Číslo 2 Ročník 13
Pondělí 12. 1. 2009
Cena 10,- Kč

SKANDÁL Dům HRŮZY na Pujmance
Město prodalo pozemek bez Obyvatelé: Nedá se tady žít
slibovaných inženýrských sítí!

Tak to je TRAPAS! A to velice
mírně řečeno. Už dlouhou dobu
se radnice prostřednictvím všech
možných médií chlubí, že pro
zájemce o krásné bydlení připravila padesát parcel u nové nemocnice, a to včetně kompletně
vybudovaných inženýrských sítí.
Prodej pozemků se už rozběhl a
při dvou prosincových aukcích se
prodaly čtyři parcely z osmi nabízených. I realitní makléř, který
pro město prodej zajišťoval,
ubezpečoval kupce v aukční síni,
že nabízené pozemky jsou vybaveny přívodem plynu, elektřiny a
vody, včetně příjezdové komunikace. Jaké však bylo zděšení,
když nejmenovaní manželé za
necelý milion korun parcelu v
dobré víře koupili a ejhle - nakonec se ukázalo, že proklamované
inženýrské sítě zde vybudovány

a městu i policii je to jedno

Kdo ponese zodpovědnost? Na konci listopadu došlo k prohlídce pozemků u nemocnice. Ani při ní však nikdo neupozornil
přítomné kupce, že tři pozemky nejsou ještě zasíťovány
nejsou ani náhodou!
Na pořádný skandál z kuchyně
prostějovské radnice nás minulý
týden upozornil anonym. Přesto
jsme ho prověřili. A ukázalo se,
že "horký telefonát" byl pravdivý. Z celkového počtu padesáti
pozemků u nové nemocnice chy-

bí na třech z nich skutečně inženýrské sítě. Docela nás ale
omráčilo, že město o tom vědělo,
ale jaksi o tom veřejnost zapomnělo informovat. Stejně jako
konkrétní zájemce o koupi pozemků v aukční síni!
(Pokračování na str. 3)

Do nezáviděníhodné situace se
dostali slušní občané bydlící v
městském domě v ulici Marie
Pujmanové číslo 10. Denně tady musejí trpět výstřelky několika rodin, které se nehodlají
naučit slušnosti a ohleduplnosti
k druhým. Mejdany na chodbách až do ranních hodin, křik,
alkohol a sprosté nadávky a
také krádeže a rozbíjení všeho,
co se rozbít dá. To je obrázek
poslední doby v tomto domě
hrůzy. A co na to kompetentní
lidé, kteří by zde měli udělat

pořádek? Vedení Domovní
správy i velitel Městské policie
se shodují v tom, že na
"Pujmance" vykonávají pravidelné kontroly a denně sem navíc dochází okrskový strážník.
Stěžovatelé se tomuto ale jen
smějí.

O co jde? Ničení zařízení,
noční mejdany, krádeže,
násilí a výkaly na chodbách...

Náklaďák zablokoval křižovatku u veteriny

Sníh a tuhé mrazy překvapily
řidiče. Policisté sice za uplynulý
týden nezaznamenali žádný
enormní nárůst nehodovosti, v
úterý ovšem měla kluzká vozovka enormní podíl na závažné havárii na křižovatce u veterinární stanice. Těžce zraněna zde byla spolujezdkyně řidiče osobního auta, do kterého
narazil náklaďák. Jeho šofér
podcenil nástrahy zasněžené a
zledovatělé silnice.
V úterý 6. ledna v 9.30 hodin jel
osmadvacetiletý řidič s nákladním vozidlem Renault Midlum
po silnici ve směru od obce
Smržice na Prostějov. Řidič nepřizpůsobil rychlost povaze komunikace a na zasněžené vozovce začal před křižovatkou
Prostějov – Kostelec na Hané brzdit. Vozidlo se dostalo do smyku a
zezadu narazilo do stojícího auta
Škoda Felicia, které stálo v křižo-

Jako tank. Řidič neubrzdil svůj náklaďák před křižovatkou u veteriny a smetl všechno, co mu stálo v cestě.
vatce a dávalo přednost vozidlům
jedoucím po hlavní silnici.
Řidič s nákladním vozidlem ve
smyku vjel až na hlavní silnici,
kde se dále střetl s osobním vozidlem Peugeot," popsala nám
podrobně havárii Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Nehoda měla
zlé následky. "Při srážce utrpěl ři-

dič Peugeotu lehké zranění, jeho
osmapadesátiletá spolujezdkyně
byla zraněna těžce a byla sanitkou
převezena do nemocnice," potvrdila mluvčí policie.
Alkohol policisté dechovou
zkouškou vyloučili u všech
zúčastněných řidičů. Hmotná
škoda na vozidlech je předběžně
vyčíslena na 40 tisíc korun. -mik-

Nejčastější jev. Velmi často procházejí obyvatelé domu v
Pujmanově ulici číslo 10 jen tak zavřenými dveřmi! Skleněnou výplň
totiž často rozbíjejí nepřizpůsobiví nájemníci.

"Ty jejich kontroly jsou k smíchu a
pláči zároveň. Navíc se bojí proti
romským výrostkům v domě zasáhnout z obavy, že budou obviňováni z rasismu," svěřili se
Večerníku nespokojení obyvatelé
zmíněného domu, kde se v klidu
bydlet prostě nedá.
"V březnu roku 2008 provedla
Domovní správa na základě
stížností nájemníků komplexní
prověrku v domě M. Pujmanové
10. Na základě provedené prověrky byla stanovena řada opatření ke
zlepšení stavu v domě. Za rok
2008 evidujeme v domě jednu

Výraz zmaru. Dlouholetý
nájemník domu Alois Koleček
nám ukazuje nedávno rozbitý telefonní automat vedle vchodu.
komplexní prověrku, 26 namátkových kontrol a sedm kontrol v součinnosti s Městskou policií v
Prostějově, z toho v době vánočních svátků bylo pět kontrol," oponuje stížnostem obyvatel domu na
nedostatek kontrol Marie Hájková
z Domovní správy v Prostějově.
Jenomže to je podle slušných
nájemníků domu žalostně málo.
(Pokračování na str. 3)
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Chytili zloděje auta

Před čtvrtou hodinnou ranní
strážník na operačním středisku
městské policie zaznamenal pomocí městského kamerového
systému pohyb podezřelého vozidla na Husově náměstí.
Osádka zastavila za objektem
školy a podivně se chovala u zaparkovaného vozu. Na místo
byla vyslána hlídka, aby situaci
prověřila. Po příjezdu do dané
lokality nalezla stojícího šestadvacetiletého chlapíka u nastartovaného auta, v němž seděli jeho společníci. Žádný z nich neměl trvalý pobyt na území našeho města. Jednalo se o čtyřicetiletého muže a dvacetiletou dívku. Všichni byli evidentně nervózní. Po obhlídce auta si
strážníci povšimli, že ze spínací
skříňky vyčnívají dráty a chybí v
ní klíče. Tento stav nebyl nikdo z
přítomných schopen vysvětlit.
Tvrdili, že vozidlo řídil známý,
který před příjezdem hlídky
odešel. Jeho nacionály prý neznají. Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu byla přivolána Policie ČR, která si
událost převzala k dalšímu šetření.

Nebudete spát!

Po půl čtvrté na linku 156 volal
muž s tím, že jeho sousedka
bydlící v patře pod ním ho neustále ruší klepáním do stropu.
V této činnosti se zvláště vyžívá
právě v noční době. Dále uvedl,
že se s dotyčnou snažil již několikrát dohodnout. Dle jeho slov
se měla k celé záležitosti vyjádřit: „Když nemůžu spát já,
nemusíte spát ani vy.„ Hlídce se
s ženou nepodařilo mluvit, neboť neotevřela. Celá záležitost
pro podezření z přestupku byla
předána správnímu orgánu k dořešení.

Žádný respekt

Dost podobný případ oznámen
následující den. Třiatřicetiletá
žena se před polednem obrátila
na linku 156 s tím, že její osmnáctiletá sousedka pouští velmi
halasně hudbu a tímto ruší okolí.
Zejména její tříměsíční dítě.
Strážníci již při příjezdu k obydlí slyšeli velmi intenzivní moderní muziku. Zvuk se rozléhal
po chodbě domu. Oznamovatelka vypověděla, že slečnu již
několikrát upozorňovala na její
nevhodné chování. Žádala ji o
trošku respektu k jejímu malému dítěti, které nemůže v takovém hluku spát. Vždy se ale
výtka míjela účinkem a proto celou záležitost již nahlásila na
přestupkovou komisi. Ovšem
nyní je zapotřebí aktuálního řešení. Venku mrzne a jít s dítětem
na delší procházku, aby se vyspalo, je riskantní. I několik spolubydlících v domě je jejím chováním pobouřeno. Hlídka na to
kontaktovala dívku. Ta byla překvapena tím, že by hudba hrála
hlasitě. Ještě podotkla: "Přece
vzhledem k době se nemůže jednat o rušení nočního klidu!" Poté
strážníci dotyčné sdělili podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.

Opilec se nevzdával

Několik minut po jedné hodině
při dohledu na veřejný pořádek
si autohlídka povšimla vozidla,
které v ulicích Palacká a
Mlýnská porušilo přikázaný
směr jízdy vlevo a rychlou jízdou směřovalo k hotelu Grand.
Strážníci vyjeli za ním a i přes
zapnutý maják řidič jízdu neustále zrychloval. Vůz vjel do ulice Wolkerova následně odbočil
na ulici Komenská, Sušilova a
zpět na ulici Wolkerova. Poté se
vydal Žeranovskou ulicí, kde se
snažil kličkovat v bočních uličkách. Tam již na něho čekala
druhá hlídka. Jakmile ji řidič
uviděl, začal couvat a snažil se
ujet. Dostal se až na parkovišti v
ulici Brněnská (vedle bývalé
prodejny Linduška). Zde vyběhl
z vozidla a vydal se pěšky směrem na ulici Wolkerovu, kde byl
strážníky zadržen. Dvaatřicetiletý muž vypověděl, že automobil neřídil. Záznam z kamerového systému však toto jeho tvrzení vyvrátil. K požití alkoholických nápojů se přiznal a dechovou zkouškou bylo zjištěno 1,41
promile. Na žádost Policie ČR
strážníci dotyčného převezli na
služebnu Policie ČR. Před budovou při vystupování ze služebního vozidla se pachatel snažil
utéci. V tomto mu bylo zabráněno a přistoupeno k nasazení
pout. Ke zranění nedošlo. Poté
byl pro podezření z trestného činu předán stálé službě Policie
ČR.

P. Drmola: Prostějov má významné zastoupení
ve výboru, který rozděluje evropské peníze
Místostarosta
Prostějova
Pavel Drmola (ODS) se po
krajských volbách v říjnu minulého roku stal členem
Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Připomeňme, že našemu kraji nyní vládne koalice
ČSSD, ODS a KDU-ČSL.
Složení Rady kraje odpovídá
drtivému vítězství sociální demokracie, která má osm mandátů, ODS dva a KDU-ČSL jeden mandát. Přestože je Pavel
Drmola nespokojen s volebním výsledkem, těší jej, že se do
vedení kraje dostalo více politiků se zkušenostmi z komunální sféry. „Běžný občan se s krajem až tak často nedostává do
styku, těmi častějšími partnery
jsou obce. Právě proto si myslím, že více komunálních politiků v krajské vládě bude přínosem,“ řekl Pavel Drmola.
Pane místostarosto, co říkáte
výsledku krajských voleb?
Co se týká výsledku ODS, nemohu jej hodnotit jinak, než jako naši ztrátu. Naše volební kampaň,
která byla zaměřena na regionální témata, na konkrétní nabídku
občanům, jakým způsobem řídit
kraj, na představení reálného volebního programu se nesetkala s
ohlasem. Bohužel se ukázalo, že
na naše argumenty v této době
lidé neslyšeli a zajímala je jiná,
celoplošná témata. Výsledek voleb, byť jsme na druhém místě,
ale s tak obrovskou ztrátou za sociální demokracií, je prostě problém.
Jak hodnotíte následná povolební vyjednávání?
Povolební jednání nebyla jednoduchá pro žádnou ze stran. Musel
se překročit takový zažitý celostátní model, kdy ODS a ČSSD
jsou vůči sobě v opozici. Na
úrovni komunální politiky, ať již
se týká Prostějova, Přerova nebo
Olomouce, spolupráce těchto
dvou stran naopak funguje.
Právě tento pohled se skloňoval
při sestavování koalice. Náhled
jak z centra, tak od řadových členů byl různý a vyargumentovat
podmínky, za kterých byla koalice uzavřena, také vůbec nebylo
jednoduché. Já osobně si myslím, že stát úplně mimo, být v

opozici, nemoci ovlivňovat chod
kraje po dobu dalších čtyř let, by
bylo zmaření všeho, co ODS v
minulých osmi letech dokázala v
řízení Olomouckého kraje.
V Radě Olomouckého kraje
jsou za ODS dva Olomoučané,
nevadí to ostatním okresům?
I tato záležitost se po volbách samozřejmě široce diskutovala.
Složení naší kandidátní listiny sice odpovídalo poměrnému zastoupení okresů, ale nakonec se
došlo k východisku, které přinesl
špatný volební výsledek. V Radě
kraje za ODS budou lidé, kteří
mají zkušenosti z minulého období (bývalý hejtman Ivan
Kosatík a Pavel Sekanina – pozn.
red.). Prostor pro rozšíření prostě
nebyl.
Nedá se tedy říct, že Prostějovsko vyšlo naprázdno?
Ne, to zcela určitě ne. Na druhém
zasedání Zastupitelstva kraje se
podařilo získat v mé osobě zastoupení ve výboru Regionální
rady regionu soudržnosti Střední
Morava. Je to velmi důležitý orgán pro rozdělování evropských

peněz, především z regionálních
operačních programů. Znamená
to poslední šanci získat do roku
2013 významnější finanční prostředky z Evropské unie. Toto zastoupení je adekvátní i z pohledu
na volební výsledek, podívám-li
se na to z hlediska současné koalice, mým kolegou ve výboru je
bývalý kolega, dnes náměstek
hejtmana Alois Mačák. Prostějov má tak velmi zajímavé obsazení.
Můžete zmínit, které akce v
minulosti se u nás například financovaly z regionálního operačního programu?
Například oprava části prostějovského zámku, nyní je schválena rekonstrukce sportoviště za
místním nádražím, kde vznikne
středisko mládeže kopané a několik dalších cyklostezek, a to
zmiňuji opravdu jen ty poslední
věci. V minulém období byl zástupcem Prostějovska ve výboru
Regionální rady starosta Jan
Tesař a já věřím, že se nám podaří navázat a rozvinout jeho dosavadní práci pro náš region.
Chcete se ještě nějakým způsobem podílet na vedení Olomouckého kraje?
Nyní jsme v období sestavování
komisí a dalších výborů kraje. Z
hlediska mého postavení na prostějovské radnici bych se zákonitě chtěl věnovat oblasti kultury,
která je mi hodně blízká. Další
problematice, které se chci věnovat, je do budoucna velmi důležitá oblast nakládání s odpady.
Obce a města nyní řeší, jak se postavit k likvidaci komunálního a
separovaného odpadu a kraj by
nyní mohl pomoci. Ne každé mě-

sto si může dovolit postavit vlastní třídičku, spalovnu nebo skládku. Společné řešení odpadové
hospodářství je efektivnější.
Přestože od voleb uplynulo ještě málo času, můžete zhodnotit dosavadní koaliční spolupráci?
Nechci se vracet k předkoaličním
vyjednáváním, která byla složitá
zejména v oblasti zdravotnictví.
Pokud si vezmeme volební programy jednotlivých stran, byly si
velmi podobné. Vycházely z potřeb obcí a občanů. Máme za sebou dvě zasedání zastupitelstva,
na tom prvním se volily orgány
kraje, na druhém se schvaloval
rozpočet Olomouckého kraje na
příští rok. Šlo v podstatě o návrh
rozpočtu, který ještě připravovalo minulé vedení a k mnoha změnám nedošlo. To ilustruje, že
řízení kraje je opravdu o jiných
věcech, než například Poslanecká sněmovna. Spolupráce
funguje.
Stojíme na prahu roku, který
přináší očekávání krize. Jste
coby politici připraveni?
V této chvíli nikdo nedokáže říct,
jak se nás ekonomická krize dotkne. Nicméně by bylo nezodpovědné, kdybychom to jako komunální a krajští politici nevnímali. Výsledkem jsou
schválené úsporné, vyrovnané
rozpočty jak kraje, tak například
města Prostějova. Politici v této
chvíli musí jednat velmi zodpovědně, musíme počítat s nižšími daňovými výnosy, žádná
případná krize se nesmí dotknout
základního chodu města a kraje,
naopak, musíme být oporou
všem občanům.
-bp-

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU, konkrétně administraci Regionálního operačního programu (ROP)
NUTS II Střední Morava. Zejména rozhoduje o využití finančních prostředků, odpovídá za jejich efektivní využívání, za kontrolu hospodaření.
Výbor Regionální rady je složen z 8 zástupců Olomouckého a 8 zástupců Zlínského kraje.
Členové za Olomoucký kraj:
Martin TESAŘÍK, (ČSSD), Olomouc, hejtman Olomouckého kraje, předseda Regionální rady
Pavel HORÁK, (KDU-ČSL), Olomouc, náměstek hejtmana
Alois MAČÁK, (ČSSD), Prostějov, náměstek hejtmana
Pavel DRMOLA, (ODS), Prostějov, člen Zastupitelstva Ol. kraje
Vladimír MIKULEC, (ČSSD), Rapotín, člen Zastupitelstva Ol. kraje
Petr MIMRA, (ČSSD), Javorník, člen Zastupitelstva Ol. kraje
Petr POLÁŠEK, (ODS), Javorník, člen Zastupitelstva Ol. kraje
Pavel ŠOLTYS, (ČSSD), Lipník n/B, člen Zastupitelstva Ol. Kraje

Hasiči se chlubí novým zásahovým autem
Naši záchranáři výrazně omlazují výjezdovou techniku
Prostějovští hasiči se nám v
pátek pochlubili s novým
přírůstkem, který získali na
konci loňského roku od ministerstva vnitra. Jedná se o nové
cisternové vozidlo, díky němuž
se znovu výrazně omladila hasičská technika našich záchranářů.
"Na konci loňského roku jsme
převzali nový kus požární techniky. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Man. Jde o základní techniku
výbavy hasičů. Vozidlo je přizpůsobeno k tomu, aby bylo schopno
zasáhnout u jakékoliv mimořádné události a záchranáři díky
němu mohli u této události udělat
nejúčinnější opatření do doby,
než přijede jiná speciální technika. Kromě klasického vybavení
pro hašení požárů disponuje vozidlo například také výbavou pro
pomoc při dopravních nehodách," sdělil nám na úvod Petr
Ošlejšek, ředitel Hasičského
záchranného sboru v Prostějově.
Nové cisternové vozidlo v hodnotě pěti milionů korun získal
prostějovský hasičský sbor díky
globální zakázce ministerstva
vnitra a generálního ředitelství
HZS. Autopark našich záchranářů tak opět výrazně omládl.
"Mohu říci, že za posledních

zhruba pět let se nám trošku podařilo obměnit naši požární techniku. Kromě již uvedeného zbrusu nového cisternového vozidla
Man máme ještě stejně vybavené
auto Scania z roku 2005, máme
také nový žebřík. A v loňském roce jsme ještě získali jeden velitelský automobil a chemický kontejner. Na příští rok navíc plánujeme získání kontejnerového nosiče na podvozku 4x4. Dá se tedy
směle hodnotit, že naše výjezdová technika je nyní ve velice
dobrém stavu. Pryč jsou tak časy,
kdy jsme si mohli stěžovat na autopark starý někdy i třicet let,"
usmál se Petr Ošlejšek.
Zbrusu nová "stříkačka" však vyjede do ostrého zásahu až tak
zhruba za měsíc. "Vozidlo je nejdřív nutné pořádně zajet a také zajistit odborné proškolení jeho posádek. Ty nesmějí mít při zásahu
žádné problémy s obsluhou.
Netvrdím, že nová technika se
příliš liší od toho, s čím naše jednotky dosud pracovaly, ale nějaké
rozdíly zde přece jenom jsou.
Hlavně v ovládání jednotlivých
částí vybavení. Myslím si ale, že
během února už bude nové cisternové vozidlo možné nasadit do
každodenní zásahové činnosti," Spokojení záchranáři. Prostějovští hasiči v těchto dnech procházejí školením, kde se učí ovládat nedávno získané zbrusu nové
vysvětlil ředitel našich hasičů.
-mik- cisternové vozidlo

Èerná kronika

chatelé vnikli dne 7. 1. 2009
v nočních hodinách do hostince na ulici Brněnská a Tylova
v Prostějově. Z prostor výčepních pultů odcizili finanční
hotovost v drobných mincích.
Celkovou škodu majitelé vyčíslili na 3 800 korun.

Ukradl rohlíky

Neznámý pachatel vypáčil visací zámek u plechové skříně
umístěné na nákladní rampě
smíšených
potravin
v
Ptenském Dvorku a odcizil
pečivo v hodnotě 450 korun.
Poškozením plechové skříně
vznikla škoda 200 korun.

Drobné z hospod
Neznámý pachatel nebo pa-

Vloupání do aut
Na parkovišti ulice Jezdecká
v Prostějově se neznámý pachatel vloupal do vozidel
Mitsubishi Colt a Opel

Astra. V obou případech z
vozidel odcizil autorádio.
Majitelům vznikla škoda
4500 korun.

kartami, finanční hotovostí a
dalšími osobními doklady.
Škodu muž vyčíslil na 6 500
korun.

Nepozornost

Sebral navigaci

Na parkovišti před obchodním domem na ulici
Plumlovská v Prostějově využil neznámý pachatel nepozornosti muže a při skládání
nákupu z vozíku do auta odcizil jeho ledvinku s osobními doklady, platebními

Neznámý pachatel se na Žižkově náměstí v Prostějově
vloupal do nákladního vozidla Scania a odcizil satelitní navigaci a peněženku s finanční
hotovostí a osobními doklady
poškozeného řidiče. Škoda činí 15 600 korun.

Vidìno - Slyšeno
Letos jako vloni
„Byla jsem tady už včera, ale nikdo tady nebyl,“ stěžovala si mezi řečí absolventka výstupu na
Kosíř. Nějak si totiž popletla termíny a místo na Nový rok vyrazila na Kosíř už na Silvestra. No ne
nadarmo se říká, že skleróza nebolí, ale člověk se při ní hodně nachodí. V tomto případě to platilo
minimálně dvojnásob. Budiž jí
ale ke cti, že na hanácký Mount
Blanc nezanevřela a v řádném termínu se sem vydala znovu. Vloni
naposledy, letos poprvé…

To jsou věci
„Město a nechá si tady téct takovou špinavou vodu,“ podivovala
se náhodná návštěvnice Kostelce,
když cesta přetínala z jejího pohledu nevábnou vodoteč, či
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přímo stoku, vinoucí centrem kolem sokolovny. Takové to jsou
věci. Voda ale, stejně jako cokoliv
jiného, málokdy zeje špínou jenom tak sama od sebe. Vždycky
tomu musí někdo pomoct. A pokud jde o takovou věc, vždycky se
najde dost těch, kteří jsou ochotni
v takovém sportu i soutěžit!

