „orlů“. Pivotman se
rychle adaptoval, okamžitě si vybojoval pevné místo v základu a nyní
patří nejen k nejlepším hráčům Prostějova, ale i nejužitečnějším borcům
celé soutěže
NOUHA DIAKITE
odejit, pravý opak Pruitta – vůbec se nechytil! V přípravě se mu sice vedlo solidně, ale jakmile začala sezona, na palubovce se trápil a byl jen
stínem reprezentanta Mali...
JAKUB MIKULEC
zůstává, sice opět nastupuje převážně jen za rezervu, je členem kádru a
plní roli čtvrtého, pátého pivotmana
IVICA MAVRENSKI
odejit, hlavní trenér vsadil na spíše „kamarádský“ způsob řízení mužstva, tým údajně příliš netrénoval, což na hřišti bylo znát... Srbský lodivod
byl nakonec v polovině listopadu odvolán (v lize mělo mužstvo bilanci
6-6, v EuroChallenge Cupu bylo po dvou zápasech vyřazeno)
MIROSLAV MARKO
odejit, asistent trenéra, v minulém ročníku ještě hlavní kouč odešel od
mužstva společně s Mavrenskim. Převzal v klubu funkce a povinnosti
po novém kormidelníkovi prvního týmu „orlů“ Peteru Bálintovi
Tučně vytištěná jména momentálně pokračují ve službách BK Prostějov.
-pk-

Rozhovor s novým asistentem trenéra BK Prostějov

„Rozmýšlel jsem se dlouho, ale nakonec
jsem kývnul,“ říká nový kouč s číslem dvě
Od dnešního dne, tj. pondělí 5. ledna 2009 už nebude současný lodivod prvního týmu BK Prostějov kočírovat hanáckou basketbalovou
loď sám. Do funkce asistenta přichází dvaadvacetiletý trenér
mládežnických celků BK Synthesia Pardubice Martin Růžička (narozen 7. dubna 1986, na snímku),
který by měl být zároveň i hlavním
koučem dorosteneckého extraligového výběru BK Prostějov U16.
¤ Kdy jste dostal nabídku z Prostějova?
„Přišla zhruba čtrnáct dní po tom, co
byl do funkce hlavního kouče BK
Prostějov jmenován Peter Bálint
(začátkem prosince 2008 - pozn.
red.).“
¤ Jak dlouho jste se rozmýšlel,
jestli ji přijmete?
„Dlouho, přibližně asi celý týden.
Hlavním důvodem mého váhání byla rozdělaná práce v Pardubicích. Jako trenér tamních výběrů U13 a U14
jsem pomýšlel na se svými svěřenci
na mistrovské tituly. Po dlouhých
debatách s pardubickými činovníky
a hlavně s klubovým manažerem
Pavlem Starou jsem se rozhodl tuto
nabídku přijmout.“
¤ Byla pro vás prostějovská nabídka překvapivá?
„Rozhodně ano. Sice se nejednalo o
první možnost, jít do profesionálního basketbalu, když již dříve mě
oslovily i jiné kluby působící v Mat-

toni NBL, ale angažmá z Prostějova
jsem nečekal.“
¤ Nebojíte se vzhledem ke svému
relativně nízkému věku nedostatečného respektu ze strany
hráčů?
„Tak to je jediná věc, které se nebojím. Přece jenom role asistenta spočívá v něčem jiném, než tomu je u
prvního kouče. Měl bych se stát takovým druhým pohledem nebo očima Petera. Známe se už z dřívějška
a máme podobný pohled na basketbal.“
¤ Jak se přihodí, že se už ve dvaa-

dvaceti letech stane člověk trenérem?
„Já jsem byl sám aktivním hráčem a
působil jsem v roli rozehrávače mladšího extraligového dorostu Pardubic, když se mi přihodilo těžké
zranění. Přetrhl jsem si kolenní vaz a
díky svému věku jsem nemohl absolvovat kompletní plastickou operaci. V době rekonvalescence jsem
dostal od klubového vedení nabídku
trénovat a ono mě to tak chytilo, že
už jsem u toho zůstal. Trenérem
jsem tedy od svých šestnácti let.“
Zdeněk Vysloužil

MLADÝ KOUČ MARTIN RŮžIČKA PROKÁZAL U PARDUBICKÉ MLÁDEžE
SVÉ SCHOPNOSTI, DÍKY ČEMUž JE NYNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY V BK
PROSTĚJOV!

Basketbalová rezerva hostí v poháru Nový Jičín!

Pokusí se výběr trenéra Marka o senzaci?
Velký den čeká již v úterý 6. ledna
2009 na mladíky z prostějovské
basketbalové rezervy. Právě zítra
totiž prvoligový nováček, který se
momentálně potácí až na předposledním, třináctém místě tabulky
druhé nejvyšší soutěže změří síly s
druhým celkem nejvyšší soutěže
Mattoni NBL, týmem Geofin Nový Jičín! Utkání čtvrtého kola, nebo chcete-li osmifinále Českého
poháru začíná v Městské hale
Sportcentrum od 18:30 hodin.
„Netvrdím, že bychom hráčům nevěřili, ale postup přes favorizovaného soupeře se pohybuje asi v oblasti
sci-fi,“ přiznává Milan Matzenauer,
předseda Správní rady BK Prostějov, že od vedení nemá rezerva žádný úkol. „Už její loňský postup do
první ligy a letošní posun až do osmifinále poháru je překvapením.
Musíme být ale realisté, i když No-

vý Jičín možná nepřijede v kompletním složení, s postupem asi nebude mít problémy,“ uvědomuje si
šéf klubu jasné rozložení sil. „Pro
kluky však půjde o dobrou zkušenost. Každý takový zápas jim hodně
dá, což je pro jejich růst jedině pozitivní,“ poznamenal Peter Bálint, v
současnosti hlavní trenér „A“-mužstva, který však ještě nedávno vedl
své právě rezervní celek BK Prostějov. Právě on přivedl družstvo do
druhé nejvyšší soutěže. Poté, co převzal elitní celek, jej u kormidla
„béčka“ nahradil Miroslav Marko.
Ten má jediný úkol: přivést rezervu
k záchraně! Zítřejší pohárový souboj je „jen“ něco navíc. To však neznamená, že se nebude na co dívat.
Mladíci v prostějovském dresu budou vicemistrovi ČR chtít určitě co
nejvíce vzdorovat. A trenér Bálint
navíc může přímo z domácího po-

hodlí sledovat svého nejbližšího
protivníka v Mattoni NBL. Geofin
totiž na Hanou přijede tento týden
hned dvakrát! V sobotu změří síly o
body v nejvyšší soutěži s prvním
výběrem. Ten se do pohárového dění zapojí jako účastník loňského Final Four až právě v nadcházejícím
osmifinále, kdy se ve středu 28. ledna představí na palubovce prvoligového Trutnova.
PROGRAM OSMIFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU, STŘEDA 28.
LEDNA 2009, 18:00 hodin:
BK Chomutov - ČEZ Basketball
Nymburk, BK Děčín - Karma Basket Poděbrady, Sokol Vyšehrad BK Synthesia Pardubice, BK Kondoři Liberec - USK Praha, KARA
Trutnov - BK Prostějov, BC Kolín NH Ostrava, BK Prostějov „B“ Geofin Nový Jičín (úterý 6. ledna
18:30 hodin).
-pk-

5. ledna 2009

BASKETBAL EXTRA

Basketbaloví Orli mají konečně asistenta, kapitán se bude volit dnes

Bálint: „Bude to Růžička z Pardubic!“

19. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov – USK Praha

Hlavní trenér prostějovských
basketbalistů Peter Bálint, který
převzal mužstvo Orlů po třináctém kole Mattoni NBL a porážce
v Ostravě, už má svoji pravou
ruku. Novým asistentem prostějovského kouče se právě dnes
stane dvaadvacetiletý Lubomír
Růžička, který na Hanou přichází z Pardubic, kde vedl družstva žáků U13 a U14. „Jedná se
o ambiciózního trenéra, kterého
jsem si sám vybral. Věřím, že
nám bude spolupráce fungovat,“ prohlásil pro Večerník
Peter Bálint.
Trenér Lubomír Růžička, který v
minulé sezóně dovedl starší minižáky BK Pardubice ke stříbrným
medailím a s mladšími minižáky
dokonce získal zlato, přicestuje do
Prostějova v pondělí 5. ledna 2009,
kdy také má podepsat kontrakt do
konce probíhající sezony. „Tahle
nabídla přišla poté, co se Peter
Bálint posunul na pozici hlavního
trenére ligového týmu mužů.
Dlouho jsem o tom přemýšlel, přece jenom nerad odcházím od rozdělané práce. S U13 i U14 jsme v
téhle sezóně navázali na skvělé vý-

89:77
19:20, 19:20, 25:18, 26:19
45/23:34/25
25:33
37. Kotas (USK)
Macela, Hruša, Rozsypal

Čtvrtiny:
Střelba za 2b:
Doskoky:
TCH:
Rozhodčí:

Trestné hody: 8/19:12/9
Trojky:
14/8:28/6
Osobní chyby: 17:20
Diváků:
1400

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 12
Prášil 14
Novák 14
Mikulec

Beechum 13
Pruitt 17
Dokoupil

Toya 19
Vrubl
Krakovič

Trenér: Peter Bálint.

20. KOLO MATTONI NBL
BK Kondoři Liberec - BK Prostějov

102:84
29:29, 26:20, 25:14, 22:21
30/24:28/18
Střelba za 2b: 40/24:38/21
17/10:18:8
Doskoky: 36:19
22:25
38. Skibniewski, 39. Novák (oba Pv)
26. Novák, Pruitt (oba Pv)
Diváků:
512
Vyklický, Vondráček, Znamínko

Čtvrtiny:
Trestné hody:
Trojky:
Osobní chyby:
5 chyb:
TCH:
Rozhodčí:

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Novák 21
Dokoupil 7

Beechum 17
Pruitt 26
Krakovič 3
Trenér: Peter Bálint.
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sledky z let minulých a navíc je v
obou týmech spousta výborných
kluků, se kterými byla radost pracovat,“ popsal své dilema po zajímavé nabídce Lubomír Růžička.
Nakonec ale možnosti získat své
první profesionální angažmá neodolal. “Je to nabídka, která se nemusí opakovat. V Prostějově budu
plnit roli asistenta u ligového týmu
mužůa současně mít na starosti extraligový tým U16. Moc se na spolupráci s Peterem Bálintem těším,“
říká v Pardubicích veskrze populární „Růža“.
„Přestože jsem s ním ještě neměl
možnost basketbalově pracovat,
naší spolupráci věřím. Je to trenér,
který chce něco dokázat, chce na
sobě pracovat a svoji roli bude nepochybně zvládat. Sice nebyl v té
mojí první vybrané trojce, ale i tak
je to má volba,“ uvedl Večerníku
na adresu svého nového pomocníka Peter Bálint. Dnes již expardubický Růžička vystřídá u mladšího dorostu Jiřího Budňáka, který se vrací k žákům.
Dnešní den bude také důležitý z pohledu dvou záležitostí kolem prvního týmu BK Prostějov. Mužstvo

si bude demokratickou volbou vybírat nástupce Rahsaana Edwarda
Amese v pozici kapitána a rozhodovat se bude také o budoucnosti
slovenského křídelníka Toyi. „Ve
dvou zápasech uplynulého týdne
byl provizorním kapitánem
Beechum. V pondělí si hráči zvolí
kapitána sami,“ prozradil nám
Bálint. A nechá to opravdu jen na
hráčích? Ano. Já do toho zásahnu
jen v případě, že se bude rozhodovat mezi dvěmi jmény a oba na tom
budou u kolektivu stejně,“ dodal
kouč. Co se týká zmíněného Toyi,
jemuž koncem roku vypršel tryout, Bálint o něj má zájem. „Byl
bych rád, kdyby zůstal,“ potvrdil.
„Na vedení klubu jsme si řekli, za
jakých podmínek tady může Toya
zůstat. Pokud je akceptujeme, dohodneme se. Jestliže bude mít vyšší
nároky, tak bohužel...,“ naznačil
generální manažer Orlů Petr
Fridrich, jakým směrem budou vedena jednání.
-pkSOUČASNÝ HLAVNÍ TRENÉR ORLŮ
PETER BÁLINT SI Už VYBRAL SVÉHO ASISTENTA. DNES UKÁžE NA
NOVÉHO KAPITÁNA.