Rallye
Takové pěkné parkoviště. Řeklo
by se. Je řeč o zánovním parkovacím plácku naproti konického
zámku. To v pátek večer, snad z
nedostatku jiného podobného
vyžití, si ho nějaký dobrodruh
pronajal na soukromou školu
smyku a krosoval si to za mohutného túrování motoru po zcela prázdné ploše jedna radost.
Takové auto valící se přes střechu
je asi opravdu pocit k nezaplacení. To ale musí prubnout jinde, ne
tady.
-MiH-

Důvěřivé lidi obírali
falešní tři králové!
Na co už naši spoluobčané z menšinové komunity nepřijdou!
Policie na upozornění občanů z
Žeranovské ulice v úterý zatkla
tři muže se snědou tváří, kteří se
vydávali za tři krále a pod
záminkou charity vybírali od
důvěřivých lidí peníze. Strážníci
zatím předali věc správnímu orgánu, ale naní vyloučeno, že na
vydařené podvodníky si posvítí
státní policie.
"V úterý před devátou hodinou dopoledne bylo přijato na linku 156
oznámení, že po domě na ulici Žeranovská chodí podezřele vypada-

jící tři králové a vybírají pod
záminkou Charity od lidí peníze.
Strážníkům se je podařilo zadržet v
Rumunské ulici. Průkazku či jiné
pověření na doložení, k jaké nadaci patří, nebyli schopni předložit.
Jednalo se o dva mladíky ve věku
od dvaceti do dvaadvaceti let romské národnosti a šestapadesátiletého muže zanedbaného vzhledu v
kostýmu s nezapečetěnou pokladničkou. Pro podezření z podvodu
byla celá záležitost předána správnímu orgánu," informovala nás
Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově.
-mik-

V prostějovské porodnici přišlo
vloni na svět celkem 1 128 dětí
Na porodnicko-gynekologickém oddělení prostějovské nemocnice, která je členem skupiny AGEL, v loňském roce dávaly maminky svým potomkům
nejčastěji chlapecké jméno
Ondřej, Tomáš a Adam. U holčiček převládala Aneta, Tereza
a Lucie. Objevila se však i exotická jména jako Rosaura,
Gianluigi, Mauricio, Selma nebo Nadir. Celkem zde přišlo na
svět 1 128 dětí, což je o 39 méně
než v rekordním roce 2007.
"V loňském roce jsme provedli
celkem 1 115 porodů a narodilo se
nám 593 chlapců a 535 děvčátek.

Z toho bylo 13 dvojčátek," říká
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Prostějov
Věra Tisoňová s tím, že nejplodnějším měsícem byl červen,
kdy se narodilo 117 miminek.
Pouze 73 dětí, nejméně z celého
roku, se naopak narodilo v měsíci
dubnu. Součástí prostějovské porodnice jsou tři samostatné klimatizované porodní boxy s úplným
sociálním zázemím, k vybavení
patří porodní vana a polohovatelná porodní lůžka. Pro rodičky v
šestinedělí má Nemocnice Prostějov celkem deset pokojů s úplným sociálním zázemím. -mik-

Policisté změnili organizaci
Jak jsme již dříve informovali,
dochází od tohoto roku k zásadním změnám u prostějovské policie. V rámci reorganizace celé
Policie ČR zanikla okresní ředitelství a s tím například i funkce
ředitele, kterou zastával Zdeněk
Riedinger.
"V důsledku organizačních změn v
Policii ČR ke dni 31. prosince
2008 zaniklo Okresní ředitelství
Policie ČR Prostějov. Dnem 1. ledna 2009 vznikly místo okresního
ředitelství dva samostatné územní

odbory, které jsou organizačním
článkem Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje se
sídlem v Ostravě. Vedoucím
Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově je nyní plk. JUDr. Alexander Sekanina a vedoucím Územního odboru vnější služby
Prostějov, jinak řečeno uniformované policie, je plk. Mgr. Dušan
Věženský," informovala nás tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově
Alena Nedělníková.
-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...
Marie Böhmová 1956 Prostějov
Jarmila Huťová 1928 Prostějov
Josef Zdráhal 1936 Hrdibořice
Stanislav Pecha 1943 Prostějov
Ludmila Dokoupilová 1923 Skalka
Pavel Zmeškal 1978 Prostějov
Jindřich Tománek 1932 Prostějov
Marie Dvořáčková 1922 Držovice
Adolf Marek 1931 Vrahovice
Jarmila Karasová 1929
Vrahovice
Michal Pohlídal 1965 Plumlov
Ludmila Ponížilová 1931
Prostějov
Anna Novotná 1937 Vrahovice
Josefa Andrésová 1918 Otonovice
Rudolf Dobeš 1947 Krumsín
Vlasta Fürstová 1922 Prostějov

Zdenka Lošťáková 1933 Určice
Vlastimil Karhan 1932 Bedihošť
Jindřich Zedník 1951 Prostějov
Miroslava Bašná 1925
Kostelec na Hané
Jiřina Orthová 1920 Prostějov
Marie Antlová 1930 Prostějov
Mária Švédová 1940 Prostějov
Drahoslav Streit 1924 Prostějov
Václav Mizera 1948 Prostějov
Bohumila Zlámalová 1934
Stařechovice
Milada Pořízková 1931 Rozstání
Helena Pokorná 1924 Dobromilice
Alojzia Vazanová 1925
Štiavnické Baně
Jiřina Kojanová 1920 Bedihošť
Karel Mikulášek 1929 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 12. ledna 2009
Zdeněk Havelka 1916 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Josef Baraš 1926 Němčice n/H 12.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Novotná 1937 Vrahovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. ledna 2009
Tea Kadlčíková 1932 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Věra Spáčilová 1925 Určice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Hudec 1935 Ivaň 14.30 kaple Ivaň
Pátek 16. ledna 2009
Marie Dostálová 1920 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Jitka Slezáková 1926 Soběsuky 11.20 Obřadní síň Prostějov
Františka Černá 1914 Prostějovičky 12.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 17. ledna 2008
Vojtěch Navrátil 1933 Biskupice 13.00 kostel Biskupice

12. ledna 2009

Velitel Městské policie Jan Nagy:

Zneužít vypnuté radary
by mohl jedině ŠÍLENEC

Minulý týden jsme jako první
informovali veřejnost o tom, že
město bylo vzhledem k nedokonalému, či lépe řečeno
neúplnému zákonu, nuceno
odstavit z provozu všech jedenáct stacionárních radarů na
měření rychlosti vozidel. Ani
strážníky s mobilním radarem
nyní v ulicích našeho města neuvidíte. A to jenom proto, že
zákon přesně neurčuje, jak má
vypadat dopravní značení vymezující monitorovaný úsek.
"V současné době probíhají jednání zákonodárců, kteří by měli
urychleně doplnit novelu zákona
o provozu na pozemních komunikacích a jasně v ní stanovit podobu značek, pomocí nichž budou vyznačeny silniční úseky
měřené radarem. Na nich pak v
součinnosti s Policií ČR budeme
pokračovat v měření rychlosti.
Než se tak ale stane, náš mobilní
radar si zatím lidově řečeno odpočine, měřit jím zatím nemůžeme," shrnul současnou situaci
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Podle něho je ale
činnost strážníků beztak z větší
části zaměřena na úplně jiné
úkoly. "Ani v roce 2008 jsme se
tolik nezaměřovali na měření
rychlosti vozidel. Za celý loňský
rok bylo zjištěno z naší strany
zhruba 150 přestupků, což je
zhruba poloviční počet oproti roku 2007. Zaměřili jsme se více
na dohled nad veřejným pořádkem, což je pro městskou policii
prioritou číslo jedna," zdůraznil
šéf našich strážníků. Tím nazna-

Žádný problém. Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy příliš nežehrá na současnou nemožnost měřit rychlost vozidel.
čil, že nucená přestávka v podobě nemožnosti měření rychlosti ho nijak zvlášť netrápí. Ale
co řidiči, nebudou zneužívat toho, že strážníci nejsou v ulicích
města viděni s mobilním radarem a ani jedenáct stacionárních
radarů nemůže nyní řidiče dohnat k zodpovědnosti při
spáchání přestupku? "Tak v těchto dnech toho řidiči určitě nezne-

užijí ani náhodou. Silnice jsou
namrzlé a jen trochu rychlejší jízda vyžaduje maximální opatrnost a rozvahu. A pokud by toho
chtěl někdo opravdu zneužít, tak
potom jedině nějaký šílenec, který by tím maximálně ohrozil sebe i ostatní účastníky silničního
provozu," uzavřel Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
-mik-
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Co bude se severním obchvatem?
Zastupitel R. Zacpal navrhuje úsporné a rychlejší řešení
Už zhruba tři roky uběhly od
chvíle, kdy Olomoucký kraj začal poprvé jednat o možnosti
vybudovat severní obchvat kolem našeho města. Ten by začínal na kruhové křižovatce u
čerpací stanice v Olomoucké
ulici a okolo areálu bývalých
Dopravních staveb by se napojil na smržickou komunikaci
směrem ke křižovatce u veterinární stanice a potom přes
stávající pole okolo biokoridoru Hloučela by se napojil na
křižovatku u Domamyslic. Severní obchvat Prostějova je velice potřebný a měl by výrazně
ulehčit dopravě v centru města.
Výše popsaný plán má však
jednu potíž, je složitý, nákladný a hlavně dochází k mnoha
komplikovaným jednáním se
soukromými subjekty ohledně
výkupu pozemků.
Oproti tomu ale přichází prostějovský zastupitel Radek Zacpal
(na menším snímku) s úspornější
a hlavně rychlejší variantou výstavby severního obchvatu. Díky
jeho plánům by také výrazně
ubylo složitých jednání s majiteli
pozemků. "Výstavba severního
obchvatu by se mohla rozdělit do
dvou etap, které by vlastně mohly probíhat současně. První etapou by byl úsek od rondelu v Olomoucké ulici po křižovatku u veterinární stanice Za Kosteleckou
ulicí, kde by byl rovněž vybudovaný rondel. Odtud by se vedla
druhá etapa. Ale ne přes současné
pole okolo Hloučele, jak navrhuje kraj, ale po stávající komunikaci směrem na Kostelec, kde by se
následně odbočilo na Tichou ulici a pokračovalo na kruhovou křižovatku u Domamyslic. Můj ná-

hlavně rozhodně rychlejší," uvedl pro Večerník Radek Zacpal.
Sám připouští, že jeho návrh, který brzy přednese krajským úředníkům, počítá s tím, že kvůli
nutnému rozšíření vozovky na
Tiché by bylo nutné vykácet
všechny stromy po jedné straně
této komunikace. "Myslím si
ovšem, že pořád je to schůdnější,
než stavět komunikaci takzvaně
na zelené louce a zbytečně tak zabírat zemědělskou půdu. Ostatně
můj projekt počítá s novou
výsadbou zeleně na Tiché," vysvětlil Radek Zacpal.
Jak ještě dodal, v jeho návrhu je
také zahrnuta i výstavba rondelu

na křižovatce ulic Tichá a Kostelecká u nebezpečného železničního přejezdu. Ten by vyřešil
dlouholeté problémy v této lokalitě, kde často docházelo i ke smrtelným dopravním nehodám.
"Kruhová křižovatka na tomto
místě musí být ale nejméně třicet
metrů od kolejí, což je podmínka
Českých drah. Komunikace ve
směru na Kostelec by tak byla
mírně vyosena," dodal Radek Zacpal.
Pokud Krajský úřad na jeho návrh přistoupí, mohlo by se s budováním severního obchvatu
Prostějova začít podle jeho názoru do tří let.
-mik-

vrh je odlišný hlavně v tom, že
místo toho, aby se složitě vykupovaly pozemky okolo lesoparku, mohly by se zrekonstruovat
stávající silniční komunikace a
vést obchvat po nich. Myslím si, Nebezpečný přejezd. Návrh zastupitele R. Zacpala počítá s výže by tato varianta byla levnější stavbou kruhové křižovatky poblíž nebezpečného železničního přezhruba o dvacet procent, ale jezdu na půli cesty mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané

Dům
HRŮZY
na
Pujmance
SKANDÁL

Město prodalo pozemek bez
slibovaných inženýrských sítí!
(Pokračování ze strany 1)
Jeden ze tří nevybavených pozemků u nové nemocnice byl již
v prosinci dokonce prodán za necelý jeden milion korun. Přestože jsme kupce zatím neoslovili,
živě si dokážeme představit jejich rozčarování. Koupili vlastně
něco, co neexistuje. Představitelé
radnice však dávají na srozuměnou, že už brzy dají vše do pořádku. Podle nich "jen" zaskřípala komunikace mezi jednotlivými odbory města a posléze i
veřejností. "Já v tom ale zas až
tak veliký problém nevidím. Je
ale škoda, že jsem neměl možnost mluvit dříve s těmi lidmi,
kterých se to bezprostředně týká
a kteří onen pozemek koupili.
Jestliže tady došlo k určitému pochybení, že tito lidé nebyli dostatečně včas upozorněni na to, že se
problém s inženýrskými sítěmi
bude řešit až následně, tak jde
skutečně o chybu z naší strany. A
já se za ni, byť jsem ji nezpůsobil
přímo já, omlouvám. Na druhé
straně bych chtěl ale zveřejnit
prokazatelná fakta o celém problému. Vezměme si schválený

Pohledem shora
Pohledem shora

rozpočet města pro rok 2009 a
pod pořadovým číslem 44 je položka jednoho milionu korun na
dosíťování zbylých tří pozemků
u nové nemocnice. Z toho vidíte,
že jsme o zatím chybějících inženýrských sítích věděli a na jejich
dobudování jsme pamatovali
výraznou finanční částkou. Přiznávám ovšem, že se to měla
dovědět i veřejnost a hlavně
zájemci o koupi. Měli jsme
všechny včas informovat, že
problém se bude řešit až dodatečně po možné koupi pozemku,
Potom by nedošlo k takové nemilé situaci. Pokud mám správné informace, chybějící sítě budou dobudovány nejpozději do
30. června tohoto roku. Ještě jednou se za to občanům jménem
města omlouvám," řekl nám Miroslav Pišťák, místostarosta města. K trapnému přehmatu prostějovské radnice se vyjádřil i
druhý z místostarostů Vlastimil
Uchytil. "Je pravda, že jsme obdrželi stížnost kupců, kteří už složili finanční hotovost za daný pozemek a žehrají na to, že není vybaven inženýrskými sítěmi tak,

jak jim bylo předkládáno. Nevím, jak Večerník tuto informaci
zjistil, ale mohu ujistit všechny,
že už na nejbližším jednání Rady
města v úterý 13. ledna budeme o
celém problému mluvit a vyvodíme z toho důsledky. Už teď
mohu říci, že při realizaci celého
záměru došlo ke špatné komunikaci nejenom s veřejností a
případnými kupci, ale také navzájem mezi odborem rozvoje a
investic a odborem správy majetku města. V projektové dokumentaci k padesáti pozemkům u
nové nemocnice se bohužel neobjevilo zasíťování tří parcel, o
čemž vedoucí odboru majetku
pan Grepl nebyl ze strany odboru
rozvoje a investic vůbec informován. A tak jsme my všichni žili v přesvědčení, že inženýrské
sítě jsou vybudovány na všech
padesáti pozemcích," řekl Večerníku Vlastimil Uchytil.
Snad už tento týden by mělo být
jasno, jak celá kauza bude pokračovat. Hrozí však i to, že kupci od
smlouvy o prodeji pozemku odstoupí, neboť při prosincové aukci byli uvedeni v omyl.
-mik-

PLYNATOST

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

o snad tímto časem, kdy noviny vyjdou, bude už všechno za námi. Kejkle kolem evropského plynu z Ruska nejsou ničím novým, nicméně ještě nebylo tak zle, jak letos. Těžko říct, jak se dá předejít takové věci,
jako že někde daleko od Moskvy zavřou kohouty a máme po žížalkách. I stalo se a bohužel – je to surovina, jejíž transport nejde nějak oddělit, že by třeba růžový plyn byl pro Slováky, naopak Čechům by byl ve společném potrubí určen výhradně plyn
zelený. Prostě kdo je první na řadě, ten bere a je mu úplně putna, že na ostatní nezbude. Spor Ruska a Ukrajiny o neuhrazené pohledávky a následné omezení přísunu strategické suroviny, kterou si
nejspíš v první chvíli Ukrajinci stejně nechávali doma, trochu i naznačuje tu skutečnost, že čím dál
víc na východ, tím je mentalita států nevyzpytatelnější. Bohužel, myslí si to státy na západní stranu
i o nás a naopak toto budiž důkazem i pro naši domněnku. Jsem docela pyšný na rozhodnutí naší
vlády poskytnout nějakou tu trošku z našich rezerv Slovákům, kteří na tom byli o poznání hůř.
Ovšemže jinak politické motanice kolem plynu byly docela úsměvné, nutno ale přiznat, že trpce
úsměvné. Prohlášení prezidenta Sarkozyho a kancléřky Merkelové, že Rusko MUSÍ a MUSÍ, byly
jen bohapustým plácáním, protože pokud by se Rusko šprajclo, tak by za nic na světě NEMUSELO a nikdo by s tím nic nenadělal. Takže spíš jenom politický humbuk a zviditelňování se před médii. On totiž všeobecně se prezident Sarkozy rád předvádí a rád se míchá do všeho, kde by ho mohlo být vidět. A v poslední době možná drobátko víc nejspíš proto, aby dokázal, že Češi jsou opravdu nýmandi a břídilové a on nám musí ukázat, jak se řídí EU, potažmo svět. No nic, nechejme ho
přitom. Při plynové krizi toho moc nepředvedl, snad se mu to povede příště.

N

(Pokračování ze strany 1)
"Je tady několik rodin, které od
rána do noci pořádají různé mejdany jak ve svých bytech, tak i na
chodbách. Navíc se k nim naučili
chodit i lidé, kteří tady nemají absolutně co dělat. Jde o partie patnácti až dvaceti osob, kterým je
úplně jedno, že se chceme v klidu
vyspat. Když na ně v noci zavoláme městskou policii, trvá
hrozně dlouho než hlídka přijede.
Ti chuligáni u nás v baráku mají
ovšem své hlídky, které spatří
strážníky a všichni se tak rozprchnou do bytů. Jakmile ale policie
odjede, veškerý bordel začne nanovo. Nevíme už jak se bránit,
stížnosti na Domovní správu jsou
úplně zbytečné," řekl nám Alois
Koleček, který na "Pujmance"
bydlí už několik let. Navíc se podle něho tady dějí i daleko horší
věci. "Nedávno tady vandalové v
noci vykopli skleněnou výplň
vchodových dveří, rozmlátili hydrant, před domem zničili telefonní automat a podobných věcí bych
mohl jmenovat ještě mnoho.
Všichni se tady ještě bojíme toho,
kdy se jim podaří dům zapálit,"
dodal Alois Koleček.
Domovní správa podle Marie
Hájkové o velkých problémech v
domě na Pujmanově ulici číslo 10
ví a snaží se je řešit. "Nárůst problémů v domě jsme zaznamenali
až ke konci roku 2008, zejména se
jednalo o porušování dobrých
mravů v domě, soužití obyvatel v
domě, hrubé nedodržování domovního řádu, ale i poškozování
cizí věci. V prosinci 2008 došlo i
ke stupňování poškozování či ničení zařízení ve společných prostorách domu, což bylo z naší strany oznámeno Policii ČR. Jednalo
se o poškozené skříně s hasícími
přístroji, které byly poškozeny nebo zcizeny, opálené vypínače
osvětlení, rozbité skleněné výplně
vstupních dveří a oken do sklepa
nebo znečištěné prostory lidskými výkaly," vypočítává zjištěné
problémy Marie Hájková.
Úmyslné ničení majetku města
nepřizpůsobivými nájemníky se
podle názoru Domovní správy
mohou dopouštět pouze osoby,
které se do společných prostor domu snadno dostanou. Jsou to tedy
osoby, které v domě bydlí, nebo
umožní těmto osobám do domu
přístup. "Jelikož Domovní správa
nemá možnost tomuto jednání zabránit, požádala městskou policii
o zintenzivnění kontrolní činnosti
v okolí domu i ve společných pro-

storách domu, zejména v čase po
22. hodině na zjištění cizích osob,
které v domě nebydlí," říká Marie
Hájková. Jenomže podle stěžovatelů jsou kontroly strážníků jen
sporadické. "Když dojedou a naleznou zde cizí osoby, většinou se
snědou tváří, tak se jich jenom zeptají na důvod jejich návštěvy a
tím to končí. Ještě jsem tady neviděl, že by strážník někoho cizího
vyvedl. A to i když ten dotyčný tady nemá co dělat a tropí výtržnost.
Osobně mi jeden ze strážníků řekl, že proti Romům se těžko zasahuje, protože jsou obviňováni z
rasismu," uvedl dlouholetý
nájemník domu Alois Koleček.
"Co se týká pachatelů různých
problémů, dle sdělení obyvatel
domu se jednalo většinou o cizí

osoby, které zpravidla znečišťují
společné prostory domu, dělají
hluk způsobený křikem a podobně. Taková oznámení dostáváme od nájemníků často,
málokdy však jsou oznamovatelé ochotni skutečnosti dosvědčit do protokolu pro policii z obavy o svoji bezpečnost. Jen výjimečně jsou nájemníci ochotni
oznámit poškozování domu policii ve chvíli, kdy k němu dochází
a je tak nejvyšší možnost usvědčení pachatele. Oznámení se k
nám dostává s několikadenním
zpožděním a bez udání konkrétního pachatele," namítá Marie
Hájková z Domovní správy. "Domovní správa není oprávněna
provádět vyšetřování a prokazování viny jednotlivým osobám.