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Toya 4
Vrubl
Mikulec

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
19.kolo:BK Breda & Weinstein Opava - BC Kolín 71:67 (25:11, 46:27, 58:49).Nejlepší
hráči: Pumprla 18 bodů a 10 doskoků, Czudek 15 bodů a 4 asistence, Blažek 11, Šoška 10
bodů a 5 doskoků - Lepinaitis 22 bodů, 7 doskoků a 4 asistence, Machač 11 bodů a 7
doskoků. Střelba: 31/17:30/14. Trojky: 21/8:24/9. Trestné hody: 21/13:19/12. Doskoky:
26:28. Osobní chyby: 19:22. 5 chyb: 40. Machač, 40. Vorlíček (oba K). TCH: 33. Novotný
(K). Diváků: 912 • BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 86:78 (21:22, 50:38, 73:59).
Nejlepší hráči: P. Houška 22 bodů a 8 doskoků, Hatcher 18 bodů a 4 asistence, Soukup 12
bodů a 6 doskoků, Miloš 12 bodů a 4 doskoky, J. Houška 8 bodů a 7 doskoků - Jagodnik 17
bodů a 5 doskoků, Schilb 15 bodů a 4 doskoky, Gray 13 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Lee
13. Střelba: 44/19:48/20. Trojky: 24/10:21/8. Trestné hody: 22/18:16/14. Doskoky: 38:32.
Osobní chyby: 18:20. 5 chyb: 40. J. Houška (D). Diváků: 1010 • BK Prostějov - USK
Praha 89:77 (19:20, 38:40, 63:58). Nejlepší hráči: Toya 19, Pruitt 17 bodů a 4 doskoky,
Prášil 14 bodů a 4 doskoky, Novák 14 bodů a 4 doskoky, Beechum 13 bodů a 7 doskoků,
Skibniewski 12 bodů a 5 asistencí - Hamm 19 bodů a 5 doskoků, Vocetka 14 bodů a 5
doskoků, Kotas 13 bodů, 7 doskoků a 4 asistence, Platt 13 bodů a 9 doskoků. Střelba:
45/23:34/25. Trojky: 14/8:28/6. Trestné hody: 28/19:12/9. Doskoky: 25:33. Osobní chyby:
17:20. TCH: 37. Kotas (USK). Diváků: 1400 • NH Ostrava - Geofin Nový Jičín 68:77
(23:19, 37:36, 52:54). Nejlepší hráči: Arnold 23 bodů a 9 doskoků, Robinson 20 bodů, 5
doskoků a 4 asistence - Walker 18 bodů a 10 doskoků, Ubilla 13, Šarovič 11 bodů a 9
doskoků. Střelba: 44/25:37/23. Trojky: 19/5:25/8. Trestné hody: 9/3:11/7. Doskoky: 27:31.
Osobní chyby: 18:13. Diváků: 2123 • Karma Basket Poděbrady - BK Synthesia
Pardubice 104:93 (27:23, 48:47, 67:73). Nejlepší hráči: Soliver 21 bodů a 5 asistencí,
Tomanec 16 bodů a 5 doskoků, Norwa 13 bodů a 7 doskoků, Beneš 13 bodů a 5 asistencí,
Špička 12, Castleberry 12 bodů a 8 doskoků, Páleník 11 bodů a 4 doskoky - Šteffel 16 bodů
a 8 doskoků, Sanders 16 bodů, 11 asistencí a 4 doskoky, Payne 13 bodů a 5 doskoků. Střelba:
51/28:48/30. Trojky: 18/6:20/7. Trestné hody: 34/30:12/12. Doskoky: 30:34. Osobní chyby: 18:29. 5 chyb: 39. Sirvydis (Par.). Diváků: 600 • BK Kondoři Liberec volný los.
20. kolo: BC Kolín - Karma Basket Poděbrady 82:73 (19:18, 40:33, 57:53). Nejlepší
hráči: Lepinaitis 17 bodů, 7 asistencí a 4 doskoky, Machač 14 bodů a 13 doskoků, Rogers
14 bodů a 10 doskoků - Soliver 16 bodů a 6 doskoků, Beneš 14, Špička 13, Stria 10 bodů a
4 doskoky. Střelba: 35/15:54/24. Trojky: 23/7:16/2. Trestné hody: 33/31:24/19. Doskoky:
37:26. Osobní chyby: 20:24. TCH: 40. trenér hostů. Diváků: 610 • BK Kondoři Liberec BK Prostějov 102:84 (29:29, 55:49, 80:63).Nejlepší hráči: Hampton 34 bodů a 5 asistencí,
Marek 17 bodů a 6 doskoků, Černošek 16 bodů a 5 doskoků, L. Tóth 11 bodů a 8 doskoků
- Pruitt 26 bodů a 11 doskoků, Novák 21, Beechum 17. Střelba: 40/24:38/21. Trojky:
17/10:18/8. Trestné hody 30/24:28/18. Doskoky: 36:19. Osobní chyby: 22:25. 5 chyb: 38.
Skibniewski, 39. Novák. TCH: 26. Novák, 39. Pruitt. Diváků: 512 • USK Praha - BK
Děčín 60:73 (18:18, 33:35, 49:60).Nejlepší hráči: Platt 15 bodů a 6 doskoků, Kotas 13 bodů
a 5 doskoků - P. Houška 13 bodů a 4 doskoky, Miloš, J. Houška po 12, Hatcher 10 bodů, 9
asistencí a 6 doskoků. Střelba: 28/19:52/23. Trojky: 25/5:19/7. Trestné hody 17/7:9/6.
Doskoky: 30:34. Osobní chyby: 18:19. 5 chyb: 35. P. Houška (D). Diváků: 650 • ČEZ
Basketball Nymburk - BK Breda & Weinstein Opava 91:60 (16:12, 54:20, 75:42).
Nejlepší hráči: Benda 18 bodů a 5 doskoků, Sokolovský 16 bodů a 4 asistence, Nečas 12
bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Gray 12, Slezák 11 bodů a 5 doskoků - Blažek 16, Pumprla
14 bodů a 5 doskoků, T. Hrubý 12 bodů a 7 doskoků. Střelba: 35/21:24/13. Trojky:
29/11:15/4. Trestné hody: 23/16:29/22. Doskoky: 31:24. Osobní chyby: 27:23. 5 chyb: 39.
Venta (N) - 36. Blažek (O). Diváků: 500 • BK Synthesia Pardubice - NH Ostrava 70:76
(28:27, 42:45, 58:61). Nejlepší hráči: Šteffel 18 bodů a 9 doskoků, Payne 13 bodů a 6
doskoků, Sirvydis 11 - Arnold 22 bodů a 13 doskoků, Robinson 15 bodů a 5 doskoků,
Bohačík 10. Střelba: 38/24:33/17. Trojky: 19/3:27/11. Trestné hody: 22/13:11/9. Doskoky:
31:27. Osobní chyby: 13:23. 5 chyb: 38. Mielczarek (O). Diváků: 1740 • Geofin Nový Jičín
volný los.
-pk-

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. Geofin Nový Jičín
3. BK Děčín
4. BK Prostějov
5. BK Synthesia Pardubice
5. USK Praha
7. BK Kondoři Liberec
8. Karma Basket Poděbrady
9. BK Breda & Weinstein Opava
10. NH Ostrava
11. BC Kolín

18
18
18
18
19
18
18
19
18
18
18

171
144
117
108
811
99
8 10
613
711
612
414

1691:1214
1568:1383
1459:1358
1403:1408
1518:1505
1411:1461
1415:1527
1619:1745
1401:1545
1333:1553
1371:1490

35
32
29
28
27
27
26
25
25
24
22

Nehezký duel s USK ovládl Prostějov ve druhé polovině
Závěrečné soutěžní vystoupení
v roce 2008 absolvovali basketbalisté Prostějova v úterý 30.
prosince, kdy bylo na programu 19. kolo základní části
Mattoni NBL. Na palubovku
palubovku Městské haly
Sportcentrum-DDM zavítali
hráči USK Praha. V souboji
dvou tabulkových sousedů byli
favoritem domácí basketbalisté, a to i proto, že s USK Praha
ve své hale naposledy prohráli
na den přesně před třemi lety:
30. 12. 2005. Od té doby před
svými fanoušky v duelech s vysokoškoláky ani jednou nezaváhali. Jenže pozor: kouči
Peteru Bálintovi bude chybět
nejen dlouhodobě zraněný
Pavel Staněk, ale zřejmě i Ian
Hanavan. „Situace je velmi
špatná,“ posteskl si před zápasem Peter Bálint, lodivod „orlů“. „Budeme hrát se třemi pivoty a dva z nich jsou bývalí dorostenci. Naši hru budeme muset přizpůsobit dané situaci,“
dodal. Slavný pražský klub se
navíc v letošní sezóně drží překvapivě na dostřel třetí příčky
a zejména v domácím prostředí
je postrachem všech favoritů.

HVÌZDA TÝDNE

SMOLAØ TÝDNE

89:77 USK

Na palubovkách soupeřů už to s
výkonností svěřenců trenéra
Scalabroniho tak slavné není,
což se potvrdilo i v Prostějově.
Polovina duelu byla naprosto
vyrovnaná, ale závěrečné dvě
desetiminutovky už proběhly
zcela v režii domácího celku,
který si tak poměrem 89:77
připsal pod vedením trenéra
Bálinta čtvrtou výhru z pěti
odehraných utkání!
Vítězství domácího celku je o to
cennější, že se o něj zasloužilo značně oslabené mužstvo. Domácí
kouč nemohl počítat se zraněnými
Hanavanem, Leškem, Staňkem a
nejčerstvěji také s kapitánem
Amesem, který těsně před duelem
tábor BK Prostějov definitivně
opustil. Díky svátečnímu volnu
funkcionářů evropské basketbalové federace nemohl být navíc ještě
zaregistrován
transfer
Američana Milera a tak byla k
zápasu připravena jen desítka
hráčů. To hostující kormidelník
Scalabroni měl k dispozici prakticky kompletní kádr, bez jediného
hráče. Ta ztráta však byla více než

citelná, protože jen s berlemi přihlížel utkání ústřední rozehrávač
USK Tomáš Satoranský.
Jakoby paralelně se zdravotním
stavem prostějovského kádru se
potýkala se potížemi i časomíra v
hale Sportcentra. Díky těmto „haprům“ moderní techniky se začátek
střetnutí opozdil o čtvrt hodiny a
jakoby se to podepsalo i na úrovni
hry. Žádná oku lahodící hra se totiž
od úvodních minut nekonala.
Prostějovská základní pětice
Skibniewski, Beechum, Toya,
Prášil a Pruitt se proti „vysokoškolákům“ v sestavě Kotas, Vukotič,
Vocetka, Hamm a Platt nemohla
dlouho prosadit a neustále tahala
za kratší konec. Po pěti minutách
vedli hosté minimálním rozdílem
dvou bodů 9:11, což vydrželo až
do závěru první čtvrtiny - 19:20.
Rozvláčné tempo, absence agresivity a spousta technických chyb, to
byly průvodní jevy druhé části hry.
Neutěšená hra slušně zaplněné hlediště příliš nerozbouřila a dvoubodové poločasové vedení 38:40 pražského celku náladě také nepřidala.

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Nebyl to optimální zápas. Hlavně první poločas z naší strany byl hodně nepovedený. Nehráli jsme vůbec to, co
jsme chtěli... Hra dopředu byla pomalá a také obrana nepracovala dobře. O
našem vítězství rozhodla až zlepšená hra ve druhé půli. Jsem rád za vítězství, protože zápasy mezi vánocemi a Novým rokem jsou v celé sezóně jedny z nejtěžších. Souhlasím s koučem hostů že chování hráčů není na úrovni...“
Ken SCALABRONI (USK Praha): „V utkání se obě družstva neprezentovala nijak zvlášť dobrým výkonem. Zlom bych viděl ve druhém poločase, kdy začali domácí lépe využívat svých šancí pramenících z mnoha
chyb. Spíše než k zápasu, bych se ale rád vyjádřil k chování hráčů. To je
otřesné, co se v této lize děje! Trénoval jsem v mnoha různých zemích, ale
něco takového jsem ještě neviděl. Sprosté slovní výpady směrem k rozhodčím, ale i k sobě navzájem přecházejí všichni bez povšimnutí a tedy i bez
potrestání. Už je opravdu načase, aby se s tím začalo něco dělat. Tím však
nechci říci, že by to bylo důvodem naší porážky. Prostějov vyhrál zaslouženě.“
-zvPo změně stran se však konečně
„orli“ začali trochu více prosazovat, na čemž měl největší zásluhu
rozehrávač Skibniewski, jenž
zásoboval své spoluhráče přímo
delikatesními
nahrávkami.
Pětibodový náskok po třiceti minutách hry 63:58, značil dobrý počin před čtvrtou desetiminutovkou. „orli“ v závěrečné čtvrtině ještě přidali a zejména Toya bojující
o smlouvu se přímo překonával.

Svůj excelentní výkon završil trojkou šest minut před koncem, která
znamenal stav 72:62. V těchto
fázích hry se koncepce USK rozsypala jako domeček z karet a prostějovští plejeři nabídli fanouškům i
několik pohledných smečí (Toya,
Novák, Pruitt). Konečným verdiktem pak byl stav 89:77, na němž se
rovnoměrně podílelo šest domácích borců s dvouciferným bodovým zápisem!
-zv-

Liberečtí Kondoři rázně přistřihli křídla oslabeným „orlům“
Hanáci nafasovali pod Ještědem stovku!
L 102:84 PV

Na sobotní utkání 20. kola Mattoni
NBL nebudou vzpomínat hráči,
ale ani příznivci BK Prostějov
rádi. Na palubovce Tipsport arény
podlehli týmu BK Kondoři
21. kolo, sobota 10. prosince 2009: ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín,
Liberec osmnáctibodovým rozBK Breda & Weinstein Opava - USK Praha, BK Děčín - BK Kondoři Liberec,
dílem a navíc přitom inkasovali
BK Prostějov - Geofin Nový Jičín (pátek 9.1., 18:00 hodin, PP ČT 4
potupných 102 bodů! Na obranu
SPORT), NH Ostrava - Karma Basket Poděbrady (neděle 11.1., 20:00 hodin).
svěřenců Petera Bálinta však nutno říci, že na sever Čech odjížděli
ve značně kombinované sestavě.
Vedle dlouhodobě zraněných
HURL LUTCHER BEECHUM III
Leška se Staňkem, dalšího maroda
V současném prostějovském lazaretu, kdy každý z hráčů střídá
Hanavana a novou tvář Millera,
své výkony doslova jako aprílové počasí, si jedině americký
který ještě neměl vyřízenou registsnajper udržuje jakž takž solidní a vyrovnanou výkonnost. Jeho
raci od Fiby, se den před utkáním
bodový přínos pro tým Orlů se stabilně pohybuje v dvouciferzranil Jaroslav Prášil a tak „orli“
ných hodnotách a nejinak tomu bylo i uplynulý týden. V zápase s pražským
nastoupil jen v devíti lidech se třeUSK zatížil konto soupeře 13 a v Liberci dokonce 17 body. Jen těch trojek by
mohlo být více. Beechum se navíc stal (zatím provizorním) kapitánem orlího
mi hráči širšího kádru (Dokoupil,
souboru. Jen tak dál Hurle!
Mikulec, Krakovič). Kouč Bálint
tak měl k dispozici jen jednoho ryzího pivotmana, kterým byl
Pruitt)... Přes vcelku konkurenceRAHSAAN EDWARD AMES
schopný výkon v první půli se poAmerický rozehrávač, dosavadní kapitán a půldruhého roku
stupem času projevila převaha
neodmyslitelná postava BK Prostějov se přesně před týdnem
Liberce pod oběma koši a v závěru
s klubem rozloučila. Stalo se tak v tichosti, na dálku a ještě za
utkání připomínal souboj spíše
dosti protikladných vyjádřeních obou zainteresovaných stran.
hru kočky s myší. Jediným pozitiZkušený basketbalista odehrál v probíhajícím ročníku patnáct zápasů s vytíže- vem nevydařeného zápasu jsou
ností necelé půlhodiny a průměrem nastřílených bodů 13,2 a asistencí 4,7. premiérové tři body mladého odVedení hanáckého oddílu však rozhodlo, že to bude právě on, kdo uvolní místo chovance prostějovského basketnově přicházejícímu americkému pivotmanovi. Rahsaane, máš holt pech!
balu Jakuba Krakoviče v Mattoni

PØÍŠTÍ PROGRAM

PV

NBL.
Vstříc prvnímu utkání v novém roce
2009 zavítali prostějovští Orli do haly pod Ještědem, ve které se utkali s
domácím celkem BK Kondoři
Liberec, který je momentálně na deváté příčce průběžného pořadí
Mattoni NBL. Severočeši nastupovali do utkání kompletní a po více jak
čtrnáctidenní pauze (vánoční svátky
a jednokolové volno) také patřičně
nažhavení. Po dlouhodobém zranění
se do sestavy Kondorů vrátil
Pastyřík, Liberec navíc na svoji soupisku připsali nového podkošového
hráče Mono Borise, který se v prvním utkání proti Ostravě výborně
uvedl, a po otřesu mozku se vrací i
zkušený exprostějovský křídelník a
kapitán Jiří Černošek.
Zahajovací
sestava
Orlů
Skibniewski, Beechum, Toya,
Novák a Pruitt vstoupila proti domácí
pětce Marek, Černošek, T. Tóth,
Hampton a Mono aktivně a udržovala si mírné vedení. Střelecky se dařilo
především Novákovi, ale bylo to
hlavně díky lehkovážnějšímu přístupu Kondorů k obranným povinnos-

tem. Střelecké manévry první desetiminutovky se zastavily na skóre
29:29, které předpovídalo konečný
vysoký průměr. Zatímco ve druhé
části hry v tomto trendu Liberečtí pokračovali, tak hosté začali ztrácet
dech. Převaha domácího celku se začala projevovat zejména pod oběma
koši a minutu před koncem druhé
čtvrtiny byl stav 55:45 ve prospěch
Liberce. Díky čtyřem bodům Pruitta
se však poločasový šestibodový deficit nejevil nijak tragicky. V nástupu
do druhé půle přišlo poslední vzepětí
přetížených Orlů, kdy se jim podařilo
stáhnout na rozdíl dvou bodů - 58:56
a 60:58. Pod taktovkou libereckého
lídra Hamptona se začala koncová
světla domácího expresu Orlům
rychle vzdalovat, až svítila v dáli sedmnácti bodů - 80:63. Stejně jako třetí čtvrtina skončila, tak i ta čtvrtá probíhala. Liberečtí si užívali volného
výběru míst ke své střelecké exhibici
a sázeli jeden koš za druhým.
Magické hranice sto bodů dosáhl král
celého střetnutí Hampton, jehož střelecká bilance se nakonec zastavila na
úctyhodných 34 bodech! Kromě něj