Tito stěžovatelé mohou využít
svého občanského práva a podat
stížnost na konkrétní osobu, která
se skutku dopouští, přímo na státní nebo městské policii, případně
na přestupkové komisi," dodává
Marie Hájková.
Slušným lidem z domu v Pujmanově ulici číslo 10 není skutečně
co závidět. Nás zaujalo hlavně to,
že bohužel dlouhé měsíce neexistuje žádná páka na nájemníky,
kteří z ubytovny vytvořili nefalšovaný dům hrůzy. Domovní správa i městská policie se kasá tím,
že dělá vše pro udržení pořádku.
Ale je tomu skutečně tak? Pokud
ano, proč se tedy slušní lidé v
tomto domě stále třesou strachy a
nemohou se v klidu ani vyspat?
-mik-
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Nová místostarostka Prostějova Alena Rašková
se cítí mezi mužskými kolegy dobře, nestěžuje si
Na loňském posledním zasedání
Zastupitelstva města 17. prosince byla s definitivní platností
jmenována do funkce místostarostky Prostějova Alena Rašková z ČSSD. Nahradila tak rezignujícího stranického kolegu
Aloise Mačáka, který po úspěšných krajských volbách zamířil
na Krajský úřad Olomouckého
kraje, kde vykonává funkci
náměstka hejtmana. Alena Rašková byla do funkce místostarostky zvolena prostějovskými
zastupiteli jednohlasně. Do její
kompetence nyní spadají otázky sociální oblasti a problematika dopravy.
Když jsme vás už na konci listopadu oslovili s tím, že jste jasnou
favoritkou na post místostarostky, nechtěla jste o tom moc mluvit. Nehodlala jste předbíhat
událostem. Teď už je vše jasné,
takže jaké máte nyní pocity?
Abych řekla pravdu, tak ty pocity
jsou příjemné. Milé je prostředí i
lidé okolo mě. A za těchto podmínek se na práci moc a moc
těším.
Víte už teď, co vás vlastně čeká?
Co mě čeká jsem věděla od samého začátku. Pracovala jsem přes
deset let v sociální komisi, takže
problematiku sociální oblasti
znám. Samozřejmě se mohou objevit objevit nové skutečnosti, například ohledně sociálních organizací, které nově v Prostějově vznikají. Sociální oblast mi ale lidově
řečeno sedí, vím na čem jsem. A
ne že bych byla nějaká feministka,

Muži jsou v politice
průbojnější, ženy
zase rozvážnější
ale mínění žen je trošku jiné než u
chlapů a v sociální oblasti to platí
dvojnásob.
Dobře, ale po svém předchůdci
jste "zdědila" i řešení problematiky dopravy v Prostějově.
Nechceme se vás dotknout, ale
tato oblast pro ženu moc není...
Co se týká dopravy, je pravda, že
nejdříve se budu muset trochu zorientovat. Zatím tuto problematiku cítím jako řidič. Nyní jsem
však tady od toho, abych tyto záležitosti pomohla řešit jako člověk
zodpovědný za dopravu v Prostějově. Problém dopravy v našem
městě je skutečně velký. Je ale dán
tím, jak je město architektonicky
postavené. Některé potíže vyřešit
půjdou, jiné ale už bohužel ne.
Myslím si ale, že ani doprava mi
nebude cizí, protože už nějaký čas
působím v Radě i Zastupitelstvu
města a toto téma je často velice
diskutované. Navíc má Prostějov
velice kvalitního odborníka na postu vedoucího odboru dopravy.
A já věřím, že pan Nakládal mi neodmítne pomoc, když ho o ni požádám.
Žen obecně v politice moc nepůsobí a stejně tak je tomu i v Prostějově. Jak se cítíte mezi tolika
muži?
Nemám s tím absolutně žádný
problém, stejně jsem na tom celý

Žena na radnici. Místostarostka Alena Rašková "zdědila" po
svém předchůdci problematiku dopravy a sociální oblasti.
svůj život. Přes patnáct let jsem
učila na strojírenském učilišti, kde
byli téměř samí muži. A co se týká
politiky, v ní se pohybuje skutečně
málo žen. Je to možná tím, že muži do ní ženy jen neradi pouštějí.
Muži jsou totiž daleko průbojnější. Na druhé straně jsou ženy ale o
hodně rozvážnější a při řešení problémů používají chladnější hlavu.
Navíc ženy řeší i v politice problémy, které se denně týkají nás
všech. To muži většinou řeší takové ty "velké" problémy, které se

týkají národa či velké společnosti.
Takzvaná velká politika je jim daleko bližší.
Nedělají si z vás kolegové - muži
na radnici někdy srandu?
Ale to víte, že ano! Ale to jsou takové ty příjemné věci, vždyť já je
hecuji taky. Nebojte se, že si nechám něco líbit... (smích)
Máte za sebou první dny ve
funkci místostarostky. Jaké byly?
Možná někdo čekal, že spadnu do
vody, ve které se budu topit. Ale

znovu říkám, že mám zkušenosti z
komunální politiky coby radní a
zastupitelka města. Takže hodně
úkolů, které mám dnes na stole, se
řeší už dlouhodobě a podrobně je
znám z jednání rady. Šlo jen o to,
abych se zorientovala a stanovila
si určitý harmonogram své práce.
Můžete jmenovat nejtěžší úkoly, které vás nyní čekají?
Tak například půjde o řešení problematiky ubytovny na Kostelecké ulici číslo 17. Mám osobní
představu, jak v tomto problému
postupovat dál a věřím, že do půl
roku už od okolních obyvatel neuslyšíme jedinou stížnost na nepořádek, hluk a tak dále. Chtěla bych
tady po určitých stavebních úpravách vytvořit dům s pečovatelskou službou a chráněné bydlení
pro zdravotně či mentálně postižené spoluobčany.
Jaké máte ještě cíle, které byste
do konce funkčního období
chtěla zrealizovat?
Příliš obrovské cíle si zatím opravdu nedávám, protože do konce našeho funkčního období už zbývá
jen půldruhého roku. Přesto bych
chtěla, abychom dokončili komunitní plán, ve kterém by mimo
jiného mělo vyjít najevo, kterou
sociální oblast nemáme v Prostějově pokrytou a co by naši občané
ještě nutně potřebovali. Teď v
rychlosti mě například napadá
azylový dům pro ženy nebo zařízení Klokánek pro děti, které se
dostanou do těžké životní situace.
Je toho ale podstatně více a právě
všechny chybějící sociální služby
by měl odhalit zmiňovaný komunitní plán.
-mik-

Zamrzlý rybník je už od pondělka nasvícený
V minulém čísle jsme přinesli
zprávu o zamrzlém rybníku v
Drozdovicích, kde se díky
mrazivému počasí už stovky
lidí prohánějí vesele na bruslích. Před týdnem však bruslaři kritizovali nefungující
osvětlení, které je instalované

na okolních stromech. Od
pondělí je ale vše vyřešeno a
technické služby světla zapojily. Důvodem zpoždění tohoto úkonu ovšem nebylo to, že
by někdo zaspal. Ještě v pondělí ráno jsme byli informováni o tom, že se začátkem na-

svícení rybníka se čekalo z
bezpečnostních důvodů.
"Na drozdovickém rybníku je
bruslení na vlastní nebezpečí.
Strážníci sem umístili potřebné
informační tabulky. Odbor komunálních služeb provede sondu do ledu a v momentě, kdy

bude vrstva alespoň 10 centimetrů hluboká, nechá město ledovou plochu nasvítit. Jde zejména o bezpečnost občanů.
Z případů zveřejněných různými médii víme, že není
vhodné přeceňovat po pár
dnech mrazu sílu ledu na

přírodních nádržích," vysvětlil
ředitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy.
Ještě odpoledne v pondělí 5. ledna však zodpovědní pracovníci
po dalším měření síly ledu povolili zapnout osvětlení a tím
oficiálně povolit bruslení.-mik-

Mrazivé dny děsí hlavně bezdomovce
V Prostějově bude brzy otevřen i azylový dům pro ženy!
Současné vysoké mrazy jsou
velmi problematické pro lidi
bez domova. Desítky lidí bez trvalého přístřeší přežívá i v Prostějově. Záchranu mohou hledat v Azylovém centru za
Určickou ulicí. Zatím ovšem
jen muži, ale jak jsme se dozvěděli, už brzy budou služby azylového domu poskytované i ženám.
"Mohou využívat azylový dům,
kde je kapacita 27 míst a kde mohou klienti pobývat nepřetržitě. V
současné době máme kapacitu
Azylového centra zaplněnou až na
dvě poslední místa. Klienti centra
mohou využívat služby sociální
prevence návazně na své požadavky a potřeby," řekl na úvod Jan
Kalla, předseda Občanského sdružení sociální pomoci v Prostějově,
které provozuje Azylové centrum
za Určickou ulicí.
Lidé bez trvalého přístřeší mohu
využívat služby azylového domu
využívat i dlouhodobě. "Smlouva
o poskytované sociální službě je s
nimi uzavírána na dobu půl roku s
možností prodloužení. Problém je
ale v tom, že po ukončení této lhůty nemají klienti vzhledem ke své
sociální situaci kam jít a nemají ani
možnost si zajistit sami bydlení, takže skutečně dochází k prodlužování smluv," podotýká Jan Kalla.

Další službou zdejšího centra je
noclehárna, s kapacitou 15 míst.
Zde jsou poskytovány ambulantní služby osobám bez přístřeší,
které mají zájem o využití možnosti přespání a navazujících
sociálních služeb. Další sociální službou je sociální poradenství, které poskytuje osobám
potřebné informace přispívající
k řešení jejich nepříznivé sociální situace, je to práce s osobami, jejichž způsob života může
vést ke konfliktu se společností,
které jsou sociálně vyloučené,
nebo jsou tímto vyloučením ohroženy. "Klientům nabízíme i bezplatné právní poradenství a zprostředkování psychologického poradenství. Od 1. října 2008 jsme
rozšířili poskytované služby o
nízkoprahově denní centrum,
které slouží k navázání prvotních
kontaktů s klienty, jejich vedení k
dodržování hygienických návyků, zabezpečení základních životních potřeb, poskytnutí pomoci
při řešení jejich problémů a nabídky možností využití některých
dalších forem sociálních služeb
provozovaných v Azylovém
centru.
Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována bezplatně,
klienti zde dostanou bezplatně
také polévku, kávu, čaj. Od 1. led-

na 2009 jsme zahájili další druh
sociální služby, na kterou máme
vydanou registraci Krajským úřadem Olomlouckého kraje a tou je
terénní program.
K jeho provozování máme zpracován komplexní terénní program na podmínky regionu Prostějov a Azylového centra a dále
vnitřní metodické pokyny pro naše pracovníky. Jedná se o práci s
lidmi bez domova přímo v terénu,
kde se právě nachází," vypočítává
další služby Azylového centra v
Prostějově Jan Kalla.
První výsledky s terénním programem jsou překvapující. "Při této
příležitosti oslovujeme bezdomovce, kteří žádnou pomoc zatím
nevyhledali, žijí na ulici, mnohdy
jsou špinaví, zanedbaní a někdy ve
značně zuboženém stavu a z této

Ilustrační foto. V současných mrazivých dnech nejvíce trpí
bezdomovci. Hlavně v noci při přespávání na lavičkách venku jsou
v bezprostředním ohrožení života.
situace neznají východisko a ani
nemají zájem svou situaci řešit. V
některých případech se nám podařilo je získat ke spolupráci, v několika případech již někteří z nich
docházejí alespoň do nízkoprahového denního centra a někteří
využívají služeb nocleháren. Tímto pomáháme městu Prostějovu
eliminovat dopady bezdomovectví v našem městě," dodává šéf
Azylového centra. Zároveň Prostějovskému Večerníku prozradil,
že v našem městě připravuje pro
bezdomovce jednu horkou novinku ohledně zařízení, které v Prostějově doposud chybělo. "Služby, které jsem popisoval, slouží

zatím pouze pro muže. Jsme ale
připraveni zahájit provoz azylového domu a noclehárny pro ženy.
Časový horizont je závislý na přípravě prostor a na předání objektu
městem Prostějovem do výpůjčky. Tato služba bude poskytována v prostorách Azylového
centra v Určické ulici. Už v současné době se již některé ženy o
tyto služby hlásí a já věřím, že už
brzy budeme moci jejich zájem
uspokojit," uzavřel Jan Kalla.
O poskytovaných službách v
Azylovém centru v Prostějově
je možné se telefonicky informovat na telefonním čísle 582
330 039.
-mik-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech

prùzkum proveden ve dnech
9.1. - 10. 1. 2009

Citrony (1 kg)
Cibule červená (1 kg)
Bageta (270 g)
Krůta mražená (1 kg)
Vepřové ledvinky (1 kg)
Sýr Palivec (150 g)
Smetana do kávy (10x10 g)
Bon Pari vitamín C (100 g)
Ovocný čaj Pickwick (40 g)
RC Cola (2 l)

Interspar
32,90
12,90
16,90 (330g)
89,90
69,90
8,90
13,90
33,90
-

Billa
Kaufland
39,90
36,90
17,90
21,90 (300g)
12,90
85,50
69,70
71,90
28,50
7,90
6,90
13,90
13,90
34,90
33,50
24,90
24,90

Tesco
16,40
16,90
19,90 (260g)
61,00
6,90
13,90
33,50
-

Lidl
11,90
6,90
10,90
24,90
-

TUTY
33,00
15,00
9,50
15,00
33,00
-

Albert
36,90
14,90
105,00
7,90
13,90
34,90
24,90
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NEZAMĚSTNANOST na Prostějovsku

Katastrofické předpovědi se nevyplnily, rapidně ovšem ubylo volných pracovních míst
Nezaměstnanost na Prostějovsku není oproti katastrofálním
předpovědím v souvislosti se
světovou finanční krizí až tak
vysoká. I nadále náš region zůstává v popředí statistických tabulek v rámci celé České republiky co se týká nejnižší míry nezaměstnanosti. Jak jsme se ale z
úst mluvčího Úřadu práce Adolfa Tomandla dozvěděli, naopak
se velice výrazně snížil počet volných pracovních míst. Těch je
dnes na pracovním úřadu nahlášených jen dvěstěšedesát.
"K 31. prosinci roku 2008 bylo v
naší evidenci 2 789 uchazečů o zaměstnání. Pokud tento údaj srovnáme s rokem předchozím, došlo
jen k mírnému nárůstu. Na konci
roku 2007 jsme totiž evidovali 2
605 uchazečů. Nárůst nebyl nijak
dramatický a dá se říct, že v prosinci vždy do evidence Úřadu
práce dochází v průměru okolo
600 osob. V prosinci roku 2008 se
k nám došlo zaevidovat 682 nových uchazečů. Řada z nich byli
lidé, kteří ukončili samostatně výdělečnou činnost a dvaašedesát
osob bylo těch, jejichž poslední
zaměstnavatel byl prostějovský
Oděvní podnik. Nebyla zde ale

žádná dominantní firma, jak
denně pozorujeme v televizních
zprávách, která by propouštěla
stovky zaměstnanců," uvedl na
úvod Adolf Tomandl, mluvčí Úřadu práce v Prostějově.
Nárůst nezaměstnanosti tedy nebyl na Prostějovsku v závěru roku
2008 nijak dramatický. A nebyl
ani v prvních lednových dnech roku 2009. "Od 1. do 6. ledna 2009
přišlo do naší evidence celkem
354 nových uchazečů, což je
běžný počet v porovnání se stejným obdobím minulých let. Například v roce 2005 přibylo za prvních šest lednových dní 411 osob,
o rok později 344 a v roce 2007
celkem 343 osoby. Dá se tedy říci,
že žádná pasivní vlna nezaměstnaných nás nezasáhla. Dokonce na
našich pobočkách v Němčicích
nad Hanou a Konici se evidovalo
jen několik málo desítek nových
uchazečů o zaměstnání," řekl
Adolf Tomandl, který nám vzápětí poskytl i další zajímavé údaje.
"Z nových uchazečů o zaměstnání
je stejně mužů jako žen a převažují zde osoby s dobrým zdravotním
stavem, takže při zprostředkovávání zaměstnání bude s nimi
možné dobře pracovat. Co se ještě

Fakta z Prostějovska
Nezaměstnaných
2 789
Míra nezaměstnanosti
4,7 %
Počet volných míst
260
týká nárůstu nezaměstnaných od
listopadu 2008 do 6. ledna 2009,
jde o typický jev. Ke konci každého roku totiž lidem končí pracovní
poměr na dobu určitou. A jak už
byla řeč, hodně osob končí samostatně výdělečnou činnost s tím, že
ji nechají dojít až do konce běžného roku. Obchodníci třeba využívají závěru roku kvůli očekávaným zvýšeným tržbám a podobně," vysvětlil Adolf Tomandl.
Jediným negativem současných
statistik zaměstnanosti v našem
regionu je velmi rapidní pokles
počtu volných pracovních míst.
"Těch bylo ke konci roku 2008
celkem 260, což je o 145 méně než
ke konci listopadu 2008. Rovněž v

Nad statistikami. Adolf Tomandl z Úřadu práce v Prostějově dokládá, že katastrofické předpovědi o masovém propouštění se v našem regionu nepotvrdily.

Jsme na tom dobře. Míra nezaměstnanosti na Prostějovsku je v porovnání s dalšími okresy na Moravě na velmi solidní úrovni. Zdroj grafu: Úřad práce v Prostějově

tomto případě se sice jedná o typický jev, ale tentokrát ten počet
volných míst je opravdu velmi
nízký. Vždyť si vezměme, že v polovině loňského roku jsme měli
hlášeno okolo 900 volných míst.
Současný stav znamená, že dnes
máme na každé volné místo ze
strany uchazečů mnohem větší
tlak. To ale na druhé straně může
paradoxně vyhovovat zaměstnavatelům, protože budou mít větší
možnost výběru a nemusejí si mezi sebou pracovní síly přetahovat
nebo je přeplácet," sdělil Adolf Tomandl.
Co říci závěrem. Také míra neza-

městnanosti zůstává na Prostějovsku oproti jiným regionům v republice nízká. "Míra nezaměstnanosti k 31. prosinci 2008 činila na
Prostějovsku 4,7 procenta, což je
o sedm desetin více, než ke konci
listopadu a o půl procenta více než
k 31. prosinci 2007. Ovšem právě
rok 2007 byl hlavně v Prostějově
po všech směrech mimořádný.
Velice výrazně se tehdy podařilo
snížit nezaměstnanost, hlavně
zásluhou firem začínajících své
působení v průmyslové zóně," zakončil výčet statistických čísel
Adolf Tomandl z prostějovského
Úřadu práce.
-mik-

Ředitel Úřadu práce Vojtěch Pospíšil: Letos evidujeme
druhý nejnižší počet lidí bez práce za posledních deset let
jedná o druhý nejúspěšnější rok v
desetileté historii, takže jakákoliv
panika naprosto není na místě.
Je tedy panika lidí opravdu
zbytečná?
Nevím jestli zbytečná, protože
světová krize vznikla kvůli nepokrytým úvěrům a nezodpovědného žití na dluh. Takže jestli se lidé
ze současné situace poučí, tak to v
žádném případě zbytečná panika
nebyla. Ale rozhodně i mezi lidmi
v Prostějově stále přetrvává ona
davová psychóza, která rozhodně
neprospívá jak ekonomice, tak
zaměstnanosti.
Je pravda, že Prostějovsko se
stále pohybuje v rámci celé republiky na předních místech co
se týká nejnižší míry nezaměstnanosti?
Ano, je to tak. Když si vezmeme
statistické údaje k poslednímu
dni prosince roku 2008, na mapce
České republiky vidíme, že náš
bývalý okres je společně s Brněnskem jediným regionem na Moravě, kde se míra nezaměstnanosti udržela pod pěti procenty. Je to
dobře, možná, že Hanáci té davové psychóze zas až tak nepodléhají...

Rovněž ředitel prostějovského
Úřadu práce Vojtěch Pospíšil
(na snímku) je ohledně vývoje
nezaměstnanosti v našem regionu optimistický, což může
kladně zapůsobit na nás všechny. Vrásky na čele mu dělá pouze velmi nízký počet volných
pracovních míst, což v jiných
letech nebylo v Prostějově zvykem. Přesto Vojtěch Pospíšil
věří, že i tento jediný zlý aspekt
současnosti na našem trhu
práce se brzy změní.
Pane řediteli, mluvčí vašeho
úřadu nás seznámil se statistickými čísly nezaměstnanosti.
Nejsou tak pesimistická, jak se
původně dalo očekávat. Jste téhož názoru?
Také jsem nedávno zaregistroval

různé katastrofické předpovědi
ohledně současného vývoje nezaměstnanosti, ale podle mého
názoru se spíše jednalo o davovou psychózu vzhledem k probíhající celosvětové finanční krizi. Když totiž budeme úřad práce
hodnotit podle počtu nezaměstnaných, zpravidla nejhorší jsou
vždy lednová čísla, ve kterých se
projevuje celá sezona. A v tomto
ohledu musím zdůraznit, že v
Prostějově jsme za posledních
deset let celkem čtyřikrát přesáhli v tomto období hranici 6 000
uchazečů o zaměstnání, čtyřikrát
pak hranici 5 000 uchazečů a letos v lednu evidujeme jen 3 000
osob bez práce. Méně jsme měli
jen v loňském lednu, kdy jsme registrovali 2 700 uchazečů o práci.
Z těchto čísel plyne, že letos se

Dá se míra nezaměstnanosti na
Prostějovsku udržet pod pěti
procenty?
V tomto ohledu bych byl opatrný.
Ještě do konce února totiž očekávám vzrůst nezaměstnanosti,
zřejmě se v tomto období dostaneme na hranici šesti procent. Ale
od počátku března firmy budou
opět nabízet sezonní práce, takže
míra nezaměstnanosti opět poklesne a vrátí se do starých kolejí.
Jsem o tom přesvědčen.
Máte dnes nahlášeno nějaké
větší propouštění lidí z prostějovských firem?
"Hromadné propouštění bylo na
náš úřad nahlášeno pouze ve
dvou případech. Firma AMF Reece nahlásila propuštění třiatřiceti zaměstnanců a firma CZ Eika
pětašedesáti osob.
Předpokládáte v nejbližší době,
že počet těchto firem vzroste?
To ne, nepředpokládám žádnou
markantní změnu situace.
Spolupracujete s Oděvním
podnikem, který je největším
zaměstnavatelem u nás?
S Oděvním podnikem úzce spolupracujeme. Jeho vedení už v
médiích prezentovalo, že změni-

lo obchodní strategii a jeho obrat
je tvořen nyní hlavně takzvanými
měřenkami, to znamená šitím zakázkových oděvů. A jak jsem hovořil nedávno s představiteli
Oděvního podniku, strach zdejších zaměstnanců z možného
hromadného propouštění je neopodstatněný. Naopak, vedení OP
hodlá svoji výrobu ještě rozšířit.
Dále podnik ruší nevýhodné prodejny a přesunuje je na daleko lukrativnější místa a snaží se čelit
konkurenci.
Jak byste hodnotil současný
velmi nízký počet volných pracovních míst na Prostějovsku?
To je nyní skutečně obrovská
změna oproti předešlým rokům.
Nízký počet volných míst souvisí
hlavně s očekáváním zaměstnavatelů a také s jejich psychologií,
která se vytváří v souvislosti s finanční krizí. Zaměstnavatelé jsou
opatrní, nehýří optimismem,
spíše pesimismem a proto do budoucna své plány spíše korigují.
Proto je současný stav pouhých
260 volných pracovních míst na
Prostějovsku skutečně neradostný. Ale jak už jsem řekl, věřím, že
se to na jaře změní.
-mik-
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Živnostenský úřad informuje o změnách v zákonech