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Před utkáním jsme si samozřejmě byli vědomi absencí prostějovských podkošových hráčů, ale
paradoxně nám dělal velké problémy Novák. Náš výkon hodně poznamenal nezvykle vysoký počet ztrát, které byly zčásti zaviněny zkušenou obranou Prostějova, ale také naší vinou. Ve zlomových momentech
zápasu nás vždy podržel Hampton, jenž originálním způsobem oslavil
své dnešní narozeniny.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Liberečtí odehráli opravdu vydařený zápas a jejich výhra je zcela zasloužená. Zápas jsme si prohráli na
doskoku a v obranné fázi, ve které jsme hráli opravdu špatně. Hráči vůbec neplnili to, co jsem po nich chtěl, což mě hodně zklamalo. Chybělo
jim stoprocentní nasazení pro plnění úkolů. O koho se jednalo? Ne,
jmenovat nebudu! Pravdou ale je, že čtyřiaosmdesát nastřílených bodů
na palubovce soupeře není špatné číslo, ale přes sto inkasovaných bodů je jedním slovem hrůza... Co se týká hry, tak v první a ve čtvrté čtvrtině to bylo vyrovnané, druhou a třetí část ovládli domácí, čímž získali
navrch. Naše sestava byla bohužel poznamenána četnými zraněními
podkošových hráčů. Hra na jednoho pivota se na našem výkonu negativně podepsala. V šesti až sedmi lidech se nedá hrát fyzicky náročný
basketbal, který jsme v posledních zápasech začali praktikovat. Věřím,
že to byl pouze ojedinělý výpadek a už v sobotu potvrdíme stoupající
výkonnost z předchozích duelů. Potřebujeme však k tomu být alespoň
trochu kompletní.“
-zv, pkbyli v domácím dresu nejvíce vidět
Marek (17 bodů, 6 doskoků), Černošek (16 bodů, 5 doskoků) a Ladislav
Töth (11 bodů a 8 doskoků). Za prostějovské „orly“ se prosazovali Pruitt
(26 bodů, 11 doskoků), Novák (21
bodů), Beechum (17 bodů).

Sobotní destrukce na palubovce
spíše podprůměrného Liberce je
však pro svěřence trenéra Bálinta
velkým varováním před pátečním
televizním střetnutím s velkým rivalem z Nového Jičína.
-zv, pk-
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Téma týdne: Basketbalové dění pořádně rozhýbal konec Amesovy éry

Hvězdný americký rozehrávač skončil v BK Prostějov po patnácti měsících R. E. Ames: „Byl jsem
„V dané chvíli je to nejsprávnější řešení,“ věří generální manažer Petr Fridrich překvapený a zklamaný...“
Nečekanou kádrovou změnu
ohlásil počátkem uplynulého
týdne basketbalový tým BK
Prostějov. Vedení hanáckého
klubu se - pro někoho více, pro
někoho méně - překvapivě rozhodlo ukončit spolupráci s dosavadním kapitánem týmu
Rahsaanem Edwardem Amesem! „Celá záležitost nás mrzí,
ale naším zájmem je v první
řadě úspěch klubu. A v tuto
chvíli si myslíme, že to bylo
nejsprávnější možné řešení.
Jestli tomu tak opravdu je,
ukáže až čas,“ pronesl za BK
Prostějov Petr Fridrich, generální manažer klubu. Třicetiletý Rahsaan Edward Ames
působil v Prostějově od 2. října
2007, kdy přišel za dosti rozbouřených okolností z Pardubic. Tehdejší kouč Pardubic a
generální manažer Prostějova
Tomáš Rak si pak hodně vjeli
do vlasů...
„Prvním důvodem, který nás k tomu vedl, byl názor trenéra. Druhým fakt, že jsme po zranění našich podkošových hráčů museli
sehnat nového pivotmana a k tomu jsme nutně potřebovali uvolnit kvótu určenou americkým
basketbalistům. Třetím faktorem
byla dobrá výkonnost nového rozehrávače Skibniewskiho, který
se začíná s týmem více než dobře
sžívat a vyhovuje více hře, kterou
chce kouč Bálint s týmem praktikovat. V neposlední řadě jsou tu
pak osobní důvody samotného
hráče. Těch faktorů se prostě sešlo víc,“ shrnul Fridrich základní
skutečnosti, které vedly k rozhodnutí funkcionářů BK Prostějov –

uvolnit Rahsaana Edwarde Amese ze svých služeb!
Ještě před zápasem v Nymburku,
do kterého Ames nezasáhnul, se
však o jeho propuštění vůbec neuvažovalo. Když se ale ukázalo, že
i bez něj tým může hrát, ledy se
pohnuly. „Je pravdou, že naše rozhodnutí uzrálo ještě před vánočními svátky a zápas v Nymburku
k tomu notně přispěl,“ potvrdil
zákulisní zdroje Milan Matzenauer, předseda Správní rady BK Prostějov. „Máme tři zraněné podkošové hráče, takže pivota prostě
nutně potřebujeme. V Evropě bohužel žádný s adekvátní výkonností a finančními možnostmi našeho klubu není a tak jsme museli
zalovit v zámořských vodách. Navíc Jason Miller, který přijel na
testy, zrovna nečekaně končil v
Německu a chtěl se vracet do
států, takže jsme se museli rozhodovat rychle,“ popsal dny, jenž
spečetily osud Amese, Matzenauer. „Je to velice těžká situace, ale
kvóty pro mimoevropská hráč
jsou jasně dány a my už dva mimoevropské hráče máme. Nabízelo se nám tak jediné řešení a
tím bylo propuštění právě našeho
dosavadního kapitána,“ dodal šéf
klubu.
Své si k tomu pochopitelně řekl i
Peter Bálint, kouč, který nedávno
převzal žezlo po odvolaném
Mavrenskim. „Názor trenéra byl
samozřejmě podstatný. Kdyby
řekl, že si hru bez Amese nedovede představit a chce, aby tady zůstal, zvolili bychom jiné, byť
komplikovanější a nejasnější řešení,“ prozradil Petr Fridrich, generální manažer klubu. „V

RASHAAN EDWARD AMES Už PROSTĚJOVSKÝ TÝM DO BOJŮ MATTONI NBL PŘIVÁDĚT NEBUDE...
FOTO: JIŘÍ VOJZOLA
NA ŠTĚDRÝ DEN MU BYLA DORUČENA VÝPOVĚD!
daném okamžiku to bylo o tom, to snažil plnit, ale pak povětšinou osvětlil počínání klubových bosrozhodnout se, co bude méně sklouzl k tomu svému... Často sů Petr Fridrich. „S každým
bnolestivé. A mít kvalitní pivot- jsem také na něm viděl frustraci a hráčem jsem zvyklý a ochotný
many je pro nás v současné chvíli menší nasazení. To jsou věci, mluvit, Ames nebyl výjimkou.
stěžejní. Na těchto místech nás které osobně nehodlám trpět!“
Jakmile bude šance, sejít se s ním
tlačí bota nejvíce,“ doplnil Milan Na Amesova slova o tom, že mu a vysvětlit mu naše rozhodnutí,
Matzenauer. S tím souhlasí i sa- vedení nedokázalo rozhodnutí učiním tak,“ řekl Večerníku Mimotný lodivod hanáckého celku. oznámit do očí, všichni předsta- lan Matzenauer s tím, že momen„Myslím si, že na rozehrávce vitelé BK svorně konstatovali: tálně se veškeré náležitosti komáme adekvátní náhradu, kterou „Vždyť to ani nešlo!“ Americký lem ukončení jeho smlouvy řeší s
tvoří dvojice Vrubl-Skibniewski. rozehrávač totiž předčasně od- agentem Whitfieldem. „Přestože
Jsou to hráči, kteří hrají to, co já letěl do Spojených států a i když ještě není vše u konce, nevidím v
chci a velice ochotně pouští měl k dispozici zpáteční letenky, současné době sebemenší šanci,
míč,“ poznamenal Peter Bálint. sám se rozhodl, že jich nevyužije! že by byl náš krok jakkoliv
„Navíc my jsme v danou chvíli „Jakmile jsme se rozhodli, že změněn,“ ujistil šéf Orlů, že odopravdu jinou možnost neměli. Amese uvolníme, dali jsme mu to chod Amese je opravdu jistý a
Bez dlouhých basket hrát ne- přes agenta vědět. Samozřejmě definitivní. „Nezbývá, než podějde...“ Co se týká jeho sporů s bychom mu to řekli osobně, byť kovat Rahsaanovi za jeho nasahráčem, Bálint uvedl: „Osobně to není příjemná záležitost, ale zení a výkony v každém utkání.
jsem s ním žádný konflikt, či do- nebyla k tomu příležitost. A ne- Odvedl tady obrovský kus práce
konce vyhrocený spor, jak jsem chat ho přiletět zpět do České re- a jeho etapa se určitě zapsala do
slyšel, neměl. S Amesem jsem o publiky a pak mu to oznámit, to chodu týmu,“ dodal M. Matzejeho roli mluvil několikrát, on se nám připadlo ještě více nefér,“ nauer.
-pk-

Je ukončení smlouvy Rahsaana Edwarda Amese správným tahem?
„Odešel a na místní palubovku se už nemá vrátit. Tedy alespoň ne jako hráč BK
Prostějov. Rahsaan Edward Ames byl
téměř půldruhého roku nepostradatelnou
součástí orlího stroje, což už však od
vánočních svátků neplatí. Jeho odchod
skýtá mnoho otazníků,
kterých zřejmě nebude
ubývat, ale naopak přibývat. Před domácím
zápasem s USK Praha
nám předzápasový bulletin nabízel informace:
střelba 3. místo Ames, asistence 1. místo
Ames, užitečnost 3. místo Ames. Jen v
doskocích se nenacházel mezi prvními
třemi. Nehovoří to za vše? Snad i pro tuto svou všestrannost byl Rahsaan orlím
kapitánem. Kapitán se však najednou zadrhl. Přitom na počátku jeho prostějovské mise to vypadalo vše tak nadějně.
Spolu s manželkou si zdejší pobyt pochvaloval. Mohli jsme ho potkat při procházkách po městě nebo např. v nákupním centru. Ale není zřejmě „všechno
zlato, co se třpytí…“ Najednou, jakoby
ho zasáhla nějaká krize. Někde nastala

chyba. Možná těch chyb bylo i více. Vše
se nakumulovalo a najednou to „bouchlo.“ Rahsaan už neměl co týmu dát. Navíc basketbal se hraje v pěti lidech a on
mnohdy vypadal, jakoby byl na hřišti
sám. Sám jako voják v poli. Myslím si,
že Rahsaan byl a zároveň
pořád je hráčem obrovských kvalit. Dá se říct,
že má dar od pánaboha.
Poslední dobou však byl
bez elánu, bez fyzické
kondice, nebyla u něho
vidět dřívější kolektivní hra. To už nebyl
ten správný kapitán. A světe div se, přichází zpráva, že Rahsaan není na soupisce před utkáním v Nymburku – sbalil si
kufry a „odletěl.“ V tichosti, bez emocí.
Jednomu chybět bude, druhému ne. To
už je každého věc. Osobně však z tohoto
pohledu míním, že za současné situace
udělalo vedení dobře. A vlastně ani basketbalová veřejnost po jeho odchodu netruchlí. Někteří jsou dokonce rádi, že
odešel. Jeho odchod se prý měl uskutečnit již dávno a než až před vánočními
svátky.“

ANO

„Rahsaan Edward Ames je bezesporu
velkou osobností a snad ještě větším basketbalovým hráčem. Hru pod děravými
koši doslova miluje, obětoval ji vesměs
celý život. S jeho inteligencí a umem
rostla výkonnost každého mužstva. Po
svém příchodu z Pardubic nepochybně
zvedl i sílu „Prostějovských orlů“, které sice
nedotáhl do vytouženého
finále, ale vzhledem k
daným skutečnostem
odevzdal v minulém ročníku celému klubu maximum a s jistou
špetkou nadsázky odtáhnul celou sezonu
na postu nejdůležitějším prakticky sám.
Navíc byl ke svému okolí kamarádský a
uctivý. Přestože se se začátkem nového
ročníku jakoby něco změnilo, pořád byl
Amesem jasným lídrem týmu. Před
vánočními svátky odjel do Spojených
států amerických na dovolenou a do Prostějova už se nevrátil...! Byl to předem
plánovaný tah? Těžko říct, do svědomí
povolaných nevidíme. Ames byl zřejmě
i po finanční stránce pro Prostějov jakýmsi břemenem. Určitou roli ale prý se-

hrála i Amesova těhotná manželka, která
snad nedůvěřovala českým lékařům a těhotenství by raději prožívala ve své
rodné zemi. Když se k tomu přičtou další objektivní důvody jako nutnost mít
dalšího pivotmana z nepovolené kvóty,
zrodil se odchod hráče, který patřil k
symbolům a byl první
tváří klubu. A právě z tohoto pohledu není předčasné ukončení jeho
smlouvy nikterak pozitivním signálem. Každého jistě překvapí, s jakou kosmickou
rychlostí se tady hráči mění a pokud se
něco nestane, měnit i nadále budou… Jeden se pak nestačí divit, kolik hráčů ještě
přibude či naopak odejde během letošní
basketbalové sezony a opustí tak prostějovskou soupisku. A neví to zřejmě ani
vedení klubu. Hráče kosí zranění, či přicházejí do úvahy i jiné atributy – ať už se
to týkalo Bosáka, Savanoviče a v neposlední řadě Rahsaana Amese. Prostějov
se stává přestupní stanicí, což není dobrá
vizitka pro nikoho a konečně by se s tím
mělo něco začít dělat.“