Odbor obecní živnostenský úřad
MěÚ Prostějov upozorňuje, že
dnem 1.1.2009 nabyl účinnosti
zákon č. 274/2008 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii
České republiky. Tento zákon
novelizuje také zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle přechodných ustanovení tohoto zákona fyzické nebo právnické
osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3
živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a
osob a služby soukromých detektivů, musí :
a) nejpozději ve lhůtě 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona tj. do 1.1.2010, předložit
příslušnému živnostenskému úřa-

Poradna zahrádkáře
Máme tu nový rok, zimní čas,
takže se určitě najde chvilka na
studování odborné literatury a
trocha teorie by nás v tomto čase neměla zdržovat. Naopak je
vhodné toto ochranářsky
„mrtvé“ období roku využít
studiem, které by nám mělo
prospět ve zkvalitnění a zefektivnění naší práce. Proto dnešní
poradna bude zaměřena především na výklad odborných
zahradnických pojmů v ochraně rostlin, se kterými se můžete
na stránkách odborného tisku
a knih setkat.
Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů,
výrobních závodů nebo i zvířat a

člověka. Podle určení, na který
typ škodlivého organismu jsou
tyto chem. přípravky stanoveny,
je rozdělujeme na akaricidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, rodenticidy, molluskocidy, aj.
Herbicidy (z latinského herba rostlina a řeckého cidó - ničím)
jsou pesticidy používané k likvidaci nežádoucích rostlin, např.
plevelů nebo invazních rostlin.
Selektivní herbicidy likvidují
zpravidla jen úzkou skupinu rostlin, naproti tomu širokospektrální
či tzv. totální herbicidy likvidují
drtivou většinu toho, co na pozemku roste.
Insekticidy jsou přípravky
určené k hubení hmyzu v jeho
různých vývojových stupních.
Insekticidy zasahují zejména nervový systém hmyzu, a to dýchacími orgány, při požití a také pou-

REFINANCOVAT?!
DOTAZ: Jakým způsobem
ovlivňuje světová finanční krize
nabídku úvěrů českých bank?
ODPOVĚĎ: V souvislosti s celosvětovou finanční krizí přistoupila řada bank poskytujících úvěry
na bydlení v ČR k různým negativním opatřením. Většina z nich
zpřísnila podmínky pro poskytování 100% úvěrů, některé dokonce jejich nabídku pozastavily úplně. I když Česká národní banka
během krátké doby výrazně snížila základní úrokové sazby, přesto
tento krok nemá zásadnější vliv
na aktuální podmínky úvěrů na
bydlení. Jednotlivé banky totiž
přistupují k úpravě svých úrokových lístků velice individuálně a
mění jej i několikrát do měsíce.
Není dnes tedy výjimkou, když
klient obdrží od dvou různých
bank nabídku na stejný typ úvěru
s rozdílem úrokových sazeb více
jak 1%!!! Jen při ročním fixu, který v současné době (mimo využití pohyblivé úrokové sazby
vázané na roční PRIBOR) většinou doporučujeme vzhledem k
předpokládanému poklesu úrokových sazeb v budoucnu ve
vazbě na rychlé snižování inflace,
činí úspora při roční fixaci u úvěru 2 mil. Kč na 20 let až 15 000 Kč

(lze to ověřit na hypotéčním pravítku na serveru www.hypoweb.
cz). Je to dáno tím, že na jedné
straně převažuje sentiment omezení rizika a udržení vyšší marže
při současném poklesu objemu
úvěrů zejména u větších bankovních domů. A dále tím, že na
straně druhé je snahou menších,
zejména nových bank na trhu
(LBBW, MBank) a bank, které
mají menší podíl na trhu hypotéčních úvěrů v ČR, získat z „koláče“ poskytovaných hypotéčních úvěrů, zejména v rámci
refinancování, co nejvíce. Dnes
se více než kdy jindy vyplatí využít služeb profesionálního úvěrového poradce, který má k dispozici většinu bankovních domů.
Ten by měl mít k dispozici nejen
aktuální informace o nabízených
úrokových sazbách a jejich rychlých změnách, ale navíc by Vám
měl být schopen zajistit další
snížení úrokové sazby, což sami v
kamenné pobočce standardně nezískáte. Připomínáme, že naše
kancelář má k dispozici 16 bankovních domů a 1 nebankovní
subjekt (CREDOMA), který není
až tak citlivý na negativní informace v bankovním registru úvěrů.

du doklady prokazující odbornou
způsobilost podle tohoto zákona.
Nebudou-li doklady v této lhůtě
doloženy, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
b) nejpozději ve lhůtě 36 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona tj. do 1.1.2012 zajistit a na
požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti
směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých de-

tektivů budou vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky
odborné způsobilosti podle přílohy
č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.
Tyto shora uvedené povinnosti se
týkají podnikatelů, kteří pro uvedené koncesované živnosti již mají
platná živnostenská oprávnění.
Případní noví podnikatelé, kteří
hodlají podnikat v ostraze nebo v
oblasti činnosti soukromých detek-

tivů, musí podmínky odborné způsobilosti a další podmínky splnit ještě před získáním živnostenského
oprávnění.
S ohledem na složitost problematiky doporučujeme dotčeným podnikatelům se v patřičném časovém
předstihu o zákonných podmínkách a povinnostech informovat na
obecním živnostenském úřadě
(kontakt Bc. Kratochvíl, tel.č.: 582
329 505).

hým kontaktem s tělem hmyzu.
Existují také insekticidy na bázi
bakterií a virů.
Fungicidy jsou pesticidy používané k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu. Jak už název
napovídá, jejich úlohou je usmrcení daných druhů houbových
škůdců.
Rezistence (odolnost) – existuje
spousta typů a druhů rezistence,
které nemá cenu zde rozvádět.
Tato veskrze pozitivní vlastnost
kulturních rostlin, ve vztahu ke
škodlivým organismům, je zahrádkářskou veřejností vyžadována a je úkolem především šlechtitelů, aby toto při šlechtění a
zavádění nových odrůd na trh zajišťovali. Často ovšem dochází k
prolomení této získané rezistence
rostlin, a to především ve vztahu
k fytopatogenním houbám. Významným fenoménem současné
doby je i rezistence těchto hub k

některým druhům především
systematicky a dlouhodobě působícím fungicidům. Toto takzvané
specifické působení účinných
látek fungicidu v těle patogena
(houby) může vést ke vzniku mutací v populaci fytopatogenních
organismů a následně k vytvoření rezistentních jedinců, kteří při
zvýšené dynamice reprodukce
výrazně ovlivní působení aplikovaného fungicidu. Přeloženo do
češtiny - určitá houbová choroba
se dědičně přizpůsobí patogenu
(fungicid houbovou chorobu nezlikviduje), což vede ke snížení
účinnosti fungicidu na populaci
houby.
Výše uvedené je samozřejmě
prokázáno i u živočichů (rezistence škůdců vůči zoocidům) a
plevelů (rezistence plevelů vůči
herbicidům).Většina těchto druhů rezistencí vzniká pěstitelskou
nekázní. Proto je důležité ze strany pěstitele dodržovat zásady
správného použití pesticidu –

kombinace rizikových látek s
účinnými látkami s odlišným mechanizmem působení, střídání
fungicidů s odlišným mechanickým působením, dodržení
správné aplikační doby a techniky, počtu ošetření a doporučeného dávkování. Pokud dodržíte tyto hlavní zásady zabráníte vzniku
rezistence. Jestliže ovšem zvolíte
„levnější“ variantu, například nedodržíte předepsaný počet aplikací pesticidu za vegetační sezónu,
poddávkujete, případně nebudete
střídat přípravky, bude s nejvyšší
pravděpodobností vaše činnost
„odměněna“ vysokými ztrátami
pěstovaných výpěstků, a to po
kvalitativní i kvantitativní stránce. Tato zvolená cesta se může
výrazně prodražit a z tzv. „levnější“ varianty vznikne v konečném
důsledku varianta nejdražší!
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov

Dnes nad dotazy čtenářů
DOTAZ: Potřebuji úvěr na zaplacení celé kupní ceny bytu,
ale banka je ochotna půjčit
méně, než potřebuji. Co mám
dělat?
ODPOVĚĎ: Pokud takovýto
klient nemá k dispozici jinou
vhodnou zástavu nebo vlastní
prostředky, nabízí se jako vhodné
řešení kombinace vícero úvěrových zdrojů. Tato možnost se
většinou dnes vyplatí, i když je
vám banka ochotna poskytnout
celou potřebnou částku v rámci
hypotéčního úvěru na 100% . Jedna ze známých stavebních spořitelen dnes již standardně umí
novému klientovi nabídnout úvěr
až 400 000 Kč bez zajištění. Podmínky tohoto úvěru nejsou sice
jedny z nejlepších, ale díky tomuto se z hlavního zdroje financování -100% hypotéky, stane hypotéka standardní (70;81; 85% ze
zástavní hodnoty) s úrokovou
sazbou až o 1% nižší oproti původní nabídce. Nároky na výši
příjmů žadatelů jsou také o něco
mírnější. Dále je možné vzít do
kombinace další stavební spořitelnu s úvěrem bez zajištění, u
kterého nepotřebujeme zástavu
nebo ručitele. Další možností je
pro mladé do 36 let získání až

Poslední 3 byty
- ihned k nastěhování!

300000 Kč půjčky od Státního
fondu rozvoje bydlení. Její získání je sice časově náročnější, ale
v dnešní době nižší poptávky po
nákupu nemovitostí leckterý majitel rád počká, aby svoji nemovitost vůbec prodal. A úroková sazba s dotací státu není vůbec k zahození! V naší kanceláři se
poměrně dost často objevují kombinace hypotéčního úvěru s jednou nebo dvěma stavebními spořitelnami včetně půjčky ze Státního fondu bydlení. Díky software, který naše firma vlastní, jsme
schopni vybrat z mnoha variant

kombinací tu nejefektivnější po
započítání daňových odpočtů,
státních dotací, pojištění a možnosti nedokládat faktury na práci
a materiál. Náš software dokáže
porovnat tato řešení v horizontu
20 let i se zohledněním časové
hodnoty peněz, což se při těchto
výpočtech z 90% nedělá, protože
se porovnávají jen celkové náklady během tohoto období, což
mnohdy vede ke špatným závěrům.
Konkrétní dotazy nám zasílejte
na email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera
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Hvězdárna otevře Mezinárodní
rok astronomie přednáškou
Mezinárodní rok astronomie
byl vyhlášen při příležitosti
400. výročí prvního užití dalekohledu k astronomickým
účelům. Učinil tak Galileo Galilei, který jím mj. pozoroval
Měsíc, Venuši a její fáze, Jupiter a jeho měsíce, Saturn s
prstenci, očima nepozorovatelné hvězdy. To vyvolalo revoluční změny v nazírání na postavení Země ve vesmíru.

Měl Galilei pravdu?
Čtvrtek 15. ledna
v 18.00 hodin
Mezinárodní rok astronomie vyhlásilo UNESCO a jeho průběh
na celosvětové úrovni koordinuje Mezinárodní astronomická
unie. Mezinárodní rok astronomie nemá být jen oslavou astronomie a jejího přínosu společnosti a kultuře, ale předpokládá
se, že povzbudí celosvětový
zájem i o vědu obecně. Záměrem
aktivit astronomů je přiblížit astronomii široké veřejnosti, zejména mladým lidem a to např.
vytvářením příležitostí k setkání
s astronomy a k pozorování oblohy dalekohledy. Další náměty
obsahují také spuštění astronomického blogu, v němž by astronomové denně vysvětlovali

zájemcům nejnovější objevy.
Speciálním programem Všeobecné poznání (Universal Awareness - UNAWE) chce Mezinárodní astronomická unie vzbudit zájem o astronomii u dětí a
pomoci jim k lepšímu porozumění světu.
Veřejnost celého světa se tedy
může těšit na celou řadu nabídek
v celém průběhu roku 2009. Jednou z nich je např. jeden den s
hvězdárnami světa, kdy světové
observatoře budou v průběhu vybraných 24 hodin přenášet noční
obraz svých dalekohledů a pře-

dávat tak štafetu přímého přenosu dalším a dalším podle toho,
kde bude právě noc. U nás si
kromě výročí spojeného s využitím dalekohledu připomeneme
ještě jednu historickou událost.
V roce 2009 totiž uplyne 400 roků od vydání díla Astronomia
Nova od Johannesa Kellera, který několik roků působil i v Praze
a to na dvoře císaře Rudolfa II. V
Praze také formuloval dva ze tří
Keplerových zákonů.
Lidová hvězdárna v Prostějově
otevře Mezinárodní rok astronomie už ve čtvrtek 15. ledna 2009
v 18. 00 hodin přednáškou
„MĚL GALILEI PRAVDU?“
Od školních let známe Galilea
Galileiho jako hrdinu vědy, který dokázal, že Země se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce, a byl církevní hierarchií donucen svůj objev odvolat. Jak to
však Galilei dokázal? Mohl to
vůbec přesvědčivě učinit na
úrovni poznatků své doby? A není z hlediska obecné teorie relativity zcela jedno, jaké vztažné
soustavy používáme?
Těmito otázkami se zabývá naše
přednáška. Je rozdělena do tří
částí. V první procházíme stěžejním dílem Galileiho „Dialog o
dvou systémech světa“. Jsme
uvedeni do renesančního ovzduší plného zvídavosti a nových
objevů. Posuzujeme argumenty
účastníků Dialogu z hlediska

OBRAZEM

tehdejšího i dnešního poznání. V
druhé části se zabýváme vývojem problému rovnoprávnosti či
privilegovanosti vztažných soustav od Newtonovy mechaniky
až po současnou relativistickou
kosmologii. Snažíme se co nejvíce upřesnit, co znamená výrok,
že Země se točí a obíhá. Třetí
část je přehledem pozorovacích
důkazů pro pohyb Země, které
ještě Galilei neměl k dispozici a

často je ani nemohl předvídat.
Vyvrcholením těchto důkazů je
zjištění pohybu Země vůči reliktnímu kosmologickému záření,
které ukázala družicová pozorování. Přednáší: prof. RNDr. Jan
Novotný, CSc., Ústav fyzikální
elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
Brno.
Jiří Prudký,
ředitel Lidové hvězdárny
v Prostějově

Galileo Galilei

- renesanční astronom, fyzik a filozof se
narodil v Toskánsku v roce 1564. Mezi
jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka.
Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Jeho experimentální
činnost je obecně považována za důležitý doplněk spisů Francise Bacona, jimiž
byla založena moderní vědecká metoda.
Galileova kariéra se kryla s tvůrčím obdobím Johannese Keplera. Galileovo
dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových.
Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli,
zvláště vědou v západní společnosti. Jeho spisy o koperníkovském heliocentrismu zapříčinily vleklé spory s římskokatolickou církví, které
vyústily v inkviziční proces a doživotní domácí vězení. V něm Galileo
oslepl a v roce 1642 zemřel. V roce 1992, tedy 359 let po procesu, vydal papež Jan Pavel II. omluvu, v níž ruší výnos inkvizice proti Galileovi.

Den otevřených dveří
na Univerzitě T. Bati
V pátek 23. ledna 2009 se uskuteční na detašovaném pracovišti Univerzity Tomáše Bati v
Prostějově na Husově náměstí
Den otevřených dveří. V jeho
rámci si mohou studenti prohlédnout interiér školy a formou prezentace se seznámit se
studijním programem Ekonomika a management.
Den otevřených dveří je úvodní
akcí týdenní informační kampaně,
která proběhne následně od pondělí 26. 1. do pátku 30. 1. 2009 a v
jejímž rámci chce univerzita se

studijním programem seznámit
nejen místní prostějovské studenty, ale i zájemce ze širšího regionu
jako je Olomoucko nebo Vyškovsko.
Detašované pracoviště UTB funguje v Prostějově na Husově
náměstí od září roku 2008. V současné době nabízí univerzita uchazečům o studium obor Logistika a
management ve studijním programu Ekonomika a management
(bakalářské studium, prezenční).
Další informace o studiu naleznete na http://web.utb.cz/.
-red-

Uzávěrka žádostí o veřejnou finanční
podporu města je posledního února

Vzpomínka. U příležitosti 85. výročí úmrtí prostějovského básníka Jiřího Wolkera položili zástupci pedagogického sboru a studentů Gymnázia Jiřího Wolkera kytici květů na hrob básníka na Městském hřbitově v
Prostějově.

Soudní dražby
movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil první dražby movitých věcí
v roce 2009. Ta první se uskuteční už tento pátek 16. ledna
2009 v 9.00 hodin v budově Okresního soudu v Prostějově
na Sídlišti svobody v budově bývalého statistického úřadu. Dražba je nařízena proti povinným Jiřímu Černému z
Čech pod Kosířem a firmě Aleppo Link System z Prostějova.
Dražit se bude DVD Mascon MC 454 s vyvolávací cenou 1
koruna, sedací souprava z mikroplyše (3+2+1) s vyvol. cenou
300 korun, konferenční stůl s černými kachlemi s vyvol. cenou 150 korun, nízká skříňka černá s vyvol. cenou 200 korun,
koberec "peršan" s vyvol. cenou 200 korun, skartovačka PS
62 C s vyvol. cenou 700 korun, tiskárna HP laserjet s vyvol.
cenou 700 korun, multifunkční zařízení HP Office JET (kopírka, scaner, fax, tiskárna) s vyvol. cenou 1 000 korun, kovový trezorek na peníze s vyvol. cenou 50 korun, varná konvice
Sencor s vyvol. cenou 50 korun, odlivky Coca Cola (11 ks) s
vyvol. cenou 30 korun, odlivky hladké (5 ks) s vyvol. cenou
10 korun, psací stůl kancelářský s vyvol. cenou 300 korun,
psací stůl kancelářský + podjezd na klávesnici s vyvol. cenou
220 korun, skříň kancelářská šedá (3 ks) s vyvol. cenou 400
korun za kus, skříň kancelářská částečně prosklená (2 ks) s vyvol. cenou 400 korun za kus.
Prohlídka výše uvedených dražených věcí je možná pouze v
den konání dražby po dobu registrace dražitelů.
Druhá letošní dražba se uskuteční dne 23. ledna 2009 v 9.00
hodin v areálu bývalé kotelny na Sídlišti svobody. Dražba
je nařízena proti povinným Věře Džudžové z Prostějova a Miroslavu Dudovi z Prostějova. Dražit se budou movité věci s
vyvolávací cenou jedné koruny! Půjde například o čalouněná
křesla, skříňky, lůžkoviny, lednici, kulečníkové tágo, záclonovou tyč, obrázky, kuchyňské nádobí a náčiní, různé druhy
nábytku, ošacení a mnoho dalších položek. Za vyvolávací cenu tří korun se pak budou dražit krabice s kuchyňským náčiním, lůžkovinami a částmi nábytku a další.
Tyto movité věci se zájemci mohou prohlédnout rovněž pouze v den konání dražby po dobu registrace dražitelů.

Také v letošním roce je termín
uzávěrky žádostí o veřejnou finanční podporu města Prostějova 28. únor.
Žadatelé o veřejnou finanční
podporu odevzdají vyplněné
žádosti na podatelně Městského
úřadu v Prostějově, náměstí T. G.
Masaryka 12 – 14.

Stejně tak konečný termín pro
podávání žádostí o kulturní
GRANTY je 28. únor.
Žádosti se odevzdávají na
stejném tiskopise jako žádosti o
veřejnou finanční podporu, musejí být proto zřetelně označeny
slovem GRANT.
-red-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 12. 1. DO 18. 1. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin. Měsíc
bude 18. 1. v poslední čtvrti.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – O PRINCI SATURNOVI
A JEHO PRSTÝNKU.
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin zahájení Mezinárodního roku astronomie
2009 (The International Year of Astronomy 2009, IYA 2009) přednáškou MĚL GALILEI PRAVDU? Přednáší: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., PřF MU Brno. Vstupné 20 Kč.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
VÝSTAVA OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN je přístupná na začátcích výše uvedených pozorování.

Oznámení o přerušení
dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 19.1.2009 od 7:30 do 10:30
hod. - vypnutá oblast: OD Prior.
Dne: 19.1.2009 od 17:00 do
19:00 hod. - vypnutá oblast: OD
Prior.
Obec: Čechovice, Seloutky
Dne: 19.1.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: Chaty Čechovice vinohrad a za vinohradem.
Obec: Kralice, Kraličky
Dne: 23.1.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Kralice včetně podnikatelských
subjektů, mimo část Vitonice,
Čechůvky od Kralic po č. 25 a č.
56.
Obec: Vrahovice
Dne: 26.1.2009 od 11:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: ul.
Majakovského č. 161, ZŠ, ul. Čs.
arm. sboru jednostranně od č. 1

po č. 14.
Dne: 26.1.2009 od 7:30 do 11:30
hod. - vypnutá oblast: levá strana
ul. Vrahovická od č. 81 po č. 147
vč. domu služeb, oboustranně ul.
kap. J. Nálepky od č. 1 a 617 po č.
63 a 68, dále celé ul. Smetanova,
Zátiší a J. Rokycany.
Obec: Hrdibořice, Kraličky,
Štětovice
Dne: 28.1.2009 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Hrdibořice, Kraličky, Štětovice,
včetně podnikatelských subjektů
a farem ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 30.1.2009 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: pravá strana ul. Olomoucká od č. 64 po č.
80 a levá strana ul. Barákova od č.
5 po č. 47.
Obec: Seloutky
Dne: 30.1.2009 od 8:00 do 13:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Seloutky - novostavby RD za kapličkou směr chatová oblast Vinohrady včetně chat.
E.ON Česká republika, s.r.o.

OBRAZEM

K+M+B ve znamení Tříkrálové sbírky. Tři králové je lidové
označení pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili
Ježíše krátce po narození a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Jména Kašpar,
Melichar a Baltazar jim byla přisouzena na základě středověké legendy.
O svátku Zjevení Páně (6. ledna) se píše posvěcenou křídou na dveře zkratka
K+M+B. Tři křížky nejsou znaménka „plus“ mezi iniciálami, symbolizují Nejsvětější Trojici.
Charita České republiky v prvních dnech roku pořádá Tříkrálovou sbírku.
Proběhla také na Prostějovsku a vrcholila o víkendu. Více informací přineseme příště.

12. ledna 2009

Novoroční pouť na hanácký Mont Blanc

REGION ČAS, KDY VŠECHNO ZAČÍNÁ

Ochraňte své vodoměry!