NE

Komentáře sepsala Šárka Zapletalová, externí redaktorka PV Večerníku, za přispění Petra Kozáka

jak vidí odchod Amese fanoušci
Bálinta. I to rozloučení je celkem stylové a typické pro zdejší
vedení.“
Petr Březina

chtěla rodit v USA jak jsem slyšel,
tak s tím nic nenaděláme. Musím
mu ale také jak všichni obrovsky
poděkovat - vždyť vloní neměl nikoho k sobě a táhl celý tým sám „Skvěle Bálinte, asi Ti narostl stejně jako letos, když byl Štěpán
pěkně hřebínek, to ses předvedl!!! zraněnej. Good luck Rash!“
To je poděkovaní za loňskou sezo- Tesi
nu? Je vidět, jak jste si Rahsaana
vážili. Hlavně, že si tam platíte „Kdo ví, jak do toho promluvila je„Další z hloupých a cynických Staňka, Leška apod. Je to ostuda! ho těhotná žena. V každém příparozhodnutí vedení klubu a pana Měl jsem o Vás lepší mínění.“
dě se sluší mu poděkovat. MysFilip Hranáč
lím,že co se týče bojovnosti a nasazení mu nelze vytknout vůbec
„Vyhazov je zřejmě jako poděko- nic. Navíc s ohledem na příští sevání za to, že loni odtáhl celou se- zonu a omezení počtu cizinců do„Tak s Rahsanem mi to ze strany vedení přijde jako nešťastný a velmi zonu sám...“
cela logické. Vrubl zde prostě můhloupý tah... Souhlasím s názory, že Skibniewski je možná dobrý na- Tomáš Richter
že hrát. Uvidíme. Nechme se přehrávač, ale nejde přehlédnout, že Rash v každém zápase nešel pod dekvapit.“
set bodů, v některých byl dokonce první, či druhý nejlepší střelec, což „Co k tomu říct? Prostě vedení dusik
asi ten Polák (Skibniewski) nebude....O Štěpánovi (Vrublovi) bych se Prostějova - bída, bída, bída....
zatím nerad vyjadřoval. Je tady od léta a odehrál dva, tři zápasy s ni- Jednání jako v mateřské školce.“ „Připadá mi to na hlavu postajak zvlášť excelentními čísly. Navíc si nemyslím, že je lepší rozehrávač kubanj
vené. Štěpán (Vrubl) není až takonež Rash... Rash byl hráčem, který na sebe často vzal zodpovědnost,
vý kauf, když není zraněný (jakože
když se mužstvu nedařilo a dovedl rozhodnout zápas, uměl vystřelit a „Je to zajímavé rozhodnutí... těch chvil jsme se ještě moc nedozabojovat o balon, byl prostě srdcař a bojovník, což jsem zatím u těch Ames dával našemu týmu jistotu a čkali...), tak zrovna v laufu moc nenašich stávajících rozehrávačů neviděl. Doufám, že vedení ví, co dě- i když hrál někdy na sebe, tak před- ní. A ten Skibniewski,no zatím mě
lá... Já ale budu vůči stávajícím rozehrávačům velmi kritický, protože vedl dobrý vykon skoro ve všech taky nijak neučaroval. Jako je fakt,
ukázat za dva zápasy, potažmo za měsíc, že jsem lepší, než rozehrávač, zapasech.“
že to chce čas a že se snad teda roo kterého velmi stáli a přetahovali ho z ’Pardubek’ už v průběhu sezó- samsik
zehraje, ale aby se nerozehrál až v
ny, strávil tady dvě sezóny a hodně přispěl k úspěchům klubu, mi přijde
červnu... Myslím,že Ames byl fakt
velmi divné a hloupé... Předpokládám, že tohle je ’Bálintovina’. Krok, „Ames měl podle mě peníze, které jistota a měli ho tu nechat. Místo
o kterém si štěbetali vrabci už v době, kdy Bálint nastoupil... Holt se mu zaplatí Štěpána (Vrubla) a Rober- toho vyrazit někoho jiného z
nehodil do krámu a Rash nebyl jeho oblíbencem...Jenom jsem zvědav, ta (Skibniewskiho) dohromady. Amíků a snažit se hledat adekvátní
na koho si budou trenér, Fridrich nebo jiná ’hlava pomazaná’ stěžovat, Před rokem by mě to ani nenapad- náhradu v Evropě. Vím,že už je asi
až to občas nepůjde i bez Rahsaana.... Na rozhodčí, vlhkou palubovku, lo, ale v těchto časech bych to tak pozdě, ale tohle jsem říkala už tak
spoustu zraněných...? Každopádně díky Rahsaane za všechno, co jsi udělal taky. Mrzí mě, že Rash od- v říjnu, kdy jsem viděla, že Pruitt
pro klub udělal a hodně štěstí ve sportu i osobním životě. Doufám, že chází. Někteří Nymburani z toho třeba zas taková výhra taky není a
na nás nebudeš vzpomínat ve zlém. Narozdíl od některých chameleónů zase budou mít druhé vánoce. místo něj bych vzala někoho jinév klubu, někteří na tebe Rashi nezapomenou...“
scarabeus Jestli je pravda, že jeho manželka ho, třeba i levnějšího nebo i stejně

Basketbalové prostředí je v posledních týdnech opět pořádně
žhavé. Odchod dosavadního kapitána „orlů“ Rahsaana Edwarda Amese vyvolal mezi příznivci
poměrně velkou vlnu diskusí,
které se rozhořely na všech možných místech. Výjimkou v současné době nejsou ani různé internetové servery a tak nás zajímalo, co si fanoušci myslí pod
určitou dávkou anonymity. A

většina z nich na rozhodnutí vedení BK Prostějov nenechala
nitku suchou! Alespoň zprvu.
Postupem času se totiž fanoušci
ve vyjádřeních mírnili a našli se
i tací, kteří krok bafuňářů jednoznačně schvalují. Kdo z nich
bude mít na konci sezony blíže k
pravdě?

HLAS TÝDNE

Když Rahsaan Edward Ames odjížděl před vánočními svátky do
své rodné vlasti, zřejmě netušil,
že se mezi své spoluhráče a
známé na Hanou již nevrátí... Vedení klubu se totiž těsně před
Štědrým dnem rozhodlo, že s
hráčem předčasně ukončí kontrakt, což se zpočátku mohlo zdát
jako šok pro všechny. Na internetovém portálu www.nbl.cz byl s
dnes již bývalým rozehrávačem
a kapitánem BK Prostějov zveřejněn rozhovor, v němž si Ames
mimo jiné stěžuje na přístup a
chování klubového vedení Orlů.
„O tom, že se mnou Prostějov nepočítá, jsem se dozvěděl přímo
na Štědrý den. Do té chvíle, jsem
neměl ani ponětí, že už se mnou
nepočítají. Nikdo mi o tom nic
neřekl. Byl jsem velmi překvapený a zklamaný, protože mi to někdo mohl říct předtím, než jsem
odcestoval. Ale asi mi to nedokázali říct do očí,“ posteskl si
Rahsaan Edward Ames, který
podle svého vyjádření pro oficiální server nejvyšší domácí soutěže nevěří ani oficiálnímu důvodu, který vedl ke konci jeho prostějovského angažmá. „Můžou

říkat, co chtějí...“ Že by však z
Prostějova musel odejít kvůli
problémům se spoluhráči, jak se
také proslýchá, to rezolutně odmítá! „To není pravda! Někdo si
to vymyslel, asi abych vypadal
jako ten špatný. Všichni, s kým
jsem v České republice hrál,
vědí, že vždy hraju na sto procent
a chci vyhrávat.“ Na tom však, že
si nijak zvlášť nesedl s novým
koučem Orlů, už ale prý něco je.
„Mavrenski byl výborný kouč a
dobře rozuměl basketbalu. Měli
jsme jistá pravidla a někteří hráči
se nedokázali vyrovnat s jeho
trenérským stylem. Já jsem pod
jeho vedením hrál rád. On sám
býval střední rozehrávač, když
ještě hrával, takže mě toho hodně
naučil. S trenérem Balintem to
bylo jiné...,“ nechal se třicetiletý
rozehrávač slyšet na www.nbl.cz.
Kam povedou další Amesovy
kroky, to zatím hráč neví. V kuloárech se však proslýchá, že okamžitě poté, jakmile informace o
jeho konci v Prostějově obletěla
svět, projevily zájem o Amese
dva české klubu. Jedním z nich
by měly být podle našeho zdroje
Poděbrady.
-pk-

STATISTIKY RAHSAANA EDWARDA AMESE V SEZONĚ 2008/09
Počet odehraných zápasů:
Průměr odehraných minut:
Průměr nastřílených bodů:
Průměr asistencí:
Střelba za 2 body:
Střelba za 3 body:
Trestné hody:

15
29,5
13,2
4,7
52,9%
26,4%
90,2%

Basketbalová ANKETA
Kolem basketbalu v Prostějově se v letošním ročníku pořád něco děje.
Fanoušci museli postupně skousnout historicky nejhorší vstup do sezony, tajemstvím a kauzou obestřené odchody Savanoviče či Bosáka i
výměnu kouče Mavrenskiho. Nyní se musí chtě nechtě smířit s odchodem největší hvězdy, amerického rozehrávače Amese. Co si o tom myslí? To jsme byli zjišťovat v průběhu úterního ligového souboje s USK
Praha, kdy jsme zavítali mezi pětici příznivců „orlů“, kterým jsme položili dvě totožné otázky:
1. Co říkáte k odchodu rozehrávače a dosavadního kapitána týmu
Rahsaana Edwarda Amese?
2. Myslíte si, že dvojice rozehrávačů Vrubl - Skibniewski jej bude
schopna nahradit?
p. Vítek, člen fan klubu BK Prostějov, otec bývalého hráče Prostějova a
trenéra Pardubic Romana
1. „I když už se objevily jakési zákulisní informace, bylo to
pro mě překvapení. Museli ho vlastně obětovat, neboť potřebovali pivota. Vlastně tak uvolnil místo dalšímu Američanovi, což se nedá nic dělat.“
2. „Bez Amese to půjde určitě. Vrubl a Skibniewski odehráli již zápas v Nymburku velice slušně.“
Ivan Kühr, bývalý masér
klubu BK Prostějov
1. „Je dobře, že odešel! (důrazně) Už když hrál za Pardubice, tak jako jejich
rozehrávač sebral z osmdesáti střel pětatřicet pro sebe a to podle mě není rozehrávač... Tento styl hry předváděl pak i tady. Vyřazoval tak čtyři hráče úplně ze hry. Měl odejít už dřív. Bohužel v Prostějově funguje toto: Ti, co mají
peníze, nerozumí basketbalu a ti, co rozumí basketbalu, nemají peníze! Je to
můj osobní názor. Když trenér potřebuje pivota, tak nemůže vzít zase pivota–Američana...! Určitou roli sehrála jistě i ekonomická stránka.“
2. „Jsou schopni ho nahradit.“

„Hm, zdravé hráče pouštíme, o
marodné se staráme....Za chvíli
nás budou přezdívat tým matky Terezy...
A ty žvásty na
ofic.stránkách....Takhle to vůbec
není, že to nevěděli a že se tak rozhodli až po Nymburku.... Proboha,
proč se nám snaží nabulíkovat takový blbosti? Rahsaan dával sice
míň přihrávek, ale dával body, což
Skibniewski ani Vrubl neumí a bohužel o výsledku rozhodují body a
ne přihrávky.... Nechci nikoho
hanět, ani chválit, vše je na trenérovi a snad to k něčemu přispěje.“
MEGAfon

Jiří Běhal, fanoušek
1. „Když Ames přišel z Pardubic, tak takového hráče jsme
tu ještě neměli – neskutečný rozehrávač, člověk pro kolektiv, úžasné přihrávky, nádherné střely, trojky, průniky. Postupem času se z kolektivního hráče, který dokázal strhnout
tým, vytvořit výsledek, stala osobnost, která přesvědčila sebe sama, že on jedině může rozhodnout. Místo rozehry mu
deset vteřin trvalo, než přešel k půlce, pak ukazoval signály, všichni stáli, nezbylo mu tedy nic jiného, než vystřelit. Jednou se mu to povedlo, čtyřikrát
ne... Při testech fyzické zdatnosti byl nejhorší, nepracoval na sobě, možná
měl zdravotní problémy. Prostě mu fyzička pořád chyběla, šel s výkonem
postupně dolů. Takového hráče tady pan trenér Bálint nepotřebuje. Naopak
chce takové hráče, kteří budou běhat, lítat a předvádět hru oku lahodící!“
2. „Polák Skibniewski by mohl převzít roli po Amesovi. Musí tvořit hru, je u
něj vidět chuť hrát. Ta chuť je ale teď vidět u všech. Předtím každý hrál sám
na sebe. No a Vrubl je sice v reprezentaci, ale moc nás zatím nepřesvědčil,
byl po zranění. Nejen tito dva, ale například i Hanavan bude mít svou roli. Je
to podobný typ jako byl kdysi Craig Callahan. Má něco v sobě. Odborníci
tvrdí, že je lepší vzít „bílého“ než „černého“ Američana. Ti prý hrají sami na
sebe. Snad se u Hanavana a Millera projeví to, co bychom potřebovali!“

„Bude to asi rozhodnutí Bálinta,
přece jen basket je týmová hra.
Věřím, že změna přinese oživení,
ale na Rashe budem vzpomínat
určitě v dobrém!“
Bask

Josef Trubka, fanoušek
1. „Jeho odchodem jsem velmi překvapen. Nelíbí se mi, že se tady hráči tak
střídají, nikdy se tudíž nemohou sehrát. Vím to, hrával jsem jiný kolektivní
sport. Pořád je ale zřejmě lepší, když tu budou dva levnější hráči, než jeden
finančně náročný.“
2. „Jestli ho ti dva nahradí, to ukáže až čas. To já nevím.“

„Škoda, že jste se zbavili tak
skvělého hráče. Rád jsem se na něj
chodil dívat, byl to tahoun týmu.“
Karel Fink