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ – člen skupiny Veolia Voda upozorňuje své odběratele, aby nepodcenili zabezpečení vodoměrů před mrazem.
Stává se, že zákazníci zjistí poškození vodoměru až při dalším
odečtu vody nebo i za několik
měsíců. Dle způsobu poškození
může poškozený vodoměr buďto
úplně přerušit dodávku vody, nebo v horším případě může voda
unikat do sklepních prostor, čímž
vznikají velké ztráty.
Výměna poškozeného vodoměru
přijde odběratele na téměř jeden tisíc korun. "Za škody na vodoměru,
které vzniknou jeho nedostatečnou
ochranou například mrazem, plně
zodpovídá odběratel," uvedla mluvčí společnosti Helena Koutná.
(Dle zákona č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění § 17,
odst. 2, je odběratel povinen: umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v
měření.)
V nastupujícím mrazivém období
je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolován například vrstvou suché látky či molitanu. Pozor, není vhodné používat
skelnou vatu. Pokud se vodoměr
nachází ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, aby šachta
byla pečlivě uzavřena a její vstup
zabezpečen tak, aby ji nemohla za-

plavit povrchová voda. Pokud je
vodoměr umístěn ve sklepních prostorách a hrozí riziko promrzání, je
vhodné snížit ventilaci. V případě,
kdy jsou odběry minimální nebo
vůbec žádné např. na letních chatách je nutné rozvody vody úplně
vypustit.

Kontrolujte svůj vodoměr
i během roku

Velmi důležité je, zapisovat si stav
vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může
nejen kontrolovat správnost údajů
na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. Každý
vodoměr musí obsahovat uzávěr
před a za vodoměrem, síto a zpětnou klapku, toto vše se souhrnně
nazývá
vodoměrná sestava.
Uzávěry před a za vodoměrem je
vhodné zhruba 2x ročně několikrát
nenásilně protočit, aby byla zachována jejich funkčnost.
Helena Koutná,
tisková mluvčí společnosti

Tak jdeme na věc. Je Nový rok,
tedy samozřejmě i nový rok. A
jak na Nový rok, tak po celý rok.
No jistěže to neznamená, že pokud se vydáme první den v roce
někam pěšky, tak se na Silvestra
vrátíme s prošoupanými podrážkami. To ani náhodu. Jde jen o
to, jak si takové moudro člověk
vysvětlí. Což už nabízí nevídané
možnosti.
Každý si první hodiny nové ‚třistapětašedesátky‘ užívá jinak. Někdo vstřebává předchozí silvestrovskou noc, někdo se probudil do
nového rána, protože veškeré veselí posledního dne v roce prospal. To
se nedá nic dělat, proti gustu, žádná
disputace. Každému, co hrdlo ráčí.
Je ale spousta takových, a nutno podotknout, že z obou zmiňovaných
táborů, co každý Nový rok po ránu
vyráží na Mont Blanc. No tam možná taky, kdo ví, jaký je tento den v
Chamonix a okolí, nicméně míněn
je ten náš Mont Blanc, hanácký.
Myšleno tím Velký Kosíř.
Ať někdo bere novoroční výstup na
Kosíř jako ranní jogging nebo bohapusté provětrání po prohýřené
noci, to už je jeho věc. Na Kosíř se
už od silvestrovské půlnoci chodí
bezpočet let a jak vidno, najde se
dost takových, a možná čím dál víc,
co tuto příležitost berou jako výzvu,
jako to opravdové vkročení do
nového roku.
Je třeba říct, že před nějakým rokem
této tajemné novoroční mystice
propadl i Večerník a pokud je to aspoň trochu možné, na nejvyšší místo úrodné rodné Hané vyráží. Vloni
jsme se museli obejít, ale letos to
vyšlo. A jaképak jenom přijet autem
co nejblíže k velehoře, pak několika
ráznými tempy zdolat kopec a nechávat se docela nezáslužně naplňovat životadárnou energií, kterou je toto místo protnuto. Tentokrát
jsme se rozhodli pro opravdovou
novoroční pouť.
Je asi hloupé hledat místo vzdálené
sotva pár kilásků, nota bene viditelné jenom co člověk vyleze za
humna. Nicméně k přípravě plánované cesty přece jen prokázala službu internetová mapa, která měla
posloužit k nalezení co možná nejpřímější cesty na Kosíř, v tomto
případě z Přemyslovic. Šlo vlastně
o ujasnění si prostorové představy,
zda se v plánované přímce nenarazíme na nějakou nepředloženost,
sic jde o kout důvěrně známý, jenomže spíš ze silnice, než ze štreky
napříč polnostmi.
Je tedy Nový rok, chvilka před půl
desátou dopoledne. Pořádně utáhnout šňůrku bot, které si to před nějakým měsícem štrádovaly na Mont
Blanc skutečný, o nějaký tisíc kilometrů vedle toho našeho, a vzhůru
na cestu. Odhad je zhruba 9 kilásků
dlouhá cesta na vrchol, ve hrubém
časovém snímku s přihlédnutím k
terénním záludnostem je předpoklad, že vrcholek bude pokořen někdy před polednem, tedy přibližně
za 2 hoďky. Kolem větřáku, přemyslovské to dominanty, je potřeba se
stočit mírně doleva. Mlha bohužel
halí hlavní orientační bod, samo-

zřejmě masiv Kosíře a také žlutou
věž kostela v Čechách p/K. Teplota,
respektive chladnota, vykazuje asi
- 5 stupňů, mírný poprašek sněhu, či
spíš nějaké mlžné omrzliny. Zem je
ale dokonale ztuhlá, navíc hospodáři jakoby předpokládali, že tímto
časem si to tudy budeme mašírovat,
obdělali většinu polností buď přímo
zasetými ozimy, nebo nezaoraným
zeleným hnojením. Takže vlastně –
co si víc přát.
Silnice z Přemek se pomalu vzdaluje. Zatímco ta si to míří do Hluchova, naše cesta tuto vísku míjí a zhruba po půlhodině zůstává po pravé
straně asi půl kilometru daleko. To
už se ale cesta necesta svažuje kolem zarostlého koryta Stříbrného
potoka k silnici z Hluchova do Čech
p/K. Z mlhy se konečně vynořuje
žlutá věž kostela a také obrys masivu Kosíře je už nepřehlédnutelný.
Silnice přecházíme jak se sluší a patří nejkratším směrem a znovu po
zmrzlém poli hledáme přímku k
Čechám. Ty se už ani na okamžik
neztrácí z obzoru. Je tu další postupný bod. Podle nepsaného, přesto zesumírovaného itineráře, bychom tady měli být za hodinku, ve
skutečnosti jsme na cestě asi 55 minut, což plně odpovídá plánu.
Až dosud nebylo na cestě ani živáčka. V ulicích Čech p/K však už
je vidět hloučky malých i velkých

Vládce hory. Na novoročním výstupu nemohl samozřejmě chybět ani vládce hanácké velehory – Kosířan.
Kdo chtěl, mohl symbolicky z tohoto místa Kosířskou poštou poslat i pozdrav známým.

turistů, jejichž cíl cesty je snadno Velkého Kosíře. Průtah vesnicí trvá
odhadnutelný. Právě vrcholek asi 10 minut a pak ‚naskakujeme‘
na žlutou turistickou značku nad
kostelem. Ačkoliv po této cestě
jsme vystupovali už nespočetkrát,
časový odhad, kolik vlastně v plném tempu může její zdolání trvat,
byl pro plán cesty velkou neznámou, protože vždycky se u toho
povídalo a klábosilo a nespěchalo a
hlavně se moc nehledělo na hodinky. Na vrcholek zbývají 2 kilometry, velkou část představuje strmé
stoupání. Pravda – to převýšení z
hanáckých rovin na nejvyšší bod v
okolí se musí někde nabrat. Tady už
je ale nutno kličkovat mezi spoustou dalších poutníků, tu a tam se s
někým pozdravit a zase valit nahoru. I tak se až nečekaně brzy stáčí
cesta do aleje, která má snad jediný
úkol – posloužit k vydýchání a odpočinutí po náročném stoupání, aby
ve vší důstojnosti mohl poutník dojít asi po půl kilometru na samotný
vrcholek. Jsme v cíli, tedy napůl.
Cesta z Přemyslovic na Kosíř se dá
ujít za necelé půldruhé hodiny…
Je až s podivem, kolika lidem se
chce na Nový rok po ránu do mrazivého počasí vykročit si sem. Jak o
pouti. Vrcholovou odměnou je nám
kelímek svařáku, no a pak ještě jeden! Fronta k zapsání do vrcholové
knihy, což je předpokladem získání
výstupové medaile, se kroutí přes
celý vrcholek. Kolem ohně k opékání není skoro kam stoupnout,
kromě občerstvení ve stáncích téměř v žádném batůžku nebo kapse
kabátu nechybí pleskačka se slivovicí na novoroční přípitek. To se nedá nic dělat, tak už to tady chodí.
Na velké zdržování to ale moc není.
Cesta si přece jenom nějakou tu
kapku potu vynutila a už to pomalu
Kouzelný kout. Toto místo většina lidí nejspíš míjí. I proto, že o něm
začíná chladit. Nejvyšší čas se vyneví. Kaplička uprostřed lesů je opravdu jako zjevení.
dat na zpáteční cestu. Stejný úmysl

má i hrstka známých z Pěnčína, takže další kroky vedou s nimi. Mají
totiž ještě namířeno po ‚hraběnce‘,
tak se říká bývalé hraběcí cestě přes
Kosíř, která by se dala také nazvat
dálnicí pro cestování kočáry. Vracíme se kousek alejí a těsně pod ní
uhýbáme doprava. Krásná cesta zapadaná listím se po vrstevnici jen
mírně svažuje dolů. Je jasné, že to
tudy bude o poznání dál, než po žluté, ale stojí to za to. Po pár stech
metrech stojíme u ‚Panenky Marie‘. U malé kapličky uprostřed lesa
s malým posezením. Úžasné místo.
Stejně vlastně jako celý Kosíř.
Možná o to víc, je mimo ‚hlavní
tah‘, takže sem během roku moc lidí nezabloudí, pokud o něm vůbec
vědí. Kolik má tento zalesněný kopec ještě podobných zákoutí?
Samozřejmě, vzhledem k tomu, že
jde opravdu o někdejší hraběcí cestu spojující de facto zámky v Náměšti n/H a v Čechách p/K pevnou
‚vozovkou‘, která se dá projet kočárem s koňským spřežením, křižuje ‚hraběnka‘ serpentinami úbočí
Kosíře a ústí na silnici u hřbitova.
Pro pěší se dá projít napříč lesem,
ale pro to kouzlo určitě stojí za to
udělat pár kroků navíc.
A jsme znovu v civilizaci, pokud tedy za to pokládáme silnici s auty.
I tu přetínáme nejkratší dráhou a
míjíme vesnici, abychom se dostali
na druhý okraj Čech p/K a pak pokračovali směrem na Pěnčín a potom už úplně domů. Při odečtu z pomyslného tachometru novoroční
výstup na Kosíř a zpět představoval
bez mála 20 kilometrů, bezvadný
pocit a spoustu času na promyšlení
novoročních předsevzetí, stejně jako rozloučení se s celým loňským
rokem, včetně všech omylů, jichž
se člověk chtě nechtě dopustí.
Takže zase za rok…
-MiH-

Plumlovský zámek ožil Tříkrálovým průvodem
Na sobotu 10. ledna si členové
Spolku Plumlovských nadšenců
připravili první letošní akci –
Tříkrálový průvod. Třetí ročník
ryze charitativní akce si nenechala ujít takřka tisícovka návštěvníků, které neodradily od návštěvy nádvoří plumlovského zámku
ani nízké teploty posledních dní.
Výtěžek Tříkrálového průvodu
bude věnován na konto Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Prostějov.
Úvod na program bohatého sobotního odpoledne patřil sboru Schola
z kostela svatého Petra v Prostějově. Členové sboru svými písněmi
navodili příjemnou atmosféru
Vánoc. S pásmem koled přispěchaly na pódium žákyně ZUŠ Plumlov
pod vedením Gabriely Jančíkové.
Mezi devíti písněmi zazněla poprvé
také Čí dítě v jeslích dlí. Skladba,
kterou na melodii písně Marty Kubišové otextoval Martin Jančík, si
získala velkou oblibu nejen mezi
členkami sboru, ale sklidila také
největší potlesk. Sboristky nevyvedla z míry ani vypadnuvší elektřina a zvládly odzpívat svůj part i
bez mikrofonů. Na závěr pásma koled zazněla píseň Prosinec od autorské dvojice Uhlíř-Svěrák. Vzápětí
svou troškou do mlýna zábavy
přispěli žáci mateřské školy v
Plumlově. Vystoupení ZUŠ a mateřské školy nesla na svých bedrech
Gabriela Jančíková, která prozradila Prostějovskému Večerníku:
„Práce se sborem je pro mě velký
koníček. S nejmenšími pracuji proto, abychom si vychovali další generaci. Děti to navíc baví a těší se na
každé vystoupení.“
Těsně po 17. hodině členové Spolku Plumlovských nadšenců ztvárnili legendu o narození Ježíška. Vy-

Bez mikrofonů. Děvčata ze ZUŠ nemohly od plánovaného vystoupení odradit ani technické potíže.
pravěči zavedli všechny přítomné
do doby, kdy se Marie setkala poprvé s andělem, dále pak do Betléma, kam Marie přichází s Josefem a
oba jsou zle odmítnuti hostinskou a
musí se uchýlit do chléva, kde se
jim narodí Ježíšek. Vyvrcholením
legendy se stal příjezd tří králů, kteří přivezli Ježíškovi dary. Kašpar a
Melichar v kočáře taženém koňmi,
Baltazar v podání Petra Trunečky

na velbloudovi.
Po předání darů Ježíškovi tři
králové pokračovali nadílkou pro
děti. Ty se během celého odpoledne
mohly svézt na oslovi, v kočáře taženém koňmi, nebo také mezi hrby
velbloudice Sheily. Prezident Spolku Plumlovských nadšenců Marek
Otruba na závěr shrnul: „Jsem velice rád, že první letošní spolkové akci vyšlo počasí, které nám při loň-

ských akcích moc nepřálo. I přes
složitější přípravy a problémy se
zamrzlou vodou a vypadávající
elektřinou se Tříkrálový průvod povedl a děkuji všem, kteří se na
průběhu a organizaci podíleli. Srdečně bych chtěl pozvat všechny
naše příznivce na 2. ples Spolku
Plumlovských nadšenců, který se
koná 7. února v Kulturním domě v
Žárovicích.“
-top-

Kladecký kos: JE MOŽNÉ SE HLÁSIT UŽ TEĎ
Pro koho bude sedmička šťastná? Na rozluštění této hádanky si
ještě budeme muset ještě chvilku
počkat. Nicméně 7. ročník dětské
zpěvácké soutěže Kladecký kos se
už chystá a pokud máte zálusk na
tuto prestižní trofej, pak je nejvyšší čas se chystat.
Ani Karel Gott, ani Lucie Bílá, nikdo ze slavných. Snad jen Bára Basiková měla vloni tu šanci se k tomu
aspoň přiblížit coby porotkyně. Ano,
samozřejmě. Je řeč o dětské zpěvácké soutěži Kladecký kos, která
vstupuje do svého sedmého ročníku.
Letos budou zpívat v Kladkách kosi v sobotu 7. března. A jak Večerníku řekl ‚prezident‘ této soutěže Josef Bartoš, je možné se do soutěže
přihlásit již nyní. „Počet soutěžících
je limitovaný předpokládanou délkou celého programu. Nedá se tedy
spoléhat na to, že pokud se někdo
přihlásí těsně před tím, bude do
soutěže automaticky zařazen,“ upozorňuje.
Také letos převzala ochrannou ruku
nad soutěží senátorka Božena Sekaninová. Z objektivních příčin letos
Bára Basiková do poroty nezasedne, nicméně kvalitu a ‚hvězdnost‘
poroty to dozajista nepoznamená.
„O složení poroty máme samozřejmě jasno, zatím je ale zbytečné
něco prozrazovat,“ dodává Josef
Bartoš.
A teď tedy to nejdůležitější: Jak na
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Tříkráloví koledníci
dostali požehnání

Uplynulý víkend na Konicku patřil Tříkrálové sbírce. Jako
každoročně už od roku 2000. Během víkendu se vydalo se svou
koledou do všech míst konického
děkanátu 63 skupinek koledníků. Ještě před tím se část z nich
sešla v pátek večer při mši svaté v
konickém kostele, kde dostali od
děkana Milana Ryšánka požehnání na svoji cestu…
Začátek Tříkrálové sbírky na Konicku měl za celou dobu svého trvání už několik podob. Od živého
betléma, přes setkání všech koledníků na konickém náměstí těsně
před tím, než se vydali na svoji
pouť, až po tu současnou: společné
požehnání při mši svaté v pátek ve-

Při mši svaté. V pátek večer si přišli tříkráloví koledníci pro požehnání.
Pak už na ně čekala náročná pouť po Konicku.
čer před ‚tříkrálovým‘ víkendem.
Stejně tomu bylo i letos. Nesešli se
zde samozřejmě všichni koledníci,
těch bylo na Konicku kolem 200,
prostřednictvím přítomných však
bylo poselství předáno i všem
ostatním. Na závěr bohoslužby poděkoval všem koledníkům a také
těm, kdo Tříkrálovou sbírku na Konicku organizačně zajišťují, tedy
rámcově Charitě Konice, místostarosta František Novák.
Od sobotního rána se pak ‚My tři
králové jdeme k vám…‘ postupně
rozeznělo po celém regionu.
„Vzhledem k mrazivému počasí

bude zapotřebí po dvou hodinách
koledníky přivézt na konickou faru, kde budeme mít jako vždy svoje zázemí, aby se trochu ohřáli a najedli. To se nedá nic dělat, bez potřebného ‚servisu‘ bychom do toho
ani nešli, je to taky od nás i projev
úcty k těm, co se do Tříkrálové sbírky dobrovolně zapojili,“ řekla Večerníku v pátek večer ředitelka
Charity Konice MUDr. Irena Lenfeldová.
O tom, jak Tříkrálová sbírka na Konicku probíhala, budeme informovat v regionálním zpravodajství
příští týden.
-MiH-

Hejtman obdaroval
první dítě roku ´09
Prvním dítětem roku 2009 v Olomouckém kraji se stal chlapeček
David Kukaj. Zdravé miminko
se narodilo mamince Michaele
Hübnerové v Šumperské nemocnici v 01:30 hodin, měří 50 centimetrů a váží 3400 gramů.
Hejtman Martin Tesařík předal
mladé mamince kytici a vkladní
knížku s patnácti tisíci korunami.
"Dnešní den jsme svědky několika
prvenství. Poprvé je prvním dítětem kluk, poprvé se narodilo první
dítě mimo oblast Hané a poprvé dostane o pět tisíc korun více," uvedl
hejtman Tesařík. Tradice symbolického obdarování prvního novorozence v kraji byla zavedena v roce 2003.
-krto? Soutěž je určena pro věkové kategorie od předškoláků až po deváťáky, tedy přibližně do 15 let. Takže pokud se chcete pokusit získat
tuto trofej, pak už teď máte možnost
se hlásit buďto přímo ve vinárně U

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Prestižní trofej. Kladeckým kosem se nemůže pochlubit ani Bára Basiková, která vloni zasedla v porotě.
Římana v Kladkách nebo na tele- Kladeckého kosa se aktéři utkají
fonním čísle 774 841954, kde záro- 7. března odpoledne v Kladecké
veň získáte i bližší informace. O hospodě.
-MiH-

Novoroční radost. Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík se
šťastnou maminkou Michaelou Hübnerovou a jejím Davídkem.

PROSTÌJOVSKÝ
VEÈERNÍK
OLOMOUCKÁ 10,
PV
TEL.: 582 333 433
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Okresní výbor KSČM v Prostějově
organizuje „ BEZPLATNOU
PRÁVNÍ PORADNU“ na OV
KSČM, Lidická 35 Prostějov. Dne:
21.1.2009; 14.00 - 16.00 hod.
Žádáme o telefonické objednání
předem na čísle 582 345 812.
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
NEDĚLE 18. 1. 2009
10:00-12:00 HODIN
Vstupné: Dospělí 35,- Kč/2 hod;
Děti do 15 let 30,- Kč / 2 hod; Doprovod 10,- Kč / vstup.
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
ČTVRTEK 15.1. 2009
10:00-12:00 HODIN
Vstupné: 10 Kč.
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.
Program MC Cipísek
Poslední volná místa v kroužcích:
Barevné tvoření - pro děti od 3 do 6
let, úterý 15.15 - 16.30 MC sídl.Svobody
Angličtina pro rodiče s hlídáním dě-

tí (dle rozpisu a pokročilosti)
Mimi-klub (pro nastávající a čerstvé maminky s dětmi do 1 roku) kurzy, přednášky a besedy středa
12.30 - 14.30, MC Dvořákova - na
programy je potřeba přihlásit se předem
Ve středu 14.1. se koná Zimní procházka s Cipískem kolem Hloučely.
Sraz v 10.00 na mostě Pod Kosířem
(směrem k bistru).Obě pracoviště
MC jsou v době vycházky uzavřena.
14.1. Znaková řeč pro batolata
21.1. a 28.1. Baby masáže
Přihlášky a informace o kurzech i
telefonicky a e-mailem.
Laktační poradna od ledna pondělí,
středa, pátek 16.00 - 17.00 MC sídliště Svobody - pouze po telefonické objednávce laktační poradkyně Jana Dvořáková , tel.732 531
170. Půjčování odsávaček mateřského mléka a pomůcek na kojení
na obou pracovištích MC po telefonické objednávce aktuální rozpis
provozní doby a změny na
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 - Západní Tatry - Roháče
15.3.2009 - 20.3.2009
Výborné lyžování, termální koupaliště.
Ubytování: penzion, strava: polopenze, cena 3 700,-

KUPÓN č. 2
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki
- Toroni
12.6 - 21.6.2009
Ubytování: apartmány a studia,
strava: česká polopenze, cena 6
800,Jednodenní lyžařské zájezdy
s lyžařskou školičkou
Bílá (Beskydy) 24.1.2009
Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek.
Doprava: autobusem. Sraz: na hl.
nádraží v Prostějově v 6.45, odjezd
v 7.00 hod. (7,15 Za Olomouckou
ulicí)
Návrat: 18.00 až 19.00 hod. na hl.
nádraží (Za Olomouckou ul.). Cena
dopravy: 250,- Kč (členové kroužků SPC mají slevu). Pedagogický
dozor pro děti zajištěn.
Bližší informace:
Mgr. T.Zajíčková, 582 332 297,
www.sportcentrumddm.cz,
tzajickova@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.
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 kon-

ce února.
Církev československé husitské 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.
Fit klub LINIE, Újezd 3,
608 881 704.
Hledáme lektory a lektorky na
všechny druhy cvičení a tance.
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 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. Leden –
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro děti od 3 – 15 let. na cvičení a
tancování – všechny lekce zdarma.
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 do
30. ledna 2009, vždy od 8.00 hod.
TS Dany Hubené Vás zve do tanečních pro dospělé. Zápis úterý
17.2.2009 17 – 18.30 hod. DUHA
Kulturní klub - Školní 4 (u kina
Metra). Zahájení 8.3.2009.
MUTATION – CADAVERIC
PARTY VOL.6,66 – MACERACE, OLD THRASH TITANS, DEMENTED RETARDED, MY FUNERAL, SPSMS, PSYCHOPATIC SADISM. Klub Apollo 13 dne
7. února 2009 od 20.00 – 2.00 hod.
Fit klub Jitřenka,
Šafaříkova 49a,
otvírá nové hodiny:
pondělí ZUMBA s Petrou 18.30 –

19.30 hod., ZUMBA/ KARDIOMIX 19.30 – 20.30 hod. Úterý AEROBIK pro začátečníky s Luckou
18.30 – 19.30 hod. Středa JÓGA PILATES s Ivanou 16.30 – 17.30 hod.
Dále otvíráme CVIČENÍČKO a
AREROBIK PRO DĚTI ve středu
a v pátek.
Info na www.fitklubjitrenka.cz,
tel.: 581 111 548.
V úterý 6. ledna 2009 byla zahájena
výstava pastelů Markéty SVĚRÁKOVÉ, členky Výtvarného kruhu,
který působí na Cyrilometodějském
gymnáziu pod vedením významné
prostějovské výtvarnice PaedDr.
Květoslavy Snášelové. Výstava je
umístěna ve školní Galerii pro duši
na Cyrilometodějském gymnáziu a
veřejnosti je přístupná do 31. ledna
v odpoledních hodinách.
Reprezentační ples CMG spojený
se stužkováním studentů oktávy se
uskuteční 24.1.2009 ve Společenském domě v Prostějově od 19.30
hod. K tanci hraje hudební skupina
NOVIOS, připraven je pestrý program i tombola. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz.
Od 9.1.2009 probíhá na Cyrilometodějském gymnáziu Přípravný
kurz k přijímacím zkouškám do
primy víceletého gymnázia určený
žákům 5. tříd ZŠ. Termíny: 23.1.,
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., začátek vždy 14.30 hod. Na kurz není
třeba se předem přihlašovat. Kurz je
bezplatný. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz
Obec Mostkovice pořádá plesy:
dne 17. ledna 2009 - Sokolský ples,
31. ledna 2009 - Školský ples, 28.
února 2009 - Obecní ples, 14. března 2009 - Hasičský ples – místo konání vždy sokolovna v Mostkovicích. Srdečně zvou pořadatelé.
EDEN Vrahovická ulice :
*18.11.* ve dvou časových termínech a to buď od 09,00 do 12,00

Správná odpověď z č. 52: Na snímku je Obchodní centrum Atrium. Vylosovaným výhercem je Marie Fialová, Mlýnská 36a, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 20. ledna 2009, 17.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 26. 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).

nebo od 14,00 do 17,00 hod. Jedná
se o další z vydařených kurzů "Korálkování". Zájemci se mohou
závazně objednávat na tel. 608 421
853. Na www.freedance.cz rovněž
*24.1. od 20.00 do 02.00 Oldies
party 80. a 90. let. Objednávky budete moci rovněž provádět přes
www.freedance.cz nebo osobně v
odpoledních hodinách ve všedních
dnech nebo telefonicky.
Zastupitelstvo obce Pivín a Myslivecké sdružení Pivín si Vás dovoluji pozvat na VI. OBECNÍ PLES,
který se koná v sobotu 17. ledna
2009 od 20.00 hodin v kulturním
domě v Pivíně. K tanci, zábavě a poslechu zahraje a zazpívá skupina
CASINO. Připravili jsme pro Vás
vepřové a zvěřinové speciality, bufet a bohatou tombolu. Srdečně
zvou pořadatelé.
Prostějovský krasobruslařský oddíl
pořádá KURZ ZÁKLADNÍHO
BRUSLENÍ pro chlapce a děvčata
od 3 let – začátečníky i pokročilé,
mládež i dospělé. Sledujte
www.kraso-brusleni-prostejovwbs.cz. Doba kurzu se obměňuje
každý týden. Úterý 13. ledna –
18.00 – 19.00 hod., pátek 16. ledna
19.15 – 20.15 hod., neděle 18. ledna
15.15 – 16.15 hod.
Modrý ples
V sobotu 7.2.2009 se uskuteční v
Národním domě od 19 hod. III.
Modrý ples. Plesem Vás bude provázet herec Tomáš Matonoha. Speciální host programu je zpěvačka
Bára Basiková. Hudba k tanci a poslechu ve všech prostorách ND.
Předprodej lístků v Knihkupectví U
Radnice v Prostějově na nám.
T.G.Masaryka 15.
64. ples KDU-ČSL Prostějov
se koná v sobotu 24.1.2009 od
19:30 v Kulturním domě v Jesenci.
Hraje TRIO BENE. Vstupné 60,Kč. Vstupenky v prodeji denně od
13 do 16:30 hod. v kanceláři KDUČSL, Vápenice 21, Prostějov, tel.
582344870. Možnost svozu dle dohody při koupi vstupenek.
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 16. ledna:
21.00 S.R.SCOOL press. SEVEN
HEAVEN
Sobota 17. ledna:
19.00 REGGAE MASH UP
Brooklyn
Brooklyn
Středa 14. ledna:
17.00 HAPPY FINLANDIA
WEEK
Čtvrtek 15. ledna:
17.00 HAPPY FINLANDIA
WEEK
Pátek 16. ledna:
17.00 Páteční jízda
Sobota 17. ledna:
21.00 DANCE VIBRATION

Zveme Vás na zvěřinové speciality
ve dnech 17.-18. ledna 2009

Mystic
music
club
Mystic
music

club

Pátek 16. ledna:
DANCERADIO LIVE
Sobota 17. ledna:
Rychlý prachy/DJ Choruno
Rock
barBar
ŠKORPION
Rock
ŠKORPION
Sobota 17. ledna:
20.00 Název akce

10

Kino Metro 70
Pondělí 12. ledna:
14.00 Mimořádný Bijásek pro ZŠ
J. Železného
17.30 Sněženky a machři
po 25 letech
Česká komedie
20.00 Hlídač č. 47
České filmové drama
Úterý 13. ledna:
17.30 Sněženky a machři ...
20.00 Hlídač č. 47
Středa 14. ledna:
17.30 Sněženky a machři ...
20.00 Hlídač č. 47
Čtvrtek 15. ledna:
17.30 Labyrint lží
Americký thriller
20.00 Austrálie
Americké romantické
filmové drama
Pátek 16. ledna:
17.30 Labyrint lží
20.00 Austrálie
Sobota 17. ledna:
17.30 Labyrint lží
20.00 Austrálie
Neděle 18. ledna:
17.30 Labyrint lží
20.00 Austrálie
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 17. ledna:
15.00 Krtek a orel
Pásmo pohádek
17.30 Tropická bouře
Neuvěřitelná americká
komedie
20.00 Tropická bouře
Neděle 18. ledna:
17.30 Tropická bouře
20.00 Tropická bouře
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 16. ledna:
18.00 Kozí příběh - pověsti staré
Prahy
Animovaný / Komedie /
Historický
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub DUHA
Pondělí 12. ledna – 4. února:
Bořivoj Pejchal - obrazy
Miroslav Štěpánek - šperky
Vernisáž: 12.1.2009 v 17.00 hodin.
Úterý 13. ledna:
17.00 ČCHI – KUNG – čínská cvičení
Středa 14. ledna:
16.00 Klub pro amatérský film
a video
Čtvrtek 15. ledna:
9.30 Akademie třetího věku
PODOBY SOUČASNÉHO
DIVADLA
9.20 Vítání občánků (obřadní síň
prostějovské radnice)
10.30 Vítání občánků (obřadní síň
prostějovské radnice)
v Prostějově
Pátek 16. ledna:
16.00 Nácvik - Taneční skupina
RUT
20.00 Taneční večer – k tanci
a poslechu hrají manželé
Vykoukalovi
Městské
divadlodivadlo
Městské
Čtvrtek 15. ledna:
19.00 Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoční povídka
Divadlo v Dlouhé Praha
Sobota 17. ledna:
MATURITNÍ PLES
Švehlova střední škola

Berani - 21.3.-20.4. Nedělejte si příliš velké iluze, ve vašem současném problému zůstanete sami a sami si také musíte poradit. Vaši
kamarádi se sice naoko budou tvářit zúčastněně, ale nechají vás ve štychu.
Býci - 21.4.-21.5. Zkuste dát dohromady pár korun a investujte do
něčeho, co vám alespoň trošku něco vynese. Nemusí pršet, stačí když
bude jen kapat. A na finanční krizi se nevymlouvejte ani náhodou.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nemáte potřebné schopnosti k tomu, abyste
uměli organizovat život druhým. Sami ze sebou máte značné problémy. Proto se nyní přestaňte starat o druhé a přemýšlejte, co uděláte vy.
Raci - 22.6.-22.7. Honíte se zbytečně, spousta věcí jde přece vyřídit v
klidu a bez toho, že byste museli být úplně všude, kde se něco šustne.
Ostatně máte hodně přátel, kteří vám z vašich starostí mohou ubrat.
Lvi - 23.7.-23.8. Nedávejte příliš najevo své city, mohou být lehce
zneužitelné. Stále jste zamilováni do jedné osoby, ale nic nemusí trvat
věčně. Už brzy se seznámíte s člověkem, který vás hodně zaujme.
Panny - 24.8.-23.9. Poslední dobou jste nervózní a podráždění. Příčinou může být snížený zájem o vaši osobu a to, že nejste středem pozornosti doma ani v zaměstnání. Dokonce se dostanete do víru pomluv.
Váhy - 24.9.-23.10. Na jasné otázky dávejte konkrétní odpovědi a nekličkujte. Už v těchto dnech se budete muset zodpovídat z činů, které
mají váš podpis a za které jste maximálně odpovědní.
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete se radovat, tento týden zaznamenáte nejeden úspěch. V první řadě se konečně vyřeší déletrvající spor s partnerem a vzápětí si užijete slávy v práci díky dobrému nápadu.
Střelci - 23.11.-21.12. První předsevzetí z konce roku jste porušili už
teď a ani v ostatních plánech neobstojíte. Máte bohužel velmi slabou
vůli a nedokážete si poručit. Naštěstí nebudete sami.
Kozorohové - 22.12.-20.1. V polovině týdne obdržíte velice zajímavou zprávu, která by se dala využít k vlastnímu prospěchu. Finančnímu i osobnímu ohledně partnerského vztahu. Nebuďte ale příliš
zbrklí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Velkou radost vám udělají potomci se svým prospěchem ve škole. Mladší ročníky zase budou slavit úspěchy v lásce a
utěšeně se jim bude rozrůstat účet v bance. Prostě šťastné znamení!
Ryby - 20.2.-20.3. Ještě před víkendem vás čeká řešení velice těžké
situace, ze které se musíte za každou cenu dostat. A protože z průšvihu hodláte vyjít s neposkvrněnou kůží, vyhledejte odbornou pomoc.
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05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie - nový začátek
(20)
Tunel smrti
Německý katastrofický
film
Odložené případy III
(6)
Můj přítel Monk III (8)
Lenssen & spol. (11)
Pohřešovaní II (5)
Kobra 11 V (11)
Hvězdná brána IV (11)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly IV
(21)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(20)
Ulice (1151, 1152)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kobra 11 XII (6)
Víkend
Dr. House III (1)
Let vetřelce
Americký akční film
Mrtvá zóna IV (4)
DO-RE-MI
Novashopping
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (72/78)
09.00 - Jan Roháč z Dubé
Adaptace dramatu
10.25 - Moje rodina II (2/13)
10.55 - Tání ledovců
11.45 - Tahače 2008 - nejlepší
okamžiky sezony
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (24/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(17/24)
15.25 - Simpsonovi XVIII
(21/22)
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:
Piskoř pruhovaný
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.
(11/12)
21.00 - Na cestě po severním
Laosu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (2/40)
22.25 - Kašlu na lásku
Německo-americký
film
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě III (7/18)
01.05 - Okouzlení VIII (24/54)
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
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

05.00 - Krotitelé
dluhů (1/13)
05.30 - Správy STV
05.55 - Chcete je?
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.45 - Za školu
12.10 - Zkus mít vkus
12.35 - Bílé ovce
12.50 - Teď vedou, babička
s dědou
Zábavná škola
12.55 - Děti v Čechách (1/10)
13.10 - Záhady starého Egypta
(1/10)
13.25 - Pohádky z celého světa
(8/13)
13.40 - Strašidelný autobus
Nizozemský film
15.20 - Hooverova přehrada
16.15 - Dobrodružství vědy
a techniky
16.40 - Sedm let v Tibetu
Americký film
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Televizní klub
neslyšících
19.30 - Curlew
20.00 - Souboj vojevůdců
(2/13)
20.50 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.20 - Krásný ztráty
21.50 - Krásy evropského
pobřeží: Plážová
tramvaj
22.00 - V odborné péči (15/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
Otevřená krajina
svobodného muže
Noční filmový klub
00.45 – Rej
Francouzský film
02.15 - Knižní svět
02.40 - Restart (1/8)
02.55 - Máte slovo
03.40 - POKR
04.10 - Československý
filmový týdeník
(711/2379)
04.20 - Zpívání na Petrově

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (16)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (7)
07:20- Oggy a škodíci (8)
07:35- Will & Grace V (23)
08:00- Přátelé I (6)
08:25- Panelák (47)
09:05- Odpadlík I (11)
09:55- Sedmé nebe XI (10)
10:45- Právo a pořádek II (6)
11:40- To je vražda, napsala III
(3)
12:35- Chůva k pohledání V
(22)
13:30- Will & Grace V (24)
14:00- Policie - New York (89)
14:55- Chameleon III (20)
15:50- Médium I (13)
16:45- Drzá Jordan IV (6)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(6)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (7)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (59)
21:15- Kauzy z Bostonu I (2)
22:15- Božská mrcha (2)
23:15- Žralok I (2)
00:10- Na plný plyn I (3)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Lovci duchů (6)
03:30- Panelák (47)
04:05- Autosalon
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01:25
01:55
02:45
03:10
04:20
05:10
05:25

00:45

22:35
23:10

21:45

20:00

18:35
19:30

17:40

17:00

12:15
13:05
13:30
14:20
15:15
16:10

11:25

09:25

05:25
05:59
08:30

05:10 Novashopping
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie - nový začátek
(21)
Hrbáč Lagardere (1/2)
Francouzský historický
film
Odložené případy III
(7)
Můj přítel Monk III (9)
Lenssen & spol. (12)
Pohřešovaní II (6)
Kobra 11 V (12)
Hvězdná brána IV (12)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly IV
(22)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(21)
Ulice (1153, 1154)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Baba na zabití
Americká komedie
Kriminálka Miami V
(18)
112
Nebezpečná známost
Americký thriller
Kriminálka Las Vegas
IV (3)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Áčko
Směr jih (6)
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 (2/7)
10.00 - Babiččina krabička
10.20 - Slovácko sa nesúdí
(2/12)
11.05 - Sladké hrátky říše
sběratelek
11.20 - Obnošená vesta
11.25 - Kam pro lásku jít
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...
13.45 - Okouzlení VIII (25/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(18/24)
Zábavná škola
15.20 - Děti v Čechách (2/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(2/10)
15.50 - Věda je zábava (9/26)
16.15 - Tykadlo
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:
Všivec statný
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:
Alej Migů (2/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (2/13)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho III (2/4)
Britský film
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Na cestě po severním
Laosu
00.10 - Okouzlení VIII (25/54)
01.05 - Chcete mě?
01.20 - Poklady světa
01.40 - Vodácká putování
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Zajímavosti z regionů
04.00 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.25 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy
STV
05.50 - ABCD
ekologie aneb
Životabudič
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie:
Casanova
10.30 - 168 hodin
10.55 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Po stopách
15.05 - Fokus ČT24
15.30 - Svět zázraků: Ushuaia
(5/26)
Brána poznání
16.00 - Architektura světla:
Ortiz & NavaroBaldweg
16.55 - Bojová umění aneb
Jednota osobnosti
(2/10)
17.20 - Kalamita aneb Srdečný
pozdrav od Šumavy
k Tatrám
17.55 - ČEZ Basket Nymburk
- KK Hemofarm
Stada Vršac
Přímý přenos utkání
mužů evropského
basketbalového
poháru EUROCUP
19.45 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
20.00 - Ta naše povaha česká
EVROPSKÝ FILM
20.30 - Sartre, věk vášní (2/2)
Francouzský
koprodukční film
21.50 - Konjunkturální portrét
aneb Tři životy Vlasty
Chramostové
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Burianův den žen
s Helenou Martincovou
23.40 - Prorok Mohamed
a ženy
00.30 - Portrét
01.15 - A překvapení
02.15 - Souboj vojevůdců
(2/13)
03.05 - Náš venkov
03.20 - Znamení a rituály
03.35 - Světci a svědci
03.50 - Sváteční slovo doktora
Zdeňka Susy
03.55 - Cesty víry
04.15 - Křesťanský magazín
04.30 - Exit 316 - Mise: Pomož
si, jestli to dokážeš
04.45 - Čtení na dobrou noc

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (17)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (9)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace V (24)
08:10- Přátelé I (7)
08:40- Panelák (48)
09:20- Odpadlík I (12)
10:15- Sedmé nebe XI (11)
11:05- Právo a pořádek II (7)
12:00- To je vražda, napsala III
(4)
13:00- Chůva k pohledání VI
(1)
13:30- Will & Grace VI (1)
14:00- Policie - New York (90)
14:55- Chameleon III (21)
15:50- Médium I (14)
16:45- Drzá Jordan IV (7)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(7)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (8)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(39)
21:15- Butch Cassidy
a Sundance Kid
Americký western
23:30- John Chisum
Americký western
01:40- Volejte Věštce
03:25- Lovci duchů (7)
04:05- Panelák (48)
04:40- Svět 2009
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00:55
01:25
01:55
02:45
03:30
04:25
05:10
05:25

23:30

21:50
22:35

20:00
20:55

18:35
19:30

17:40
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13:05
13:30
14:20
15:15
16:10

12:15

11:25

09:25

08:30

05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie - nový začátek
(22)
Má mě rád, nemá mě
rád
Francouzský film
Odložené případy III
(8)
Můj přítel Monk III
(10)
Lenssen & spol. (13)
Pohřešovaní II (7)
Kobra 11 V (13)
Hvězdná brána IV (13)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly IV
(23)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(22)
Ulice (1155, 1156)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Beze stopy VII (2)
Námořní vyšetřovací
služba III (18)
Na vlastní oči
Plastická chirurgie s.r.o.
IV (7)
Paparazzi
Americký film
Novashopping
112
DO-RE-MI
Áčko
Pop Corn TV
Směr jih (7)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.45 - Nikdy nekončí
Psychologický příběh
11.50 - Hraběnka a dráteník
Lechtivá lidová
poudačka
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(2/13)
13.45 - Okouzlení VIII (26/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(19/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (2/26)
16.15 - Já a moje rodina
(18/26)
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:
Odlezelské jezero
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 - Pošta pro tebe
20.55 - Po stopách hvězd
21.25 - Na stopě
21.50 - Hotel Babylon I (2/8)
22.45 - Losování Sportky
a Šance
22.50 - Milostivé léto
České drama
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Okouzlení VIII (26/54)
01.05 - Hledání ztraceného
času
01.25 - Události v regionech
01.50 - Události v regionech
Brno
02.15 - Události v regionech
Ostrava
02.40 - Sabotáž
03.05 - Tajné akce StB (2/40)
03.20 - Regiony ČT24
03.45 - Kultura v regionech
04.10 - Generace "0"
04.25 - Hledač vzdálených
světů

Støeda

05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.50 - Divnopis - Čeperka
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Renesance a manýrismus
09.35 - Po stopách
09.50 - Architektura světla:
Ortiz & NavaroBaldweg
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(5/26)
11.15 - Krásy evropského
pobřeží: Plážová
tramvaj
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (9/26)
14.30 - Tykadlo
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Tragédie parníku
Andrea Doria
Brána poznání
16.10 - Deset století architektury
16.25 - Vivat Španělsko!
(2/12)
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. (6/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Život bez škatulky
20.30 - Augustus, první císař
římský (2/2)
Italský koprodukční
film
22.00 - Věda v Evropě:
Cukrovka
22.05 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Můj Ahasver
Noční filmový klub
00.15 - Play
Autorský filmový
debut chilské režisérky
01.55 - Divadlo žije!
02.25 - Q: Qeer magazín
02.55 - Terra musica
03.35 - Zoom
03.50 - Deset století
architektury
04.05 - Přehled událostí roku
2008
04.35 - Zpívá Věra
Domincová

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (18)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (10)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (1)
08:10- Přátelé I (8)
08:40- Panelák (49)
09:20- Odpadlík I (13)
10:15- Sedmé nebe XI (12)
11:05- Právo a pořádek II (8)
12:00- To je vražda, napsala III
(5)
13:00- Chůva k pohledání VI
(2)
13:30- Will & Grace VI (2
14:00- Policie - New York (91)
14:55- Chameleon III (22)
15:50- Médium I (15)
16:45- Drzá Jordan IV (8)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(8)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (9)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince III
(17)
23:15- Impuls
Americký krimifilm
01:20- Volejte Věštce
03:05- Lovci duchů (8)
03:50- Panelák (49)
04:20- TOP STAR magazín
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05:25
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21:20

20:00
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19:30
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11:25
12:15
13:05
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14:20
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05:59 Snídaně
s Novou
Stefanie - nový začátek
(23)
Hrbáč Lagardere (2/2)
Závěrečná část
francouzského
historického filmu
Odložené případy III (9)
Můj přítel Monk III (11)
Lenssen & spol. (14)
Pohřešovaní II (8)
Kobra 11 V (14)
Hvězdná brána IV (14)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (1)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami III
(24)
Ulice (1157, 1158)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (77)
Kriminálka Las Vegas
VII (19)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (2)
Motorkáři
Americký film
Kriminálka Las Vegas
IV (4)
Novashopping
Na vlastní oči
Áčko
Směr jih (8)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Pod pokličkou
05.20 - Chcete je?
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Kapička štěstí
Britská komedie
Archivní návraty
10.25 - Zpívá Karel Gott
11.15 - Hledám paní na hlídání
Malá televizní komedie
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Film o filmu
Kozí příběh
13.45 - Okouzlení VIII (27/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(20/24)
15.25 - Vodácká putování
15.40 - Šikulové
16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Koník jeskynní
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 (2/4)
Britský film
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (6/12)
23.55 - Na moll
00.40 - Okouzlení VIII (27/54)
01.35 - Hotel Babylon I (2/8)
02.30 - Pětka v Pomeranči
02.55 - Události v regionech
03.20 - Události v regionech
Brno
03.45 - Události v regionech
Ostrava
04.15 - Regiony ČT24
04.40 - Zkáza Benátek