Zdeněk Sedlařík, vrátný
Městské haly Sportcentrum DDM
1. „Ani ne. Neměl fyzičku, hrál sám na sebe, sóloval... Na
druhé straně byl kamarádský, choval k nám starším úctu.“
2. „Polák Skibniewski hraje velmi dobře, Štěpán Vrubl se
zase rozehrává po zranění a nějaké zápasy za Prostějov již
odehrál. Po fyzické stránce jsou velkým přínosem, rozhodně ho plně nahradí. A určitě se k nim přidá i Toya. Jsou
tu i jiní, kteří mezeru po Amesovi jistojistě zaplní – zranění
Leško, Staněk a nový Američan Miller. Klukům věřím.“
Ptala se a fotografovala Šárka
Zapletalová, upravil Petr Kozák

drahého, ale taky stejně dobrého i
lepšího tady z Evropy.“
Magic66

„Je to škoda. I když rád držel balón, tak byl nepostradatelnej svým
nasazením .. To se podle mně
ukáže v play off.“
duckerr
Zdroj: www.bkprostejov.cz,
www.nbl.cz, www.pvbasket.cz.
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V jestřábím hnízdě přistály dvě nové Jak ve druhé lize dál? Oficiálně to zatím nikdo neví!
tváře: Buček a Holuša z Poruby Nadstavbová část skupiny Východ by měla odstartovat příští středu
Vedením druholigového HK
Jestřábi Prostějov dlouho avizované posilování kádru doznalo konečně konkrétnějších
kontur. Den před Silvestrem,
tedy 30. prosince 2008 byla na
ČSLH zaregistrována dvě nová jména do soupisky prostějovského klubu. Jedná se
shodně o čtyřiadvacetileté hokejisty prvoligového oddílu
HC VOKD Poruba - Michala
Holušu a Lukáše Bučka. Prvně jmenovaný je odchovancem ostravského hokeje a již
poměrně ostříleným útočníkem, který má za sebou již
tři angažmá v prvoligových
týmech. Obránce Michal Buček začínal s hokejem taktéž
na Ostravsku a ve své dosavadní kariéře vystřídal zatím
jen dva prvoligové kluby. Oba
borci přicházejí na hostování
do konce sezony.
Mezi fanoušky o trochu více
známějším jménem je forvard
Holuša. Vedle své kmenové Sarezy Ostrava, se krátce mihnul
také v Havířově a jihlavské Dukle. Jeho statistiky v první lize vykazují celkově 159 odehraných
střetnutí, v nichž vstřelil 32 branek, připsal si 30 asistencí a nasbíral 121 trestných minut. V loňském ročníku kromě toho vypomáhal také druholigové Kar-

viné. Obránce Michal Buček si z
kmenové Sarezy Ostrava odskočil v ročníku 2005-2006 na dvanáct zápasů do Havířova. Ve
druhé nejvyšší soutěži zatím vyjel k 78 utkáním, ve kterých se
jednou radoval ze vstřelené
branky a čtyřikrát z asistence. Jelikož se jedná o obránce, tak zajímavější je určitě číslovka 56
značící počet obdržených trestných minut. Loni působil taktéž
v Orlové a za sebou má i zkušenost z krátkého působení v polském prvoligovém týmu Akuna
Naprzód Janów.
„Oba dva kluky samozřejmě dobře znám a věřím, že budou pro
náš tým přínosem. V Prostějově
budou působit formou hostování
do konce letošní sezóny,“ potvrdil příchod nových posil Aleš
Flašar, trenér Jestřábů. Příchodem obránce Bučka by se měl
počet obránců rozšířit alespoň na
šest, protože olomoucký Paška
se stává pomalu, ale jistě nepostradatelným hráčem sousední
„Mory“. Naštěstí na rozdíl od
forvardů je zatím zdravotní stav
obránců stabilní a tak to Doseděl, Staněk, Jedlička, Kolibár a
Zimmer nově společně s Bučkem musí táhnout takříkajíc nadoraz. Útočným řadám prostějovského výběru se bohužel
zranění nevyhýbají, ale zase to

není tak strašné jak by mohlo
být. Dlouhodobým marodem je
jen se zlomenými žebry zraněný
Jiří Piluša, který by se mohl do
lehkého tréninku zapojit koncem ledna a momentálně se
zhmožděným ramenem laborující Peter Učnik, jenž měl původně naskočit už v do utkání se
Šumperkem, ale z důvodu nešťastné události v rodině dostal
od klubu volno... Nově příchozí
Michal Holuša zase onemocněl
a tak si na jeho zařazení do sestavy musí fanoušci počkat minimálně do nadcházejícího souboje s lídrem tabulky z Valašského
Meziříčí.
Podle zákulisních informací by
ovšem snaha klubového vedení
neměla končit těmito příchody,
ale údajně se o dalších posilách
jestřábí letky usilovně jedná.
Bohužel žádná konkrétní jména
nechtějí zainteresovaní činovníci zatím prozradit. Při zběžném pohledu na současnou
soupisku je jasné, že posílení o
kvalitního obránce je nezbytnou
nutností a také jeden zkušený
gólový útočník by se dozajista
Jestřábům hodil. Uvidíme, co
přinesou příští týdny, protože
uzávěrka přestupového termínu
pro letošní sezónu, kterým je tradičně 31. leden, se nezadržitelně
blíží.
-zv-

Hokejové exhibici Jestřábů s Plumlovem vládla dobrá nálada
V pondělí 29. prosince se na ledě prostějovské Víceúčelové
haly-ZS konala zajímavá předsilvestrovská exhibice mezi
druholigovým týmem HK Jestřábi Prostějov a účastníkem
Krajské ligy HC Grewis Plumlov. Poděkování všem příznivcům ledního hokeje v regionu
se neslo do první do poslední
minuty v přátelském a hlavně
úsměvném duchu. Na tři stovky
příznivců tohoto v našem městě
nejpopulárnějšího sportu si třináctkrát mohlo zakřičet gól a
nechyběly ani pyrotechnické
efekty, které k oslavám příchodu nového roku neodmyslitelně
patří.
HK Jestřábi Prostějov
- HC Grewis Plumlov 8:5 (3:2).
Branky: 6. Sedlář, 18. Kučera,
30. Dostál, 35. Hlouch, 45. Sedlář, 46. Raymond, 57. Ondrejkovič, 58. Dostál - 5. Dobeš, 7.
Koutný, 47. Muzikant, 49. Grmela, 55. Janeček. Diváků: 300.
V utkání hraném na dvakrát třicet minut hrubého času se představily oba výběry v téměř kompletních sestavách a překvapivě
dlouho držel outsider z Plumlova s favoritem krok. Očekávanou kanonádu zahájil ukázkovou trefou pod víko Tučkovy
klece plumlovský Dobeš, ale ještě v téže minutě srovnal obdob-

ným způsobem „domácí“ Sedlář
- 1:1. I v dalším průběhu slavila
úspěch cizelérská technika a přehled Plumlovských nad spíše
bez puku létajících Jestřábů. Postupem doby však přece jenom
otěže utkání převzali hráči Prostějova, kteří si zvykli na pro ně
nezvyklý způsob hry protivníka.
Exhibiční prvky, které fanoušci
očekávali, se dostavily až po
změně stran. To už v domácí
bráně stál každé legraci přístupný Emil Hrazdíra, který společně
s dalším protřelým bardem
Hlouchem pomáhal, seč mu síly
stačily kamarádům v dresu
Plumlova. V čem? Ve snaze udělat hrajícímu kouči Grewisu Ivo
Grmelovi radost ze vstřelené
branky. To se podařilo asi po šesti tutových příležitostech, jež neuvěřitelným způsobem „Grme“
dokázal zazdít. „Snažili jsme se
ho zabudovat do našeho týmu,
ale on sám nám svým výkonem
potvrdil, že jeho místo je na lavičce. Stálo nás opravdu dost
práce, aby se Ivo mohl radovat z
gólu. Jinak byl ten zápas opravdu dobrým uvolněním,“ s úsměvem popsal sisyfovskou snahu o
zviditelnění svého kouče kapitán
Plumlova Petr Muzikant.
Spokojenost s exhibičním duelem a nakonec i s vítězstvím vyjádřil také Aleš Flašar, trenér Jestřábů. „Účel to samozřejmě splnilo, když jsme vyhráli, ne? Měla to
být zábava a snad se to podařilo.

Před Silvestrem se mají všichni
bavit,“ ohodnotil právě skončený
zápas v pohodovém duchu Flašar,
jenž vzápětí dementoval zprávy o
svém startu v plumlovských barvách. „Já bych nemohl nastoupit
proti svým klukům, oni by mě
museli nechávat dávat góly a to
by nebylo fér.“ Prostějovský lodivod uzavřel celé předsilvestrovské povídání pohledem do tábora
Grewisu a na přímou otázku týkající se možných posil právě z tohoto týmu nám také s hurónským
smíchem odpověděl. „Těžko říct.
Neviděl jsem je hrát naplno a tak
nevím, co se v nich skrývá...“ Na
fyzickou nepohodu se vymlouval
také střelec jedné z branek a zároveň kouč Plumlova Ivo Grmela.
„Já jsem nemohl podat optimální
výkon z objektivních důvodů.
Den před zápasem jsem mohutně
oslavoval vítězství svých svěřenců (Grmela je trenérem 7. třídy
HK Jestřábi - pozn. red.) na prestižním mezinárodním turnaji. Byl
jsem vůbec rád, že jsem to dohrál
až do konce,“ uvedl pádné argumenty své slabší formy Ivo Grmela. Na další otázku, jestli mu
nevadilo, že na něj pracoval celý
jeho tým, odpověděl jak jinak se
smíchem: „Já bych ani neřekl, že
na mě pracovali naši, ale spíše
Jestřábi... Co jsem slíbil Emilovi
za to, že mi to pustí, však neprozradím...,“ uzavřel téma svého
střeleckého úspěchu Grmela.
-zv-

Plumlovští zahájili nový rok porážkou s Velkou Bíteší
Start do roku 2009 hokejistům
HC Grewis Plumlov nevyšel. V
utkání 16. kola Krajské ligy Jižní
Moravy a Zlínska hostili svěřenci trenéra Ivo Grmely Velkou
Bíteš a svému soupeři podlehli
po čtyřbrankovém kolapsu v
závěrečné dvacetiminutovce.
Přitom se utkání vyvíjelo z pohledu domácího celku přímo
snově. V první části hry získal
Plumlov tříbrankové vedení, o
které však v průběhu druhé části během čtyř minut přišel. Přesto šli díky Dobešově dorážce
Plumlovští do závěrečné dvacetiminutovky s jednobrankovým
náskokem. Přes několik nevyužitých šancí však Plumlov za nerozhodného stavu inkasoval
krátce před koncem pátou branku a bylo vymalováno.
HC Grewis Plumlov - HC Spartak
Velká Bíteš 4:7 (3:0, 1:3, 0:4).
Branky a nahrávky: 11. Pezda
(Vařeka, Dobeš), 13. Mikeš (Dufek), 16. Janeček (Dobeš, Dufek), 36. Dobeš (Pezda, Mazouch) – 27., 60. M. Pospíšil, 42.,
56. Zábojník, 29. Petrčka, 31.
Kozlík, 58. Hökl. Rozhodčí: Šiška - Hořelka, Tomiga. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:0. Sestava
Plumlova: Švach - Kryl, Soldán,
Vařeka, Hanslíček, Šilhánek,
Tománek - Dobeš, Mazouch,
Pezda - Hliňák, Pospíšil, Pekr Dufek, Janeček, Mikeš. Trenér:
Ivo Grmela.

Domácí mužstvo nastoupilo k
zápasu v kompletním složení,
když se dokonce do sestavy nevešly hned dvě opory Muzikant s
Koutným. Kompletní tři formace
Plumlova zahájily střetnutí aktivně a do zaslouženého vedení se
dostali Plumlovští v 11. minutě
po zužitkování přesilové hry. Vařekovu střelu od modré a následný odraz od zadního mantinelu
doťukl do sítě pohotově Pezda 1:0. Grewis tato branka povzbudila a po úniku Dufka zužitkoval
jeho přihrávku Mikeš - 2:0. O tři
minuty později vyhnal z brány
gólmana Škodu další trefou Janeček a tříbrankový náskok vnesl
klid na domácí hole. Ten klid byl
však až příliš bohorovný. Nečekaný zvrat zahájila střela M. Pospíšila ve 27. minutě - 3:1. O dvě
minuty později se nadvakrát prosadil Petrčka a v 31. minutě srovnal Kozlík - 3:3. Otřesené Plumlovany postavila na nohy trefa
Dobeše ve 36. minutě, ale v úvodu třetí části hry bylo zásluhou
Zábojníka opět srovnáno - 4:4. Po
této brance Bítešských se začalo
hrát nahoru-dolů, ale několik nadějných šancí Plumlova zůstalo
nevyužito. Nejblíže byl brance po
svém sólovém nájezdu Mikeš, ale
druhý brankář hostů Štádl jeho
pokus vyrazil maskou. Rozhodnutí padlo v 56. minutě. Domácí
mladíček Kryl vyrobil obrovskou
minelu a Zábojník svou druhou
brankou v utkání strhl vedení na

stranu svých barev - 4:5. Místo
očekávaného náporu Plumlova se
trefil Hökl a půl minuty před koncem pečetil krutou popravu domácích do prázdné brány M. Pospíšil – 4:7.
„Opravdu těžko se mi mluví. Po
té první třetině to vypadalo, že to
bude v pohodě… Bíteš si však asi
uvědomila, že jsme u nich také
vedli (3:1 – pozn.red.) a otočila
to. Do druhé třetiny jsme nastoupili asi s tím pocitem, že se nemůže nic stát a kluci jakoby na
tom ledě nebyli. Znovu jsme pak
začali hrát až od stavu 3:3 a zlomilo se to až pět minut před koncem po naší vlastní chybě. Pak
jsme se doslova posrali! Přitom
byla ještě pořád šance zápas obrátit... Musí však být psychická
síla alespoň vyrovnat a ta tam bohužel nebyla,“ krčil rameny po
nepochopitelném kolapsu v
závěrečných minutách Ivo Grmela, trenér plumlovských hokejistů. Jeho svěřenců patřila před
víkendovými boji devátá příčka v
tabulce.
Krajská soutěž hokejistů pokračuje hned zkraje roku rychlým
tempem. Již tento čtvrtek 8. ledna
2009 se tým HC Grewis Plumlov
představí na ledě šestého HCM
Slovan Rosice a v sobotu 10. ledna od 18:15 hodin přivítají Plumlovští v prostějovské Víceúčelové
hale-ZS celek Uherského Brodu,
jenž v aktuálním pořadí okupoval
průběžně čtvrtou pozici.
-zv-

Na časté dotazy hokejových fanoušků skrz termínovou listinu
druhé ligy - skupiny Východ,
konkrétně její druhou, nadstavbovou část zatím neexistuje směrodatná odpověď. O tomto
víkendu po odehrání základní
části, kdy se střetli všichni účastníci dvoukolovým způsobem doma venku, což čítalo třicet kol,
bude soutěž pokračovat tzv, nadstavbou. V této části šestnáctka
klubů moravské skupiny třetí
nejvyšší tuzemské hokejové soutěže absolvuje další, celkem šestnáctizápasovou porci, kdy se mezi sebou týmy systémem sudá-lichá opět dvoukolovým způsobem doma-venku.Poté už přijde
na řadu lámání chleba.
Po odehrání těchto 46 dějstvích družstva umístěná na 1. až 3. místě
stávají jistými účastníky vyřazova-

cích bojů play off. Celky umístěné
na 4. až 13. místě sehrají předkolo
na dvě vítězství o zbývajících pět
volných kolonek. Postupující mužstva z tohoto předkola se následně
kvalifikují do již řádného 1. kola
play-off, ve kterém se hraje na tři
vítězná střetnutí. Pro mužstva na 14.
a 15. místě sezona okamžitě končí,
tým na 16. místě sestupuje do krajského přeboru. Osmička nejlepších
si to v play off rozdá o jedinou volnou vstupenku do kvalifikace, nebo
chcete-li baráže o účast v I. lize ČR,
ročníku 2009/2010! Vítězný tým
východní skupiny se společně se
dvěma nejlepšími celky skupiny
Západ a dvojicí nejhorších klubů prvoligové soutěže absolvují skupinu,
ve které se střetnou o dvě vstupenky
do druhé nejvyšší soutěže.
Jaký přesný program na hokejové
kluby východní skupiny tedy nyní