Ètvrtek

05.00 - PORT
05.30 - Správy STV
05.50 - Sváteční
slovo
doktora Zdeňka Susy
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Alej Migů (2/13)
10.30 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (2/13)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.45 - Střípky času
13.05 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (29/72)
13.20 - Bludiště
13.50 - Černokněžník
Pohádka
14.45 - Já a moje rodina (18/26)
15.05 - Toulavá kamera
15.30 - Království divočiny:
Mořští savci (3/10)
Brána poznání
16.00 – Prizma
16.25 - Tisíc let české myslivosti
16.55 – O2 hokejová extraliga
Hokejový magazín
s přímým přenosem
19.30 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.40 - Josef Sekyra, geolog
20.00 - Poselství Jana Palacha
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Restart (2/8)
22.30 - Události, komentáře
Filmový klub Michelangelo Antonioni
23.10 - Červená pustina
Italský film
01.05 - Můj Ahasver
02.05 - Sylvie Bodorová:
Mojžíš
03.20 - Putování za Mojžíšem
03.30 - Divnopis - Čeperka
03.35 - Film point
04.40 - Úraz není náhoda
04.45 - Domácí lékař aneb Nic
není jen tak

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (19)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (11)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (2)
08:10- Přátelé I (9)
08:40- Panelák (50)
09:20- Odpadlík I (14)
10:15- Sedmé nebe XI (13)
11:05- Právo a pořádek II (9)
12:00- To je vražda, napsala III
(6)
13:00- Chůva k pohledání VI
(3)
13:30- Will & Grace VI (3)
14:00- Policie - New York (92)
14:55- Chameleon IV (1)
15:50- Médium I (16)
16:45- Drzá Jordan IV (9)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(9)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (10)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(40)
21:15- Jak se staví sen
22:05- Chirurgové IV (2)
23:05- Sběratelé kostí II (20)
00:05- Na plný plyn I (4)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Lovci duchů (9)
03:30- Panelák (50)
04:00- Kapitán Kloss (8)
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05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti
v Římě (1)
Julie Lescaut V (8)
Odložené případy III
(10)
Můj přítel Monk III
(12)
Lenssen & spol.
(15, 16)
Pohřešovaní II (9)
Kobra 11 V (15)
Hvězdná brána IV (15)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (2)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(1)
Ulice (1159, 1160)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Taxi
Francouzská akční
komedie
Tudorovci (2)
Rocky 2
Americký akční film
Voodoo: Umění ďábla 2
Thajský film
Novashopping
Tabu
Směr jih (9)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Krásy
evropského
pobřeží: Sundská
úžina
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - GEN
09.20 - Písničky z Divadélka
pod věží
10.05 - Nezbedné pověsti
Animovaná pohádka
10.20 - Příště u Vás z Nového
Boru
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb Nic
není jen
13.40 - Okouzlení VIII (28/54)
14.35 - Haf! (46/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(15/26)
15.25 - Taylor má trable
(20/26)
15.50 - Svět Elmo (35/56)
16.05 - Babar (22/26)
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:
Bledule jarní
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
(2/21)
20.55 - 13. komnata Jany
Lorencové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě III (8/18)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Jak řeknete, šéfe
Francouzské drama
00.40 - Losování Euromiliony
00.45 - Okouzlení VIII (28/54)
01.35 - Všechnopárty
02.15 - Události v regionech
02.40 - Události v regionech
Brno
03.05 - Události v regionech
Ostrava
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Krásy evropského
pobřeží: Sundská
úžina
04.05 - Krásný ztráty
04.30 - Gorodok (14/20)

Pátek
05.00 - Zkus mít
vkus
05.30 - Události
v regionech
05.55 - U nás v Evropě
06.05 - Zpívánky
06.10 - Šikulové
06.25 - Trojčátka (3/26)
06.50 - Sezame, pojď si hrát
(72/78)
07.15 - Kromaňonec (3/21)
07.40 - Tip a Tap (18/26)
07.45 - Garfield a přátelé II
(5/26)
08.10 - U nás na farmě (20/26)
08.25 - Pinocchio a Vládce noci
Americký animovaný
film
09.50 - Kuchařská pohotovost
10.15 - Bláznivý příběh Robina
Hooda
Americký film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (3/10)
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (3/13)
14.30 - Doktor Martin (2/23)
15.20 - Muž, který snil s orly
(2/2)
Italský romantický film
17.05 - Šaty dělaj člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Zahalte jí tvář (3/6)
18.35 - Evropské pexeso
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Trapasy
21.15 - Svěrací kazajka
Americko-britský film
22.55 - Zprávy
23.00 - Branky, body, vteřiny
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - RoboCop
Americký sci-fi thriller
00.50 - Julietta
Německý film
02.25 - 13. komnata Jany
Lorencové
02.55 - Pošta pro tebe
03.45 - Na moll
04.30 - Folklorika

Sobota
06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (18)
07:00- Země dinosaurů (13)
07:25- Oggy a škodíci (13)
07:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:00- Fresh Prince III (3)
08:30- Přátelé I (11)
09:00- možnost regionálního
zpravodajství
09:00- Autosalon
09:50- Hunter VI (1)
10:50- M*A*S*H (235)
11:20- M*A*S*H (236)
11:50- Agentura Jasno (2)
12:40- Closer I (6)
13:40- Její alibi
Americká komedie
15:40- Premier league Live!
16:00- Bolton Wanderers –
Manchester United
Slavný Manchester
United 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 (12)
19:55- Počasí
20:00- Hele, vole, kde mám
káru?
Americká bláznivá
komedie
21:50- Kdo hulí, ten umí
Americká komedie
23:50- Šílený Max a Dóm
hromu
Australsko-britský sci-fi
film
01:45- Volejte Věštce
03:30- Helicops I (1)
04:20- Helicops I (2)
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Nedìle

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - O čarovné Laskonce
(3/4)
06.25 - Garfield a přátelé II
(6/26)
06.45 - Trojčátka (3/26)
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
(3/10)
11.50 - Počesku
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Bílá kočička
Pohádka
13.55 - Kde peníze pomáhají
14.05 - Cesty víry
14.25 - Křesťanský magazín
14.40 - Sváteční slovo
katolického faráře
Vítězslava Řehulky
Pro pamětníky
14.45 - Turbina
Český film
16.25 - Divnopis - Nasavrky
16.30 - Vodácká putování
16.45 - Generace "0"
17.00 - Moje rodina II (3/13)
17.30 - Čétéčko
17.45 - Retro
18.15 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem Říše
pohádek (16/39)
18.45 - Večerníček
18.55
Šťastných deset
05.00 - Vivat
a Šance milion
Španělsko!
19.00 - Události
(2/12)
19.35 - Branky, body, vteřiny
05.15 - Jeden tón je
19.50 - Předpověď počasí
tvůj
19.55 - Sportka a Šance
05.30 - Správy STV
20.00 - Pusinky
05.50 – Stop: Železniční
05.00 - Kus dřeva
Dynamická road-movie
přejezdy
ze stromu
21.45 - 168 hodin
05.59 - Dobré ráno
05.15
Bojová
22.15 - Zprávy
08.30 - Panorama
umění aneb Jednota
22.20 - Branky, body, vteřiny
09.10 - Na stopě
osobnosti
(2/10)
22.25 - Losování Sportky
09.35 - Experiment
05.45 - Tisíc let české
10.05 - Na plovárně
a Šance
myslivosti
s Christopherem Lee
22.30 - Skutečný viník
10.30 - Šaty dělaj člověka
06.10 - Liturgický rok
Francouzsko-belgický
10.40 - Neznámí hrdinové film
se souborem Schola
Pohnuté osudy
00.25 - Losování Šťastných
Gregoriana Pragensis
11.05 - Život bez škatulky
deset a Šance milion
06.30 - Správy STV
11.45 - AZ-kvíz
00.30 - Huff I (6/13)
06.55 - Diagnóza
12.10 - Bydlení je hra
01.25
Svět umění: Emir
07.15 - Kalamita aneb Srdečný
12.35 - Černé ovce
Kusturica - Něžný
pozdrav od Šumavy
12.50 - Ta naše povaha česká
barbar
05:45 Kroniky
k Tatrám
13.15 - Game Page
02.15 - Uvolněte se, prosím
divočiny 07.40 – Stop: Pavel Soukup
13.40 – Medúza
03.00 - Otázky Václava
06:15 Spiderman (5)
14.10 - Šikulové
vyvrací omyly
Moravce
14.25 - Byla jednou jedna
06:40 Myšák Stuart Little (5)
a mýty řidičů
04.00 - Otázky Václava
planeta (2/26)
07:00 3-2-1 Tučňáci! (5)
07.50 - Panorama
Moravce 2. část
14.55 - Sportovci světa:
Americký animovaný 08.30 - Zázračná planeta:
Kouzlo jezdectví (1/2)
film
Zvířata v životě
15.45 - Evropa dnes
07:25 Senzační Spiderman
člověka (3/5)
06:00 Spiderman
Brána poznání
(17)
09.25 - Folklorika
(6)
16.15 - Kus dřeva ze stromu
07:55 Na výpravě s Jeffem
09.50 - Náš venkov
06:20 Myšák Stuart Little (6)
16.35 - Rodina a já
Corwinem
(7)
10.10 - Putování za písničkou 06:45 3-2-1 Tučňáci! (6)
16.55 - Bílá místa
08:45 Eso
17.10 - Střípky času
Americký animovaný
10.40 - Hledání ztraceného
17.25 - Dvaasedmdesát jmen 09:55 Ztracený Iziáš
film
času
Americký film
české historie/72
07:10
Vteřiny
před katastrofou
11.00 - Poselství Jana Palacha
12:00
Volejte
Novu
17.40 - Chcete mě?
II
12.00 - PORT
12:30
Jarka
a
Věra
18.00 - Ještě jsem tady 08:05 Zlatíčka
12.30 - Pětka v Pomeranči
Česká komedie
Danuše Kšicová
09:10 Go-Go šou
12.55 - Game Page
18.25 - Kosmopolis
14:05 Svatý
10:55 Z pekla štěstí (2)
13.15 - Sabotáž
18.55 - Zprávy v českém
Americký akční film
13.45 - Blind Boys of Alabama 11:30 Odvrácená tvář hor (2)
znakovém jazyce
16:25 Setkání v červenci
12:35 Svatební mrákoty
14.45 - Průplav dvou oceánů
19.05 - Hledám práci
Česká komedie
Americká komedie
19.30 - Haf! (46/62)
15.40 - Kamera na cestách:
18:00 Babicovy dobroty
14:20 Robin Hood, král
20.00 - Zázračná planeta:
Nová
Evropa
očima
18:35 Koření
zbojníků
Zvířata v životě
Michaela Palina (1/7)
19:30 Televizní noviny
Americký dobrodružný
člověka (3/5)
Sportovní
noviny
16.35
Zázračný
ostrov
(3/3)
film
Zveme vás do divadla
Počasí
17.30
Po
stopách
17:00 Odpolední
20.55 – Faidra
20:00
Poslední
legie
17.45
O
češtině
Televizní noviny
Záznam inscenace
Dobrodružný film
18.00 - Divadlo žije!
Sportovní noviny
Divadla v Dlouhé
v koprodukci Francie,
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
18.30 - Kultura.cz
USA a Velké Británie
HOREČKA
17:30 Dva a půl chlapa IV (8)
18.55 - Cro Magnon
22:05 Lara Croft Tomb
PÁTEČNÍ NOCI
18:00 Rady ptáka Loskutáka
20.00 - Zlatá šedesátá (3/26)
Raider: Kolébka života 21.00 - Sběrné surovosti
23.10 - Gorodok (14/20)
18:55 Občanské judo
23.30 - TV BONSAI... se
Akční dobrodružný film
19:30 Televizní noviny
Český film
Zuzanou Bydžovskou
v koprodukci USA,
Sportovní noviny
21.30 - Sladké hry minulého
23.50 - Hale and Pace X. (3/7)
Německo, Japonsko,
Počasí
leta
00.20 - Burianův den žen
Velká Británie
20:00 15 LET TV NOVA
Slovenský film
00.45 - Samizdat (3/15)
a Holandsko
21:15 Střepiny
01.45 - Poselství Jana Palacha 00:15 Stíny strachu
22.35 - Třistatřicettři
21:40 Mr. GS
02.45 - Exit 316 - Mise: Pomož
23.30 - Noc s Andělem
Americký
thriller
22:10 Škola svádění
si, jestli to dokážeš
01.00
Pocta
pro
Ellingtona
01:45 Novashopping
Americká komedie
03.05 - Dobrodružství vědy
(1/2)
02:15 Volejte Novu
00:00 Kriminálka Las Vegas
a techniky
01.50
Sešli
se...
02:40 Babicovy dobroty
IV (5)
03.30 - Hledám práci
02.45 - Je to jenom rokenrol
03:10 DO-RE-MI
00:45 Novashopping
03.55 - Rodina a já
03.25
ČT
Live
Radůza
04:25 Směr jih (10)
01:20 Střepiny
04.15 - Bílá místa
05:10 Novashopping
04.20 – Grotesky
01:40 Jarka a Věra
04.30 - Kdo byl Přemysl
05:25
Novashopping
04.40
Ladí
neladí
Pitter?
Česká komedie

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (20)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci (12)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (3)
08:10- Přátelé I (10)
08:40- Panelák (51)
09:20- Odpadlík I (15)
10:15- Sedmé nebe XI (14)
11:05- Právo a pořádek II (10)
12:00- To je vražda, napsala III
(7)
13:00- Chůva k pohledání VI
(4)
13:30- Will & Grace VI (4)
14:00- Policie - New York (93)
14:55- Chameleon IV (2)
15:50- Médium II (1)
16:45- Drzá Jordan IV (10)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(10)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (11)
19:55- Počasí
20:00- Kmen Andromeda
(1/2)
Americký napínavý
film
22:05- Vzkříšení (S) (*)
Britský thriller
00:10- Halloween H2O
Americký horor
01:45- Volejte Věštce
03:30- Lovci duchů (10)
04:15- Panelák (51)
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Směr jih (11)
Novashopping
Novashopping
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05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Jaroslavou
Panýrkovou
06.50 - Správy STV
07.10 - Věda v Evropě:
Cukrovka
07.20 - Ještě jsem tady - Danuše
Kšicová
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(712/2379)
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise: Z pasti
do propasti
10.50 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Mata Hari - svůdná
vyzvědačka
11.45 - Josef Sekyra, geolog
ZE ZLATÉHO FONDU
12.00 - Příběh dušičkový
Tajemný příběh
13.35 - Herecký kníže z Kampy
14.20 - POP ART
15.00 - Svět umění: Emir
Kusturica – Něžný b
arbar
15.50 - Příběhy domů
16.10 - Znamení a rituály
16.25 - Světci a svědci
Filmové návraty
16.40 - Poslední vlak z Gun
Hillu
Americký western
18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Ti nejlepší z klasiky
19.35 - Simpsonovi XVIII
(22/22)
20.00 - VEČER NA TÉMA...
Oběť nejvyšší
21.30 - Palachův týden
22.00 - Na plovárně s Ivanem
Mrázem
Filmový klub Současný maďarský
film
22.25 - Revizoři
Maďarský film
00.10 - Royal Ellington
01.05 - Trapasy
02.15 - Čétéčko
02.35 - Rybařící delfíni
03.30 - Kamera na cestách:
Nová Evropa očima
Michaela Palina (1/7)
04.25 - Vodácká putování
04.40 - Liturgický rok
se souborem Schola
Gregoriana Pragensis

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (19)
07:00- Země dinosaurů (14)
07:25- Oggy a škodíci (14)
07:35- Fresh Prince III (4)
08:00- Přátelé I (12)
08:30- Neuvěřitelné životy:
Věčné spojení
09:30- Svět 2009
10:05- Léto u jezera Lilja
Německý romantický
film
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- M*A*S*H (237)
14:15- Batman se vrací
Americký sci-fi film
16:50- Bleskový Jack
Americký western
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (13)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(2)
22:10- Touha po odplatě
Německý thriller
00:15- Tajemné zlo
Americký sci-fi horor
01:55- Volejte Věštce
03:35- PrůvodcepoGuantanamu:
Moderní mučírny
04:25- Partie
05:00- Důkaz na dosah
Německý kriminální
seriál

03:05
04:20
05:10
05:25

TV program
12. ledna 2009
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Kapela Zion Squad Portréty v klobouku vyzdobily kavárnu Národního domu
slaví třetí narozeniny

Jedna z nejúspěšnějších prostějovských kapel hrající jamajské hudební styly reggae a
dancehall oslaví v lednu již 3.
rok na koncertních pódiích.
Velkolepá oslava proběhne 17.
ledna 2009 v prostějovském
hudebním klubu Apollo 13 a
celá akce se ponese v duchu karibských rytmů a pohodové atmosféry.
"Společně s naší kapelou vystoupí dva soundsystémy, čili DJové
hrající reggae z desek, Lion Movement ze Zlína a Coltcha United z Ostravy. Obě dvě party patří mezi českou špičku ve svém
oboru a jejich vystoupení je vždy
velkým zážitkem," přiblížil celý
večer člen kapely Zion Squad

Vítězslav Lužný.
Za dobu tří let si stihla mladá devítičlenná kapela vybudovat na
české reggae scéně slušnou pozici a je právem řazena mezi nejlepší kapely, které reggae u nás
hrají. Letos objela také většinu
letních reggae festivalů a její album z roku 2007 se stalo velice
oblíbeným. "Dokonce jsme s naším albem usilovali o hudební
cenu Anděl, ale nebylo nám
přáno," dodal s úsměvem Lužný.
Pro všechny, kteří 17. ledna do
Apolla 13 zavítají, je připraven
kromě skvělé hudby také malý
dárek v podobě nálepky Zion
Squad. Celý večer odstartuje ve
20.00 hodin a jste všichni srdečně zváni.
-red-

Dámy z Kloboukového klubu
nabídly své fotogenické tváře
prostějovskému fotografovi
Bobu Pacholíkovi a ze vzájemného okouzlení vznikla série zajímavých fotografií nejen
ženských portrétů v kloboucích, které od čtvrtka 8. ledna
shlížejí na návštěvníky kavárny
Národního domu. Vernisáž výstavy nazvané Portréty v klobouku si nechal ujít jen málokdo z milovníků umění fotografování či příznivců prostějovských dam v čele s Evou Suchánkovou.
„Zachytit usměvavé i zamyšlené
tváře pod klobouky byl zajímavý
nápad. Fotit prostějovské dámy
byla skvělá práce, kterou jsme si
všichni náramně užili,“ řekl s
úsměvem autor Bob Pacholík.
Kulturní program vernisáže obstarala zpěvačka Pavlína Žerníčková, která za klavírního doprovodu Ivo Přikryla potěšila
svým zvonivým hlasem do posledního místečka zaplněnou galerii v kavárně Národního domu
áriemi ze známých operet.
Výstavu nevšedních fotografií finančně podpořil Okrašlovací spolek Města Prostějova a zúčastnil
se jí mimo jiných význačných
prostějovských osobností i čestný
člen spolku a rodák prostějovského regionu herec Pavel Trávníček.
-jp-

Poděkování. Jménem dam z Kloboukového klubu mistru fotografie B. Pacholíkovi poděkovala Milada Sokolová.

Prostějovský ženský pěvecký sbor Vlastimila
vystupoval i na Staroměstském náměstí v Praze
Nový rok už běží na plné obrátky, my se ale ještě krátce
vrátíme zpět do vánočního času
a připomeneme si tak několik
vystoupení pěveckého sboru
Vlastimila.

Neuvěřitelné!
Rok 2009 otvírá

140. sezonu

Zasněžená romance
zahřeje milovníky
muzikálů

Romantický příběh plný nádherné swingové hudby Glenna Millera a magických kouzel černého divadla přiveze na
prostějovská divadelní prkna
Divadlo Pavla Trávníčka z
Prahy. V Městském divadle se
představí ve čtvrtek 29. ledna
v 19 hodin divadelní muzikál
ZASNĚŽENÁ ROMANCE
autorů Gustava Oplustila a
Pavla Trávníčka se známými
pražskými herci Bohumilem
Švarcem, Jiřím Knotem, Pavlem Skřípalem, Petrou Doležalovou, Monikou Fialkovou
a dalšími.
„Toto divadelní dílko plné zpěvu a tance inspiroval dnes už
pamětnický slavný americký
film v hlavní roli s krasobruslařskou mistryní Sonjou Henie o
životě věhlasného skladatele
Glenna Millera. Kromě muziky,
která je dodnes známá, nabízí
muzikál i zajímavý pohled na
válečnou dobu. Je to však milý

příběh o lásce i lidské touze, který končí happyendem,“ poodhalil roušku tajemství Zasněžené romance herec a režisér
Pavel Trávníček (na snímku).
Děj inspirovala skutečná
událost na konci 2. světové války, kdy se věhlasný americký
skladatel a jazzman Glenn Miller rozhodl pobavit americké
vojáky na evropských válečných frontách. Na turné měl vyrazit v doprovodu svého orchestru a nové zpěvačky.
15. prosince 1944 odletěl z
Ameriky, ale do Evropy nikdy
nedorazil Jeho letadlo se ztratilo
nad La Manchem. Lidem však
navždy zůstaly nezapomenutelné melodie, jako jsou evergreeny Měsíční serenáda nebo
Čatanoga ču ču.
Prostějovští milovníci divadla a
krásné muziky si určitě nenechají tuto divadelní lahůdku
ujít, vstupenky jsou už teď k dostání v předprodeji.
-jp-

Uplynulé týdny byly nabité možnostmi, jak se naladit na sváteční
atmosféru a vychutnat si nejkrásnější svátky v roce. Mezi ně
patřily i koncerty Vlastimily. Vystoupila třikrát v období adventu
na náměstí u vánočního stromu a
je třeba říci, že měla vždy
poměrně početné publikum. Nejzdařilejší bylo vystoupení poslední, které, snad proto, že bylo
právě v předvečer Štědrého dne,
mělo tu pravou vánoční atmosféru. Přispěli k ní i samotní posluchači, kteří si se sborem zazpívali
známé koledy.