čeká? To se zatím neví...! Po nečekaném úmrtí ředitele svazových
hokejových soutěží Stanislava
Šampalíka se totiž zatím na oficiálních webových stránkách neobjevila termínová listina druhé části druholigové soutěže skupiny Východa
potřebné informace nám nebyl
schopen sdělit ani sportovní manažer HK Jestřábi Prostějov Alois
Chlustina, na kterého se Večerník s
dotazem obrátil. „Bohužel moc toho zatím nevíme. Na kluby doposud nedorazila žádná termínová listina,“ šokoval nás Chlustina, který
prozradil alespoń to, co ví. „Základní část končí třicátým kolem v neděli 11. ledna. Pro nás to znamená
po domácím zápase s vedoucím
celkem HC Bobři Valašské Meziříčí. Údajně by měla soutěž pokračovat hned ve středu 14. ledna, ale
podotýkám údajně. Po nenadálém

skonu pana Šampalíka se k nám totiž opravdu žádné oficiální zprávy o
dalším harmonogramu druholigové soutěže nedostaly,“ vysvětloval s omluvami informační vakuum ohledně termínové listiny sportovní manažer prostějovských hokejistů.
Jedno je však jisté již dnes. Na prostějovský celek čeká po třicetikolovém maratonu další dávka šestnácti duelů, ve kterých se rozhodne
o úspěchu, či neúspěchu letošní sezóny. Při minimálních bodových
rozdílech mezi účastníky druhé ligy
skupiny východ, tak ani nelze spekulovat o tom, které ze soupeřů by
mohli prostějovští hokejisté ve
druhé části dostat. Jedinou jistotou
je zatím první místo Valašského
Meziříčí, o ostatní příčkách se bude
pravděpodobně rozhodovat až v
posledním 30. kole.
-zv-

Jestřábi z šumperské dračí sluje body nepřivezli
Na první zápas roku 2009 nebudou vzpomínat prostějovští hokejisté rádi. Po jednoznačném
průběhu totiž podlehli na ledě
šumperského rivala pětibrankovým rozdílem a většímu nákladu
zabránil jen výborný výkon vystřídavšího gólmana Hrazdíry.
Zatímco domácí „Draci“ po ledě
přímo létali, tak hostující Jestřábi svá křídla ani pořádně neroztáhli. Jasné převaze Šumperku také notně pomohl nestejný
metr rozhodčího Klapetka, který ho měl mnohem přísnější na
hostující celek. Díky mnoha přesilovkám pak zkušený domácí
soubor dostal Jestřáby pod velký
tlak, ze kterého ho nepustil až do
závěrečné sirény. „Nevím co
bych k tomu řekl. Ve hře pět na
pět jsme mohli být Šumperku
vyrovnaným protivníkem, ale
těch oslabení na naší straně bylo
až moc,“ kroutil po utkání hlavou nad výkonem arbitra prostějovský kouč Aleš Flašar.
Přímý střet s jedním z hlavních
kandidátů postupu vyzněl tedy
zcela jednoznačně pro Šumperk
a prostějovský tým zůstává i nadále jeden bod od vysněného
play off.
Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov 6:1 (3:1, 2:0, 1:0).
Branky a nahrávky: 7. Novosad
(Blanár, Duba), 8. Hulva (Sedlák,
Ambruz), 16. Holík (Meluzín, Vrtík), 26. Rozum (Holík, Vymazal),
35. Vymazal (Holík, Meluzín), 44.
Čížek (Fischer) - 15. Rak (Dostál).
Rozhodčí: Klapetek - Hanzlík,
Rychlý. Vyloučení: 9:12, navíc
Raymond 10. minut za nesportovní chování, Rak 5. minut + do
konce utkání (oba PV). Využití:
2:0. Diváků: 1000. Sestava Prostějova: Tuček (36. Hrazdíra) Doseděl, Kolibár, Buček, Staněk,
Jedlička - Hlouch, Skokan, Dostál - Vlk, Novák, Raymond - Sedlář, Kupec, Rak - Ondrejkovič,
Kučera. Trenér: Aleš Flašar.

Utkání 29. kola druhé ligy Východ
mezi Salith Šumperk a HK Jestřábi
Prostějov, tedy odvěkými moravskými rivaly, bylo tentokrát jednoznačnou záležitostí favorita. Na
poměry druholigové soutěže hvězdami nabitý domácí kádr rozmetal
naděje hostujícího celku na bodový zisk hned v první dvacetiminutovce. Po trefách Novosada s Hulvou sice dokázal odpovědět Michal Rak, ale do kolen srazil Jestřáby povedeným blafákem Holík.
Když krátce po startu druhé části
hry přidal čtvrtou branku Draků
Rozum a pátý zásah Vymazala vyhnal z brány Tučka, změnil se zbytek zápasu spíše v boj muže proti
muži, kdy nebyla nouze o časté
vzájemné potyčky. Zajímavostí
byl ale trend vylučování, ve kterém
po vzájemných pěstních soubojích
a potyčkách zpravidla dostávali
vyšší tresty hráči s jestřábem na prsou…
Do Šumperku odjížděli prostějovští Jestřábi v oslabené sestavě,
když chyběli útočníci Učnik, nová
posila Holuša a obránce Zimmer.
„Peter Učnik se nemohl zúčastnit z
rodinných důvodů, Zimmer ráno
nahlásil zranění a Holuša je nemocný. Věřím, že v příštím domácím zápase s Valašským Meziříčím budeme kompletní,“ popsal
důvody nečekaných absencí hostující lodivod Aleš Flašar. To domácí
kouč Jiří Režnar nemusí obdobné
problémy vůbec řešit. Nejenže má
k dispozici široký kádr zkušených
borců, ale navíc má i vyprázdněnou marodku. Pro příklad nabídneme jen pár prostějovským hokejovým příznivcům dobře známých
jmen: gólmani Maláč s Danečkem
nebo hráči Rozum, Meluzín, Vymazal, Hulva, Ambruz a Duba…
Od úvodních minut se nastěhovalo
domácí mužstvo do obranné třetiny Jestřábů a branka visela doslova
ve vzduchu nejblíže vstřelení vedoucího gólu byl Sedlák, ale Tuček
ještě odolal. Při vyloučení Staňka
však už na tečovanou střelu Bla-

Hlasy trenérů:

Jiří REŽNAR (Salith Šumperk): Hodnocení trenéra Jiřího Režnara
se nepodařilo do uzávěrky vydání zajistit.
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Na konečném výsledku se
hodně podepsal výkon rozhodčího Klapetka. Tak silný mančaft jako
Šumperk podle mého názoru tak velkou pomoc rozhodčího nepotřebuje! V případě stejného metru při vylučování jsme mohli být Šumperku daleko důstojnějším soupeřem. Tím však nechci říci, že se mi náš
výkon líbil. Výhrady mám k některým hráčům, kteří měli v takovém
zápase ukázat co v nich je a to se nestalo. Pořád přece nemůže všechno
táhnout jen Hlouch. Pochvalu zaslouží oba brankáři a také obrana zahrála solidně. Má kritika se týká některých útočníků, kteří určitě neodvedli své maximum.“
-zvnára Novosadem hostující gólman
nedosáhl - 1:0. O minutu později
zabouřila stařičká šumperská hala
podruhé. Stalo se tak po akci Ambruze a dorážce Hulvy - 2:0. Dva
rychlé zásahy dokonale jestřábí
družinu zmrazily a jen díky několika zákrokům Tučka nebylo hůře. V
15. minutě se dostali ze své první
vážnější akce ke slovu také hosté.
Po učebnicové příhře šumperského odchovance Dostála číhal na správném místě u tyčky Rak - 2:1.
Jednobrankový rozdíl však netrval
dlouho. Po necelé půlminutě využívají Draci menší počet hráčů na
ledě zásluhou proměněného sólového úniku Holíka - 3:1. O dění
na ledě v první dvacetiminutovce
výmluvně vypovídá statistika střel
13:3 ve prospěch domácích plejerů!
Druhá část hry začala pro hosty jako zlý sen. Po přísných vyloučeních Dostála s Rakem, jenž dostal
navíc pět minut a do konce utkání!,
mají Šumperští výhodu přesilové

hry o dva muže, kterou trestá Rozum - 4:1. Tato branka prakticky
zpečetila osud Jestřábů, jenž ještě
více do tmava vybarvil v 35. minutě prostějovský rodák Michal
Vymazal. Nejhezčí akci celého utkání zahájil svým únikem Meluzín
a přes Holíka, jenž vykoupal stahovačkou Tučka nebylo pro „Vymazku“ problémem dopravit kotouč do
prázdné klece - 5:1. Krátce po této
brance vystřídal rozladěného Tučka Hrazdíra a tomu se podařilo do
sirény udržet čisté konto.
Závěrečná dvacetiminutovka se už
spíše dohrávala. Domácí hráči s
přehledem kontrolovali svůj náskok a Hrazdíra se při jejich četných šancích blýskl několika povedenými zákroky. Na spolupráci
Fischera se střelcem Čížkem však
byl i Emil krátký - 6:1. Přes několik nadějných útoků Jestřábů se už
skóre do konce zápasu nezměnilo a
tak odcházeli prostějovští hokejisté z ledu s pětibrankovou porážkou.
-zv-

PŘEDSTAVUJEME POSILY JESTŘÁBŮ
Lukáš BUČEK

Michal HOLUŠA

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
29. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - VHK Vsetín 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).
Branky a nahrávky: 45. Sochorek (Martiník), 47. Tatarčík, 53. Kratěna (Šebesta, Růčka), 60. Martiník - 40. Marek (Černý, Matula), 57. Haschka (Šimek) •
HC Uničov - HC Slezan Opava 4:3 po prodloužení (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0).
Branky a nahrávky: 32. Ševčík (Bahula, Pavlas), 52. Komínek (Handl), 57.
Handl, 61. Komínek - 20. Kukol (Grofek, Měch), 26. Suchánek (Měkýš, Čavrk), 44. Měch (Grofek) • VSK Technika Brno - TJ Gedos Nový Jičín 2:0
(0:0, 2:0, 0:0). Branky a nahrávky: 37. Mráz (Jelínek), 40. Kučírek (Korotvička) • SHK Hodonín - HHK Velké Meziříčí 5:4 po samostatných nájezdech (0:3, 3:0, 1:1 - 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 22. Čárský (Jurásek), 27. Jurásek (Čárský), 27. Roháč (Zábranský, Šťastný), 43. Barták (Peš), 66. Zábranský - 2. Bašnár (Dostál), 16. Kunstmüller, 18. Bašnár (Sobotka), 53. Nekvasil •
Salith Šumperk - HK Jestřábi Prostějov 6:1 (3:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Novosad (Blanár, Duba), 8. Hulva (Sedlák, Ambruz), 16. Holík
(Meluzín, Vrtík), 26. Rozum (Holík, Vymazal), 35. Vymazal (Holík, Meluzín),
44. Čížek (Fischer) - 15. Rak (Dostál) • HC Orlová - HC Břeclav 3:2 (0:1, 2:1,
1:0). 24. Kraft (Machálek), 38. Potočný (Stránský, Studený), 60. Dušek (Potočný, Prokop) - 5. Kundela (Konta), 40. Kárný (Vaněček, Popela) • SKLH
Žďár nad Sázavou - HC Spartak Pelhřimov 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). Branky a
nahrávky: 13. Plachý (M. Sobotka), 13. Dítě (Kaut), 18. M. Sobotka (Vránek,
Plachý), 34. Vránek (Plachý), 43. Koželuh (Fila), 49. Kraučuk (Křišťan), 51.
Křišťan - 57. Hrbatý (Anderle) • HC TJ Šternberk - HC ZUBR Přerov (odloženo na 7.1. 2009).
-zvTABULKA PO 29. KOLE
1. HC Bobři Valašské Meziříčí
29 18 4
2. HC Orlová
29 16 6
3. Salith Šumperk
29 19 0
4. SHK Hodonín
29 15 5
5. HC Slezan Opava
29 14 3
6. VSK Technika Brno
29 15 3
7. HC Uničov
29 13 2
8. HC TJ Šternberk
28 13 1
9. HC Nový Jičín
29 11 4
10. VHK Vsetín
29 10 3
11. HC Zubr Přerov
28 10 2
12. SKLH Žďár nad Sázavou
29 10 2
13. HC Spartak Pelhřimov
29 8 1
14. HK Jestřábi Prostějov
29 7 2
15. HC Břeclav
29 7 1
16. HHK Velké Meziříčí
29 5 1
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30. kolo, neděle 11. ledna 2009:
HC Břeclav - Salith Šumperk, HHK Velké Meziříčí -VSK Technika Brno, HC Nový Jičín - HC Uničov, HC Spartak Pelhřimov - HC Orlová, HK Jestřábi Prostějov
- HC Bobři Valašské Meziříčí (17:00 hodin), VHK Vsetín - HC TJ Šternberk, HC
Zubr Přerov - SHK Hodonín, HC Slezan Opava - SKLH Žďár nad Sázavou.

Post::
Narozen:
Výška:
Váha:
Držení hole:

obránce
8. září 1984
179 cm
85 kg
L

Dosavadní působiště: 19992001 HC Vítkovice (Extraliga
dorost), 2000-2001 HC Sareza
Ostrava (Extraliga dorost), 20012003 HC Sareza Ostrava (Extraliga junioři), 2003-2004 HC Sareza
Ostrava (2. liga), 2004-2005 HC
Sareza Ostrava (1.liga), HC
Orlová (2.liga), 2005-2006 HC
Havířov Panthers (1.liga), HC
Sareza Ostrava (1. liga), TJ
Valašské Meziříčí (2.liga), 20062007 HC Sareza Ostrava (1.liga),
HC Minor 2000 Přerov (2.liga),
Akuna Naprzód Janów (Polsko 1.
liga), 2007-2008 HC Sareza Ostrava (1.liga), HC Orlová (2.liga),
2008-2009 HC VOKD Poruba (1.
liga), HK Jestřábi Prostějov (2.
liga).
Charakteristika trenéra Aleše
Flašara: „Jedná se o bojovný typ
hráče, který toho už má dost
odehráno. Určitě by měl být pro
náš tým přínosem.“

Post:
Narozen:
Výška:
Váha:
Držení hole:

útočník
2. dubna 1984
172 cm
80 kg
L

Dosavadní působiště: 19992001 HC Sareza Ostrava (Extraliga dorost), 2001-2002 HC
Slezan Opava (Liga junioři),
2002-2003 HC Slezan Opava
(Extraliga junioři), 2003-2004
HC Sareza Ostrava (2.liga, Extraliga junioři), 2004-2005 HC
Sareza Ostrava (1.liga, Extraliga junioři), 2005-2006 HC
Sareza Ostrava (1.liga), 20062007 HC Sareza Ostrava
(1.liga), HC Havířov Panthers
(1.liga), 2007-2008 HC Dukla
Jihlava (1.liga), HC Sareza Ostrava (1.liga), SK Karviná
(2.liga), 2008-2009 HC VOKD
Poruba (1. liga), HK Jestřábi
Prostějov (2. liga).
Charakteristika trenéra Aleše
Flašara: „Jedná se o postavou
sice menšího, ale o to hbitějšího
útočníka. Michal je velice zdatným bruslařem s dobrým
výběrem místa.“

5. ledna 2009

Extraligový kolotoč se rozjíždí, v sobotu na Jihočechy!
Po vánoční a novoroční pauze
vstupuje Česká korfbalová extraliga o nadcházejícím víkendu do
druhé poloviny základní části.
Prostějovský tým SK RG
přivítá v rámci 6. dvoukola nejvyšší domácí
soutěže na domácí
palubovce České
Budějovice a půjde o
nesmírně důležité
souboje. Zatímco
Prostějov je po deseti
odehraných zápasech v
tabulce na čtvrtém místě se
ziskem dvanácti bodů, Jihoče-

chům patří s jednadvaceti body
druhá pozice. Utkání SK RG Prostějov proti KCC Sokol České Budějovice začínají v sobotu
10.1.2009 ve 14:30 a 16:30
hodin!
V prvním dějství extraligy dokázali Hanáci v
Českých Budějovicích jednou uspět a
zálusk na minimálně
jeden triumf si dělají i
tentokrát. Při cestě za dalšími body spoléhají znovu
na podporu svých příznivců a
toužebně sní o dalším překonání di-

váckého rekordu! „Přijďte fandit našemu ´áčku´, přiveďte známé a rodiče, ať soupeři ukážeme, kdo je v Prostějově doma,“ burcuje korfbalové
zázemí Jan Mynařík, trenér a předseda SK RG Prostějov. „Dejte vědět rodině, všem známým, sousedům, spolužákům a kolegům v práci ... Ať přijdou a máme na extralize zase fantastickou atmosféru, kterou si všichni
užijeme. Jako obvykle hrajeme ve
sportovní hale RG a ZŠ na Studentské ulici,“ dodává. Tak co přijdete si
zafandit a pomoci korfbalistům a
korfbalistkám k vysněnému postupu
do Final Four?
-pk-

S první polovinou sezony vyjádřil šéf oddílu SK RG Prostějov spokojenost
„Korfbal v Prostějově roste, máme našlápnuto dobře,“ hlásí Jan Mynařík
Nejlepší korfbalové týmy České
republiky již netrpělivě očekávají
vstup do druhé poloviny extraligy,
který je naplánován na nadcházející druhý lednový víkend. Výběr
SK RG Prostějov zatím drží po deseti odehraných zápasech základní části vytouženou čtvrtou příčku
nejvyšší soutěže a trenér i předseda oddílu v jedné osobě Jan Mynařík (na snímku) by se určitě nezlobil, kdyby si jeho svěřenci a
svěřenkyně udrželi toto lichotivé
postavení i po další desítce odehraných mačů. Nepřekonatelným
suverénem je doposud Znojmo.
Obhájci titulu vyhráli všech deset
soubojů a s plným počtem 30 bodů
vévodí extraligové tabulce. Na
druhé příčce se usadily České Budějovice, třetí je Brno. O čtvrtou
pozici se přetahuje prostějovský
tým SK RG s úřadujícími vicemistry z Kolína. Oba výběry nasbíraly v úvodní polovině dvanáct
bodů a tak boj o poslední vstupenku do FINAL FOUR je před druhou polovinou zcela otevřený. „Z
mého hlediska převládá spokojenost. Konečná čtvrtá příčka by byla splněním našeho snu,“ říká v
rozhovoru pro Večerník Jan Mynařík, šéf korfbalového oddílu SK
RG Prostějov. „Pokud se chceme
dostat do play-off, tak musíme
brát body všem - snad jen s výjimkou Znojma, ale i to můžeme v plné sestavě potrápit,“ dodává bojovně.
¤ Jak by jste v podání prostějovského výběru zhodnotil první
polovinu extraligové soutěže?
„Nejdříve fakta. Po pěti odehraných dvoukolech základní části
České korfbalové extraligy se aktuálně pohybujeme na čtvrtém
místě tabulky, což je pozice, která
nám zaručuje postup do play-off. Z
deseti utkání jsme vyhráli čtyři, takže máme na kontě 12 bodů. Určitě
jsme měli na to, abychom vyhráli i
další dva zápasy, například jedno
střetnutí s Brnem nebo i druhý duel s Kolínem. Bohužel se tak nestalo a situace je tak naprosto otevřená. Znojmo a České Budějovice si
účast mezi nejlepší čtyřkou ujít
zřejmě nenechají uniknout, o
zbývající dvě místa si to rozdáme

právě s Brnem a Kolínem. Poslední Děčín už je bez šancí.“
¤ Zmínil jste dvě zbytečné porážky. Co vás ještě na dosavadním průběhu mrzí?
„Jak už to ve sportu bývá, nevyhnula se ani nám zranění. S kompletním kádrem jsme tak odehráli
pouhá tři utkání. Nejdříve se zranil
Martin Uherka, teď je v rekonvalescenci David Konečný. S nimi
bychom byli v každém zápase
silnější.“
¤ Kdybyste měl shrnout vaše pocity, jak se vám daří plnit stanovené cíle a jak vidíte jejich další
naplnění?
„Z mého hlediska zatím převládá
spokojenost, i když opravdu přehnané cíle jsme si před sezonou nestanovili. Po znovunavázání spolupráce s holandským korfbalovým klubem DOS-WK Enschede
a týdenním soustředěním právě v
tomto nizozemském městě jsme se
v této sezoně zaměřili na zapracovaní nových korfbalových poznatků a prvků, o které jsme se obohatili právě v Enschede. V průběhu
soustředění nás vedl trenér Hennie
Baas, se kterým intenzivně spolupracujeme i nadále a který dohlíží
na tréninkový proces našeho extraligového týmu, analyzuje naše
zápasy na DVD a dává nám tak nedocenitelnou zpětnou vazbu. Samozřejmě, že bychom se rádi dostali do play-off, kde bychom tak
zažili naši premiéru. Máme to zatím rozjeto dobře, sbíráme zkuše-

nosti, ale nechci to zakřiknout.
Uvidíme...“
¤ Zkuste si na úvod roku zahrát
na věštce. Jaký máte plán na
druhou polovinu sezony?
„Pokud se chceme dostat do playoff, tak musíme brát body všem snad jen s výjimkou Znojma, ale i
to můžeme v plné sestavě potrápit.
Naopak musíme maximálně bodovat proti týmům, které jsou v tabulce pod námi jako je Kolín a především Děčín. Moudřejší budeme již
na konci ledna po utkáních s Českými Budějovicemi a Brnem.“
¤ Co říkáte na situaci u ostatních
týmů a celkový chod klubu? Jak
vidíte aktuální novinky a pozici
korfbalu v Prostějově?
„V mistrovských soutěžích máme
ještě seniorské ´béčko´, dorostence, starší a mladší žáky. Vynikající
je, že každý tým již bodoval a to
včetně úplných nováčků - týmu
mladších žáků. Jsem rád, že se nadále rozvíjíme. Ve spolupráci s RG
a ZŠ již korfbal zkoušejí i minižáci,
což je kategorie dětí do deseti let. V
roce 2009 bychom rádi rozjeli i
korfbal pro ´starší a pokročilé´ a
pro mladé páry. To je právě na korfbalu vynikající, jako smíšený sport
jej mohou hrát klidně celé rodiny.
Rádi bychom také rozšířili i kategorie, ve kterých jsme již zastoupeni a zvýšili tak počet týmů v jednotlivých kategoriích. K tomu nám
zatím ale chybí dostatečný počet
trenérů, které si musíme nejdříve
vychovat. V čistě hypotetické rovině jsou zatím také úvahy o veřejných pláccích s košem na korfbal
nebo o venkovním korfbalovém
areálu, který by náš klub spravoval.
Rozhodně ale korfbal v Prostějově
roste a našlápnuto máme dobře. A
to i díky pořádání velkých korfbalových akcí jako byly návštěvy reprezentací Belgie, Německa a Polska v prostějovských školách v
průběhu mistrovství světa v Brně v
listopadu 2007. Povědomí o korfbalu také velkým způsobem zvedlo naše pořádání Korfbal Final
Four 2008, finálového dne českého
extraligového korfbalu. Velký dík
samozřejmě patří i místním médiím v čele s Prostějovským Večerníkem.“
Petr Kozák

HRÁČI A HRÁČKY OČIMA JANA MYNAŘÍKA, TRENÉRA
A PŘEDSEDY KORFBALOVÉHO ODDÍLU SK RG PROSTĚJOV
Lenka FALTÝNKOVÁ - „Členka základní sestavy, typická koncová hráčka schopná prosadit se
proti kterékoliv soupeřce v naší lize, měla by se rozhodně vrátit do
kádru reprezentace, odkud odešla
po neshodách s trenérem...“
Gabriela KADLECOVÁ - „Další hráčka základní sestavy, velká
bojovnice, která dokáže využít
chyb soupeřek; velký návrat po
zranění kolene v květnu 2007,
které ji ale pořád částečně omezuje, zejména v obraně.“
Aneta LEŠANSKÁ - „I ona neodmyslitelně patří základní sestavy, spolehlivá obranářka s nevyrovnanými výkony v útoku, při
poctivém tréninku ještě výkonnostně poroste.“
Tereza SEQUENSOVÁ - „Další
stabilní členka základu se solidní
střelbou z vyložených pozic, dobře doplňuje Lenku Faltýnkovou,
se kterou hraje ve čtyřce.“
Jitka ŠŤASTNÁ - „Tato členka
širšího kádru dostala příležitost v
utkáních proti Znojmu a v Polsku,
zahrála solidně, ale musí zapracovat na technice; mladá hráčka, bude se dále zlepšovat, zatím ji chybí jistota, zejména v jasných střeleckých příležitostech.“
Tereza VYCHODILOVÁ „Odehrála zatím pouze především
zápasy v Polsku. Musí výrazně
zlepšit individuální techniku, jako
rychlostně dobře vybavená hráčka
má šanci se výkonnostně hodně
zlepšit, ještě o sobě dá vědět.“
Ondřej BEDNÁŘ - „Člen základní sestavy, bezpečný doskok s
vynikající souhrou se spoluhráčem ze čtyřky Martinem Šnévajsem; zlepšuje se zápas od zápasu,
ale v poslední době ho brzdí zdravotní problémy.“

BOJE NA KORFBALOVÝCH KOLBIŠTÍCH
SE OPĚT ROZJEDOU O TOMTO VÍKENDU.
PROSTĚJOVSKÝ TÝM (NA SNÍMKU Z UTKÁNÍ S BRNEM) SE CHCE PRODRAT MEZI
NEJLEPŠÍ ČTYŘI V REPUBLICE.
FOTO: ARCHIV
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Krajská liga v sálové kopané si dala dostaveníčko v Kostelci na Hané

Prostějovské výběry vládnou, regionální derby vyhrála Jiřina!
Začátek odvetné části Krajské ligy v sálové kopané vyšel regionálním zástupcům nad očekávání. Kompletní čtyřlístek oddílů Prostějovska neztratil v duelech s celky ze zlínského, přerovského a kroměřížského území ani
jeden bodík a dvě porážky si
připsali Indiana Plumlov i
Zámecký Šenk Kralice na Hané v
derby utkáních s prostějovskou
Jiřinou. Svou suverenitu potvrdil
v kostelecké hale i Relax¨Prostějov, který svým soupeřům s chutí naděloval vysoké příděly. Pohled na průběžnou tabulku je tak pro regionálního fotbalového fanouška více než uspokojující. Celému pelotonu kraluje s
devětatřiceti body Relax, za nímž
je na druhé pozici s pětibodovou
ztrátou Jiřina. Bronzový stupínek navíc opanují hráči
Zámeckého Šenku s šestadvaceti
body! Pouze plumlovská Indiana
je zatím až na desáté pozici s šestnácti body, ale jen šestibodovou
ztrátou na postupovou čtvrtou
příčku.
Sobotní program 5. kola Krajské ligy Zlínska se v Městské sportovní
hale v Kostelci na Hané nesl ve znamení prestižních derby utkání.
Úvodní tři duely zvládly Jiřina,
Šenk i Indiana na výbornou.
Zvláště výhra Indiany nad otrokovickými Rovers je cenná. Úvodní
souboje regionálních rivalů jsme
sledovali na vlastní oči!
Zámecký Šenk Kralice na Hané Jiřina Prostějov 1:2. Branky: Mazouch - Kolkop 2. Sestavy mužstev
- Šenk: Dragon - Cetkovský, Halenka, Janeček, Mazouch, Dadák,
Lehký, Vybíhal. Jiřina: R. Švéda Mlčoušek, Husařík, Voral, M.
Svozil, J. Svozil, Kolkop, Šindler,
Zachar.
Prvním šlágrem bylo derby dvou
nesmiřitelných rivalů Jiřiny a
Zámeckého Šenku. Stále lepšící se
Šenk se dostal do rychlého vedení,
ale ještě do poločasu Jiřina stihla
srovnat. Velmi kvalitní zápas pak
spěl k zaslouženému remízovému
konci, aby dvě minuty před koncem velice šťastnou trefou strhla
výhru na svou stranu Jiřina. Na
obou týmech byl od začátku vidět
očividný vzájemný respekt a sázka
obou celků především na zajiště-

ASI ROZHODUJÍCÍ MOMENT VYHROCENÉHO DERBY ZÁMECKÝ ŠENK VERSUS JIŘINA. KRALICKÝ MAZOUCH (S MÍČEM) SVŮJ SÓLOVÝ ÚNIK V ÚVODU DRUHÉ PŮLE NEPROMĚNIL A TAK SE MOHL KOLKOP (VPRAVO) V ZÁVĚRU RADOVAT Z VÍTĚZNÉ TREFY.
FOTO: Z. VYSLOUžIL
nou defenzivu byla zřejmá. Překvapivě se však hned ve 2. minutě dopustil školácké chyby v rozehrávce
Jiřiny Voral a dotěrný Mazouch nabídnuté šance chladnokrevně využil - 1:0. V dalším průběhu si získala mírnou územní převahu Jiřina,
ale bez brankového efektu. Ten přišel až v závěru první půle, kdy napřáhl z třinácti metrů Kolkop a jeho
přízemní střela zapadla překvapivě
k pravé Dragonově tyči - 1:1. Úvod
druhé půle byl stejný jako v prvním
dějství. Mazouch
se řítil sám na Švédu, ale tentokrát
byl gólman Jiřiny
úspěšnější. Zápas vynikající
úrovně s přibývajícím časem gradoval, ale cestu do sítě si nenašly
střely Cetkovského ani Vorala.
Když už se zdálo, že pohledný duel
skončí zaslouženou dělbou bodů,
přišel z pohledu Kralických kritický moment. Sporný aut u půlící
čáry, který reklamovali hráči Šenku
jako svůj, přisoudil nekompromisně sudí Peřina Jiřině. Místo, aby
se Šenk věnoval hře, tak jeho hráči
začali protestovat, čehož využila Jiřina. Před J. Svozilem ještě stačil
odvrátit osamocený Cetkovský na
roh, ale následný rychlý vhoz staršího „Svozky“ přetavil nikým nehlídaný Kolkop ve vítěznou branku
svého celku! Tento moment zcela
pokazil jinak velice příznivý dojem
ze špičkového futsalu přibližně
osmdesátce přihlížejících fanou-

Navštívili jsme

PRŮBĚŽNÁ TABULKA KRAJSKÉ LIGY ZLÍNSKA
1. FC Relax Prostějov „A“
2. Jiřina Prostějov
3. Zámecký Šenk Kralice
4. Lihovar Kojetín
5. Rovers Otrokovice
6. SK Bure Hulín
7. VŠSK Univerzita Zlín
8. SK Speed Otrokovice
9. Ekosolaris Kroměříž
10. Indiana Plumlov
11. F.C. Victoria Kroměříž
12. Hrnek Kojetín

14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13

šků. „Vysoce nadprůměrné střetnutí znehodnotil v závěru svým rozporuplným výrokem ´arbitr´ Peřina. Zajímalo by mě, jestli si také
pan Peřina za svůj hrubý faul na fotbal vyměří stejně tvrdý trest, jaké s
oblibou dává za podobné přestupky
hráčům,“ výstižně okomentoval jeden z mnoha přihlížejících fotbalových expertů Zdeněk Halenka starší. Hlasy z vítězného tábora pak
byly samozřejmě spokojenější.
„Nakonec se štěstí přiklonilo na
stranu lepšího
týmu a my jsme
tak zaslouženě
zvítězili,“ stručně se pro Večerník vyjádřil útočník Jiřiny Stanislav Husařík. K
dobru ještě přidáváme názor z kabiny poražených. „Kvality fotbalistů
Jiřiny samozřejmě uznáváme, ale
taková porážka nás mrzí. Dvojnásob protože se jí nejvíce chlubí
jeden rádoby hráč, jehož jsme si na
hřišti ani nevšimli a nevíme, jestli
vůbec umí zpracovat míč...,“ prohlásil za tým Zámeckého Šenku až
znechuceným hlasem Radek Janeček.
Jiřina Prostějov - Indiana Plumlov
4:2 (Zachar 2, J. Svozil, Kolkop Ševcůj, Konečný). Sestavy mužstev
- Jiřina: R. Švéda - Mlčoušek, Voral, M. Svozil, J. Svozil, Kolkop,
Šindler, Zachar. Indiana: D.
Spáčil - Křupka, Hrstka, Grmela,
Koláček, Ševcůj, Ježek, Konečný.
Druhým ostře sledovaným zápa-

13
11
8
6
7
6
6
6
6
5
1
0

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

1
2
4
3
6
5
7
8
8
8
11
12

85:19
46:23
47:26
33:31
35:38
35:33
32:41
40:43
35:42
47:57
24:58
19:67

39
34
26
22
22
21
19
18
18
16
5
1

Příští program
6. kolo, sobota 10. ledna, hala Otrokovice: Indiana Plumlov - Lihovar
Kojetín, VŠSK Univerzita Zlín - FC Relax Prostějov „A“, Zámecký Šenk
Kralice na Hané - SK Bure Hulín, FC Relax Prostějov „A“ - Indiana
Plumlov, SK Bure Hulín -VŠSK Univerzita Zlín, Lihovar Kojetín Zámecký Šenk Kralice na Hané, Indiana Plumlov - SK Bure Hulín,
VŠSK Univerzita Zlín - Lihovar Kojetín, Jiřina Prostějov - Hrnek Kojetín, F.C. Victoria Kroměříž - SK Speed Otrokovice, Rovers Otrokovice Ekosolaris Kroměříž, SK Speed Otrokovice - Jiřina Prostějov, Hrnek Kojetín - Rovers Otrokovice, Ekosolaris Kroměříž - F.C. Victoria Kroměříž,
Rovers Otrokovice - SK Speed Otrokovice, Jiřina Prostějov - Ekosolaris
Kroměříž, F.C. Victoria Kroměříž - Hrnek Kojetín.
-zv-

sem sobotního programu byl zápas
Jiřiny s výborně hrající Indianou.
Natěšeným hráčům Plumlova však
po dvou předcházejících výhrách
tentokrát pranic nevyšel úvod. Po
deseti minutách vedla Jiřina tříbrankovým rozdílem a takovým
poměrem skončila i první půle.
Jiskérku naděje Plumlovských vykřesal na začátku druhého dějství
Ševcůj, ale po několika nevyužitých šancích udeřil na druhé straně
deset minut před koncem svou druhou brankou Zachar. Následný tlak
Indiany vyzněl do prázdna a kosmetická úprava skóre Konečného
zároveň se závěrečným klaksonem
tak už nic neřešila.
Zbývající výsledky 5. kola: Jiřina Prostějov - VŠSK Univerzita
Zlín 3:0 (branky Jiřiny: Kolkop
3), F.C. Victoria Kroměříž Zámecký Šenk Kralice na Hané
0:3 (branky Šenku: Dadák 2, Mazouch), Rovers Otrokovice - Indiana Plumlov 2:3 (branky Indiany: Ševcůj 2, Hrstka), VŠSK Univerzita Zlín - Rovers Otrokovice
1:1, Indiana Plumlov - F.C. Victoria Kroměříž 3:1 (branky Indiany:
Křupka, Koláček, Konečný), Rovers Otrokovice - Zámecký Šenk
Kralice na Hané 1:6 (branky Šenku: Mazouch 2, Dadák 2, Janeček, Halenka), F.C. Victoria
Kroměříž - VŠSK Univerzita Zlín
2:9, Ekosolaris Kroměříž - Lihovar
Kojetín 0:1, Hrnek Kojetín - FC
Relax Prostějov „A“ 0:12 (branky
Relaxu: Spáčil 4, P. Kiška 3, Voráč
a Ohlídal po 2, Z. Petržela), SK
Speed Otrokovice - SK Bure Hulín
2:3, FC Relax Prostějov „A“ Ekosolaris Kroměříž 7:2 (branky
Relaxu: Růžička a Voráč po 2, P.
Kiška, Spáčil, Macourek), Lihovar Kojetín - SK Speed Otrokovice
4:0, SK Bure Hulín - Hrnek Kojetín 5:1, SK Speed Otrokovice - FC
Relax Prostějov „A“ 2:6 (branky
Relaxu: Voráč a Spáčil po 2, Ullmann, Z. Petržela), Ekosolaris
Kroměříž - SK Bure Hulín 3:6.
Krajská liga pokračuje dalším kolem hned tuto sobotu a nejzajímavějším zápasem programu 6.
kola se jeví další derby zápas mezi
Relaxem Prostějov a lepšící se Indianou Plumlov. Kompletní přehled
nadcházejících soubojů najdete ve
zvýrazněném přehledu.
-zv-

Soutěže OŠSF Prostějov
1. LIGA
Prvoligová soutěž má za sebou první polovinu a pokračovat bude v neděli 11.
ledna 2009 prvním kolem odvetné části. Pro zajímavost přinášíme pořadí nejlepších pěti kanonýrů 1. ligy.
Pořadí nejlepších střelců po základní části: 1. Pavel MACHAČ - Vyprahlo
Konice 16 branek. 2. Petr NOVÁK - SK Dubany 15, 3. Lukáš MRÁČEK - SK
Skalka „A“ 13, 4. Martin BOŘIL - Kulcao-Fundus Prostějov 9, 5. Ladislav FIALKA - Želstav Nezamyslice 8.
Příští program
neděle 11. ledna, 8:00-18:00 hodin, hala Kostelec na Hané: AC Zavadilka
2000 „A“ -Vyprahlo Konice, Ariston 2 SK - Želstav Nezamyslice, Relax Prostějov „B“ - Mechechelen „A“, Vyprahlo Konice -Ariston 2 SK, Mechechelen
„A“ -AC Zavadilka 2000 „A“, Želstav Nezamyslice - Relax Prostějov „B“,
Ariston 2 SK - Mechechelen „A“, Relax Prostějov „B“ -Vyprahlo Konice, AC
Zavadilka 2000 „A“ - Želstav Nezamyslice, FC Ultras Prostějov - SK Skalka
„A“, Kulcao-Fundus - SK Dubany, SK Dubany - FC Ultras Prostějov, SK Skalka „A“ - Kulcao-Fundus, SK Dubany - SK Skalka, FC Ultras - Kulcao-Fundus.
2.A LIGA
2.A liga měla v minulém víkendu volný termín.
Příští program:
6. turnaj, sobota 10. ledna 2009, 8:00-14:00 hodin, hala RG a ZŠ Prostějov: Torpedo - FC Domino, Para - Drahany, SK Skalka „B“ - KMK Katastrofa, Drahany - Torpedo, FC Domino - Vrchoslavice, Para - KMK Katastrofa,
AC Zavadilka 2000 „B“ - SK Skalka „B“, Vrchoslavice - Para, Torpedo - KMK
Katastrofa.

Jiřinu z pohárového kola vyšoupla Skalka!

2.B LIGA
5. turnaj, neděle 4. ledna, hala RG a ZŠ Prostějov: Bedihošť - FC Pepino
Po uplynulém víkendu je známé obsazení finálového turnaje Českého poháru Pro- 6:0, Bar Oáza Plumlov - Dukla 1:3, Mloci - FC Pepino 5:1, Dukla – Bedihošť
stějovska v sálové kopané. V minulém týdnu postupující Zámecký Šenk Kralice 1:7, Bar Oáza Plumlov - FC U Byka Smržice 3:1, Mloci - Bedihošť 1:3.
na Hané a Ariston 2SK Prostějov doprovodily týmy Relax Prostějov „A“ a překvapivě SK Skalka „A“. Finálový čtyřlístek je tak složen ze dvou zástupců Krajské ligy a stejného počtu týmů účinkujících v nejvyšší soutěži Prostějovska. Již v
pondělí si zajistil podle očekávání postup favorizovaný Relax Prostějov „A“, jenž
se více zapotil jen se svým rezervním celkem. Mnohem větší „grády“ měla včerejší „D“ skupina. Favorizovaná Jiřina se připravila o postup závěrečnou porážkou s
Dubany, čehož využila v posledním utkání Skalka a po výhře nad rezervou Likérky Metelky Moravské Prusy mohla slavit nečekaný postup. Finálový turnaj se hraje na přelomu ledna a února a o přesném časovém harmonogramu vás budeme na
stránkách Prostějovského Večerníku s předstihem informovat.

TABULKA PO 5. TURNAJI
1. Bexim Paletten
8
8
0
0
48:9
24
2. Bedihošť
8
6
0
2
40:16
18
3. Mloci
8
5
0
3
31:18
15
4. Chachar Team
8
4
0
4
27:21
12
5. Dukla Pv
8
3
1
4
16:20
10
6. Bar Oaza Plumlov
8
3
1
4
14:18
10
7. FC Pepino Konice
8
2
0
6
6:31
6
8. FC Zero
8
1
3
4
14:38
6
9. U Byka Smržice
8
1
1
6
10:35
4
SKUPINA „C“: pondělí 29. prosince, hala Kostelec na Hané:
Poznámka: O pořadí na 7.-8. místě rozhodlo vzájemné utkání Pepino Konice
FC Zero Prostějov - Relax Prostějov „A“ 1:13, Mloci - Relax Prostějov „B“ 1:7,
- FC Zero, které skončilo vítězstvím Pepina 3:2!
Relax Prostějov „B“ - FC Zero Prostějov 4:0, Relax Prostějov „A“ - Mloci 12:0,

David KONEČNÝ - Zkušený
hráč a svoje zkušenosti dokáže ve
hře zúročit, spolehlivý exekutor
penalt. Zranil se na konci prvního
zápasu s Kolínem, jeho koleno bude ještě vyžadovat další léčení a
zatím nevíme, kdy se vrátí...“
Zdeněk SNÁŠEL - Na začátku
soutěže člen širšího kádru, při
zraněních Martina Uherky nebo
Davida Konečného nastupuje v
základu. Rychlý hráč se schopností vstřelit koš z dálky v pravou
chvíli, dobrý obranář.“
Martin ŠNÉVAJS - Člen základní sestavy, super obranář a bojovník, který dokáže ubránit nebezpečné hráče soupeře. V útoku dokáže rozhýbat obranu protivníka a
vytváří prostor pro skórování pře-

devším pro svoje spoluhráče nebo
´si chodí´ pro penalty. Při změně
útočných návyků se z něj při jeho
vynikající střelbě může stát naše
střelecké eso.“
Jan TICHÝ - „Dorostenec a člen
širšího kádru, velmi talentovaný
hráč, který potřebuje získávat
zkušenosti a naučit se využívat
chyb protihráčů. Pokud se mu to
podaří, může se dostat i do reprezentace!“
Martin UHERKA - „Člen základní sestavy a kapitán, který si
ale zranil kotník a jenom díky delší reprezentační pauze chyběl
pouhá dvě kola. Vynikající doskokový hráč, ale i střelec - své obránce dokáže vždy překvapit a
prosadit se.“

Relax Prostějov „B“ - Relax Prostějov „A“ 3:4, FC Zero Prostějov - Mloci 3:3.
1. Relax Prostějov „A“
3
3
0
0
29:4
9
2. Relax Prostějov „B“
3
2
0
1
14:5
6
3. FC Zero Prostějov
3
0
1
2
4:20
1
4. Mloci
3
0
1
2
4:22
1
SKUPINA „D“: neděle 4. ledna, hala RG a ZŠ Prostějov:
Likérka Metelka Moravské Prusy „B“ - Jiřina Prostějov 1:7, SK Skalka „A“ - SK
Dubany 7:1, SK Dubany - Likérka Metelka Moravské Prusy „B“ 7:2, Jiřina Prostějov - SK Skalka „A“ 2:0, SK Dubany - Jiřina Prostějov 4:3, Likérka Metelka
Moravské Prusy „B“ - SK Skalka „A“ 2:4.
1. SK Skalka „A“
3
2
0
1
11:5
6
2. Jiřina Prostějov
3
2
0
1
12:5
6
3. SK Dubany
3
2
0
1
12:12 6
4. Likérka Metelka „B“
3
0
0
3
5:18
0
Poznámka: O pořadí na prvních třech místech rozhodla minitabulka vzájemných
utkání těchto celků. Všechna tři mužstva získala po dvou bodech a nejlepší brankový poměr vynesl do čela Skalku (skóre 7:3), druhá skončila Jiřina (5:4) a třetí Dubany (5:10).
-koc, zv-

2.C LIGA
5. turnaj, neděle 4. ledna, hala RG a ZŠ Prostějov: Mechechelen „B“ Vzducholoď 3:3, SK Grifins 98 „B“ - FK Agro Vláčil Čehovice 5:1, Vzducholoď - Sokol Zdětín 8:3, Mechechelen „B“ -Atletico Smržice 10:1, Kohouti Otaslavice - Sokol Zdětín 2:4, FK Agro Vláčil Čehovice - Mechechelen „B“ 2:3.
TABULKA PO 5. TURNAJI
1. Likérka-Metelka
8
7
1
0
36:15
22
2. Vzducholoď
8
6
1
1
56:23
19
3. Mechechelen „B“
8
5
2
1
35:16
17
4. Kohouti
8
5
0
3
29:23
15
5. SK Griffins „B“
8
4
0
4
27:37
12
6. Atletico Smržice
8
2
1
5
20:34
7
7. FC Ptení
8
2
1
5
10:29
7
8. Sokol Zdětín
8
2
0
6
19:29
6
9. Čehovice
8
0
0
8
10:36
0
-koc, zv-
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