Z historie

Ženský pěvecký sbor Vlastimila patří k nejstarším pěveckým sborům v naší zemi. Byl
založen v roce 1869, v době
národní obrody, kdy bylo
nutné propagovat nejen český
zpěv a hudbu, ale českou kulturu vůbec. Spolek Vlastimila
půjčoval ze své bohaté knihovny české knihy, pořádal
kurzy českého jazyka i zajímavé přednášky. Ve všech
dobách byl však jeho hlavní
osvětovou činností zpěv.

V polovině prosince Vlastimila
šířila již poněkolikáté povědomí o
našem městě a kraji na mezinárodním festivalu adventního
zpívání v Praze pod názvem
České vánoce. Na tribuně Staroměstského náměstí se zařadila
mezi desítky sborů, z nichž
některé přijely i ze zámoří a zazpívala početnému publiku s velkým úspěchem originální hanácké koledy.
Následovaly koncerty v kostelech. První z nich patří již neod-

Cena od 3.490.000,vč. DPH, pozemku
a garáže

Hanácké koledy na Staroměstském náměstí. Pěvecký sbor Vlastimila v polovině prosince reprezentoval Prostějov na mezinárodním festivalu adventního zpívání v Praze.
myslitelně k vánočnímu programu v Husově sboru a tradičně tam
Vlastimila vystoupila s mužským
pěveckým sborem Orlice. Závěrečný koncert se konal již po
Novém roce v kostele Sv. Jana
Nepomuckého U Milosrdných
bratří. Vlastimila tam uvedla výhradně české vánoční skladby a
působivá byla závěrečná pasáž,
kdy sbor předstoupil dolů před

posluchače a společně si zapívali
nejznámější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Na obou koncertech doprovázel Vlastimilu
výborný prostějovský varhaník
Ondřej Mucha, který se prezentoval několika varhanními skladbami i samostatně a zaslouží si za
spolupráci uznání a poděkování.
Po krátkém volnu se teď už
rozběhnou přípravy na jarní vy-

stoupení v sezóně, která bude pro
sbor již stočtyřicátou!
Od časů manželů Vojáčkových,
kteří sbor všestranně velmi podporovali, uplynulo již hodně vody, ale jedna věc zůstává. A tou je
trvalá podpora od Města Prostějov, bez níž by existence a činnost
sboru nebyla možná. Touto cestou
za ni Vlastimila děkuje.
Lenka Copková, sbor Vlastimila

12. ledna 2009
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Co přinesl rok 2008 v prostějovském sportu? - 2. díl (červenec - prosinec)
ČERVENEC

Rok 2008 je nenávratně za námi a jak už to tak bývá, s příchodem nového letopočtu je vždy čas bilancování toho, co se za uplynulých dvanáct
měsíců událo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník a jeho sportovní sekce byla také v roce 2008 pochopitelně u všeho podstatného, sledovala vše
možné i nemožné, dané a také nedané. A tak jsme se jako už tradičně
začátkem každého nového roku zavřeli do archívu a ohlédli se zpět za
všemi událostmi a okamžiky, které během uplynulých dvanácti měsíců pořádně 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! Posoudit to ostatně můžete sami. V minulém vydání Večerníku jsme vám přinesli úvodní díl
sumáře „Co přinesl rok 2008 v prostějovském sportu?“, který byl
věnován prvním šesti měsícům letopočtu, dnes přichází řadu na druhou polovinu měsíců.
Pojďme se tedy ohlédnout za tím, jaké bylo sportovní období na Prostějovsku od července do prosince 2008 a 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

VELKÁ OSLAVA. Prostějovské léto oživil hokejový útočník Jiří
Hudler, který dovezl do Prostějova slavný Stanley Cup! Z poháru se
těšila i slovenská hudební skupina No Name. Foto: archiv
Ne každý rok a s největší pravděpodobností vůbec poprvé v historii dorazil do Prostějova věhlasný Stanleyův pohár, opepřený mnoha legendami a historkami. Trofej, o kterou se bojuje v kanadsko-americké
NHL, dovezl na Hanou útočník vítězů posledního ročníku Detroitu
Red Wings Jiří Hudler. Olomoucký odchovanec a bývalý hráč Vsetína
úzce spolupracuje s marketingovou společností TK PLUS a právě ta si
průběh jeho „čtyřiadvacetihodinovky“ vzala na starost. A tak kromě
výše zmíněných měst, s nimiž „Hudy“ spojil kariéru, se Stanley Cup
objevil i v Prostějově. Oficiální sláva proběhla na velodromu, kde se
fanouškům ukázali také slovenský útočník Tomáš Kopecký a chvíli i
nejlepší brankář české historie Dominik Hašek. K tomu všemu jim
zpívala oblíbená slovenská hudební skupina No Name. Noční program s překvapením pak měl jednu perličku ve známém hostinci „Na
růžku“, kam s Hudlerem a lidmi okolo TK PLUS přijela i Simona Krainová, herečka, modelka a v současnosti partnerka hokejového útočníka. Vše pak vyvrcholilo v proslulé diskotéce Simetrix... Panečku,
to vám bylo na konci srpna slávy!

ZAJÍMAVOST

Na Prostějovsku proběhlo 25.
mistrovství světa v orientačním
běhu, které se vydařilo na jedničku
po organizační i sportovní stránce.
Bezchybné pořadatelství pod taktovkou marketingové společnosti
TK PLUS vyšperkoval zisk tří
cenných kovů, což před startem
šampionátu nečekal ani ten největší optimista. Zásluhou Dany Brožkové se navíc Česká republika
dočkala po sedmnáctileté pauze
nové mistryně světa! Stříbrem
přispěl do mlýnku Michal Smola,
bronzem Radka Brožková, sestra
Dany. Kromě těchto tří medailových umístění se Češi ještě sedmkrát ocitli v první desítce včetně
obou štafet – muži doběhli čtvrtí,
ženy páté. Krumsínský Haná Cup
v malé kopané ovládl výběr plumlovské Indiany, který zvládl lépe finálový rozstřel proti otaslavickému Bexim Paletten. Těsně pod vrcholem zůstali stát Relax Prostějov
a AC Skalka. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Tomáš Langr
z Beximu, brankářem David
Spáčil z Indiany a střelcem Michal
Trajer z Relaxu. Oddíl SK Griffins
98 Prostějov oslavil exhibicí s futsalovými šampiony ze Šumperku
desáté výročí svého vzniku. Valná
hromada Okresního fotbalového
svazu Prostějov neschválila rozšíření Přeboru-II. Třídy a zánik
IV. tříd. Novým generálním manažerem BK Prostějov byl ustanoven
Petr Fridrich, muž s prakticky žádnými zkušenostmi z basketbalového prostředí. Po slovenském reprezentovali Richardu Leškovi posílili tým i Pavel Staněk a Štěpán Vrubl. Orly naopak opustili Bader, Tomaszek, Votroubek, Bojič i Pavlík.
Zatímco volejbalový klub se začal
chystat na historickou premiéru v
Lize mistryň a boxeři zahájili jednání ohledně své účasti v mezinárodní interlize, krize HK Jestřábi
Prostějov dostoupila vrcholu.
Klub začal pykat za své dluhy, načež mu Domovní správa zamezila
vstup do Víceúčelové haly! Hokejisté se tak rázem ocitli na dlažbě a
zdálo se, že situace je bezvýchodná... Ve stejných dnech vyšla najevo informace, že namísto Michala
Bartoška zaujal post předsedy oddílu Zdeněk Zabloudil, muž z Vyškovska, kterému bylo prý vedení
HK Jestřábi ekonomicky taktéž
zavázáno.... Prostějovský tenista
Jan Hájek se stal mistrem České
republiky pro rok 2008. Ministr
zdravotnictví Tomáš Julínek se stal
čestným členem SKC Prostějov,
vedení tohoto oddílu oznámilo, že
má s tradičním prostějovským
sportem po chudých letech smělejší plány. Tělesně postižený atlet
Dušan Grézl, rodák ze Skřípova u
Konice, si vybojoval účast na letní
paraolympiádě v Pekingu. V předkole Poháru ČMFS se ve
vzájemném souboji utkaly regionální týmy z Prostějovska, Protivanov nakonec uspěl v Jesenci a mohl se tak začít připravovat na druholigový 1.HFK Olomouc, kterému hned o týden později na domácím trávníku podlehli nejtěsnějším brankovým rozdílem. Pohárového pavouka opustila v prvním kole i Konice, která vybouchla
na trávníku Hranic. Tradiční klání
„Chachar Cup 2008“ vyhrál tým
Karlsberg Brno, který ve finále
zdolal domácí výběr.
SRPEN

Do Prostějova dorazil Stanleyův
PŘIVÍTÁNÍ JAKO U VÍTĚZKY. Přestože měla bikrosařka Jana
pohár a sním i jeho slavní vítězové
Horáková při své olympijské premiéře pořádný kopec smůly, v rodném Tištíně – Jiří Hudler a Dominik Hašek. Na
ji vítaly jako kdyby největší sportovní svátek světa vyhrála! Foto: archiv
velodromu se konala sláva, u které
Hned sedm sportovců, kteří mají co do činění s prostějovským spor- byl i slovenský útočník Tomáš Kotovním odvětvím, se představilo na letních olympijských hrách v Pe- pecký a také skupina No Name.
kingu 2008 a přestože především tenisté Berdych se Štěpánkem a bik- Velkou událostí se během noci starosařka Horáková si dělali zálusk na medaile, do Prostějova nakonec z la návštěva Stanley Cupu ve
Číny žádný cenný kov nedorazil. Neuspěly totiž ani tenistky Šafářová, známém hostinci „Na růžku“ a disKvitová, lukostřelec Bulíř a stolní tenista Petr Korbel. Zapomenout by- kotéce „Simetrix“, kam s Hudlechom neměli ani na tělesně postiženého atleta Dušana Grézla z Brod- rem a lidmi okolo TK PLUS, přijeku u Konice a člena AC Prostějov, který se v Pekingu objevil na ná- la i Simona Krainová. Hokejový
klub Jestřábi Prostějov začala dosledné paralympiádě!
konce vyšetřovat policie, na led
nesměla ani mládež.... O dva týdny
poté hokejistům přece jen svitla
naděje. Duo Zabloudil – Vařeka
předložilo městu návrh na splátkový kalendář dluhu za pronájem ve
Parašutista Dukly Prostějov Libor Jiroušek
Víceúčelové hale a projevilo
se v uplynulém roce stal na 30. mistrovství
zájem přece jen odstartovat už na
světa ve slovenském Lučenci absolutním
první pohled ztracenou sezonu. A
mistrem světa, čímž dosáhl svého životního
tak se i stalo. Obě strany se dohodúspěchu. V silné konkurenci 195 jednotlivců
ly a narychlo poskládaný tým ve
z 35 zemí se prosadil i jeho oddílový kolega
čtvrtek 21. srpna vyjel na ledovou
Jiří Gečnuk, který vybojoval bronzovou meplochu prostějovského „zimáku“.
daili. Stejně cenný kov vybojovalo i družstvo
Trenérského žezla se chopil Alois
mužů, na ženy zbyla jen „bramborová“ medaile. Tyto výsledky ocenili i tuzemští novináři, kteří Jirouška jako je- Chlustina. Česká reprezentantka a
diného sportovce z našeho regionu zařadili do celostátní ankety Spor- členka SKC Prostějov Jana Hotovec roku ČR za rok 2008. Mistr světa Jiroušek obsadil v celkovém ráková si odbyla premiéru bikrosu
na letních olympijských hrách v
pořadí 38. příčku, družstvo Dukly Prostějov pak skončilo třinácté.
Pekingu. Bohužel sen o medaili

HVĚZDA

nový ročník fotbalových soutěží.
Prostějovské cyklistické naděje
SKC a SCM si z dráhového šampionátu juniorů, kadetů a žáků dovezly hned třináct medailí. Nadějný tenista TK Agrofert Radim Urbánek se zase stal mistrem Evropy
v dorosteneckém deblu. Nohejbalista Jakub Klaudy ze Sokola I Prostějov obhájil juniorský titul mistra
republiky, výběry mladších žáků
pak vybojovaly na MČR stříbro a
bronz.

dima Weissera převzal Roman
Sedláček.Velmi dobře zahájili ročník druholigoví florbalisté FbC
Playmakers, kterým se dařilo jak v
lize, tak i v Poháru ČbFU. V této
soutěži zastavilo jízdu Hanáků až
extraligové Znojmo. Korfbalový
oddíl bodoval na úvod nejvyšší
soutěže na jihu Čech, následně ale
dvakrát padnul na domácí palubovce. Prostějovský tenista Tomáš
Berdych vyhrál turnaj v japonském Tokiu a získal tak na okruhu
ATP první letošní triumf.

ZÁŘÍ
LISTOPAD

POVEDENÝ
ŠAMPIONÁT. Jednou z největších
událostí celého regionu v loňském
roce bylo mistrovství světa v orientačním běhu, které se konalo jak v Prostějově, tak i ve Skřípově u Konice.
Foto: archív
zhatil rodačce z Tištína nezaviněný
pád v semifinále a nebylo tak divu,
že po závodě se na tváři sympatické čtyřiadvacetileté jezdkyně
objevily slzy. Konečné deváté místo však jistě docení později. Přesto
se Horáková dočkala v Tištíně přivítání hodné olympijské vítězky...
Na monstrózních hrách v Číně
výrazněji neuspěli ani další reprezentanti z Prostějovska. Neuspěli
tenisté Berdych, Šafářová, Štěpánek, Kvitová, stolní tenista Korbel ani lukostřelec Bulíř. Parašutista Dukly Prostějov Libor Jiroušek
se na 30. mistrovství světa ve slovenském Lučenci stal absolutním
mistrem světa. V silné konkurenci
195 jednotlivců z 35 zemí se prosadil i jeho oddílový kolega Jiří
Gečnuk, který vybojoval bronzovou medaili. Stejně cenný kov vybojovalo i družstvo mužů, na ženy
zbyla jen „bramborová“ medaile.
Na tenisových dvorcích v Prostějově proběhlo další mistrovství
světa nadějí. „World Junior Tennis
Final“ pořádala marketingová společnost TK PLUS již podesáté za
sebou a jedna z nejprestižnějších
akcí mezinárodní federace ITF se
opět vydařila na výbornou. Bohužel už ne tak zdatně se vedlo tuzemským výběrům. Mladí reprezentanti České republiky obsadili
až patnáctou příčku, děvčata byla
jen o jednu pozici lepší... Tituly
mistrů světa si z Hané odvezli
chlapci i dívky USA - ve finále porazili Francii, resp. Velkou Británii.
Přípravu pod vedením nových
trenérů Mavrenskiho a Čady zahájily basketbalové i volejbalové
týmy Prostějova. Tým BK nakonec posílila šestice nových hráčů.
Kromě dříve avizovaných Leška,
Staňka a Vrubla to byli Američané
Pruitt, Beechum a Diakite, rodák z
Mali s francouzským pasem. Extraligový korfbalový tým SK RG
Prostějov se vrátil ze soustředění v
nizozemském Enschede a vyhlásil
jasný cíl: postoupit v novém ročníku nejvyšší soutěže družstev do
Final Four. Házenkářský Semo
Cup vyhrál domácí výběr Kostelce
na Hané, prostějovští házenkáři
svůj triumf z loňského roku na turnaji v Litovli neobhájili, když tentokrát skončili poslední. Následně
oba výběry vstoupily do nového
soutěžního ročníku první ligy
házenkářů. Na prostějovském velodromu se konala Grand Prix
„Memoriál Otmara Malečka“, jehož vítězem se stala dvojice českých reprezentantů Alois Kaňkovský (olympionik z Pekingu) - Petr
Lazar. Vynikajicím úspěchem skončilo mistrovství Evropy kadetů
do 16 let pro českou reprezentaci,
kterou z trenérské lavičky vedl
prostějovský kouč Peter Bálint.
Pod jeho taktovkou došel tým až
do finále a vybojoval tak stříbrnou
medaili, o níž se zasloužil i Jan Lipový, odchovanec BK Prostějov!
V Kostelci na Hané se konal osmý
ročník Memoriálu Karla Böhma.
Na nově zrekonstruovaném trávníku se nejvíce dařilo dorosteneckému výběru 1.SK Prostějov, na
druhé příčce skončili domácí, třetí
byl Plumlov, čtvrté Vrahovice.
Výběr TJ Haná Prostějov zase zamířil na ostrovy, konkrétně do
Manchesteru. Na turnaji v malé
kopané tam udělal velmi dobré
jméno nejen našemu městu, ale i
celé České republice, když prošel
až do semifinále a stal se nejúspěšnějším zahraničním celkem!
Následně začal po celém regionu

TK Agrofert Prostějov obhájil v
extralize smíšených družstev mistrovský titul a stal se tak i pro rok
2008 nejlepším týmem v České republice. Ve finále zdolal výběr kapitána Navrátila Přerov hladce 6:0.
Zasloužili se o něj takoví hráči a
hráčky jako Berdych, Andrejev,
Nieminen, Novák, Dlouhý, Hájek,
Cibulec, Bammerová, Cibulková,
Šafářová, Cetkovská či Kvitová.
Mistrovské tituly získala i ostatní
družstva TK Agrofert - dorostenci,
starší i mladší žáci. Hokejisté prostějovských Jestřábů přece jen
vstoupili do mistrovské sezony. V
úvodním utkání východní skupiny
druhé ligy sice tým podlehl Šternberku po samostatných nájezdech,
šest set věrných příznivců však
ocenilo především fakt, žese vůbec
hraje... Boxeři BC DTJ Prostějov
potvrdili svůj zájem o start v mezinárodní interlize, ve které se měli
představit šampioni z pěti středoevropských zemí. Projekt ale nakonec dostal trhliny a oficiálně se
nerozběhnul. Na úvod tuzemské
extraligy prohráli svěřenci trenéra
Křížka na severu Čech v duelu se
sloučeným výběrem Mostu a
Děčína. Volejbalistky Prostějova
vyhrály solidně obsazený přípravný turnaj v Přerově a úspěšně
vstoupily i do extraligy, když vyhrály na půdě úřadujících mistryň
Olympu Praha. Basketbalisté zase
pořádali na domácí půdě již třetí
ročník mezinárodního turnaje
„Prostějov Open 2008“, který vyhrál polský Kolobrzeg. Domácí
Orli skončili na druhém místě,
když získali skalp rakouského
Welsu i slovenské Prievidze. Dorostenecký tým TJ Sokol I Prostějov se stal vítězem extraligy družstev, když v semifinále play off si
poradil s Českými Budějovicemi a
po nervydrásajícím průběhu finálové série i s dosud „neporazitelnou“ Kotlářkou Praha! Výběr starších žáků vybojoval na MČR
stříbrné medaile a postup do druhé
ligy si vybojovali i muži. Jedním
slovem – skvělá nohejbalová sezona! K týmu fotbalové Konice nakonec jako lodivod nenastoupil
původně avizovaný Roman Sedláček, který nepřijal ani roli asistenta tranéra a tým byl jako hlavní
kouč potvrzen Karel Procházka.
Naopak nového trenéra po velice
nevydařeném vstupu do soutěže
poznali házenkáři Prostějova. Odvolaného Jiřího Grepla nahradil
Antonín Krist. Atletickou Velkou
cenu města Prostějova na 110 metrů překážek vyhrál pošesté Stanislav Sajdok, Memoriál Ed. Rozbořila v hodu oštěpem opanoval
olympionik Vítězslav Veselý, možný nástupce Jana Železného.
Kvalitou oplývaly i další rámcové
disciplíny, které se na tartanu ZŠ a
RG města Prostějova ve Studentské ulici uskutečnily. Hokejisté
Prostějova se pomalu probouzeli z
letního spánku a po devíti kolech
měli na kontě jen jediný bodík...
ŘÍJEN
Boxeři BC DTJ Prostějov měli
svůj galavečer a uspěli na Velké
ceně Ostravy, odkud si Novotný
odvezl finálovou a Balog semifinálovou účast. Ligové soutěže začaly basketbalistům i volejbalistkám. A dobře, neboť úvodní zápasy oba výběry vyhrály. Orli padli
až v pátém kole v Opavě, volejbalistky držely neporazitelnost dokonce celý měsíc. BK Prostějov se
však nezdařilo účinkování na evropské scéně. V poháru EuroChallenge totiž svěřenci trenéra Mavrenského vypadli již prvním kvalifikačním předkole. Na tragický
vstup do sezony zareagoval kouč
Chlustina, který rezignoval na svoji funkci a Jestřábi vyhlásili hledání
trenéra. Původně padala jména
Oslizlo, Zajíc, Kořený, nakonec se
funkce ujal navrátilec Aleš Flašar.
Svoji třetí novodovou sezonu zahájil i hokejový tým HC Grewis
Plumlov, účastník krajské soutěže.
Trenérská bomba „vybuchla“ také
v Protivanově. Tamní fotbalový
tým totiž namísto odvolaného Ra-

Prostějovští boxeři odčinili svůj
prvotní neúspěch a v extralize družstev svěřenci trenéra Křížka rozdrtili před svými příznivci Ostravu
vysoko 14:4. Následně dokázal
tým BC DTJ vyhrát i v Českých
Budějovicích a Hanáci se tak vrátili na samé čelo tabulky! První domácí porážku po více než roce utrpěli házenkáři Kostelce na Hané,
kterým tak skončila třináctizápasová neporazitelnost. V derby ut-

ní, čtrnáctá. V I.B třídě Olomouckého KFS skupiny „A“ si
vede nejlépe nováček Haná Prostějov, který je čtvrtý, Kostelec na
Hané šestý, Vrchoslavicím patří
osmá pozice, Pivínu devátá, Nezamyslicím desátá a Němčice nad
Hanou jsou poslední. Na špici Přeboru Okresního fotbalového svazu se sešikovala rezerva Určic,
Vrahovice, „béčko“ Konice a Bedihošť. Lídrem III. třídy je Brodek
u Konice, na druhém místě jsou
Olšany a třetí Otinoves. Nejnižší
klání IV. tříd ovládlo „C“-mužstvo
Přemyslovic a „béčko“ Nezamyslic. Současně také začaly soutěže v
sálové kopané. Talentovaný nohejbalista Jakub Klaudy dosáhl na
závěr roku dalšího úspěchu, když
se přičinil o titul mistrů světa v juniorských trojicích. Fitnesska ze
Želče Eva Sváčková dokázala na
juniorském mistrovství světa obhájit zlatou medaili, čímž se definitivně zapsala do historie tohoto
odvětví o své obce. V Prostějově si
dala dostaveníčko boxerská generalita, která se po vzrušujícím

MISTŘI! Vedle boxerského týmu se z mistrovského titulu radovalo
v roce 2008 i smíšené družstvo TK Agrofert Prostějov. Z poháru pro šampiony
se tak mohly těšit i dvě Prostějovanky – Petra Cetkovská (vlevo) a Petra Kvitová. Foto: Jiří Vojzola
kání ale svěřenci trenéra Juríka dokázali přemoct Prostějov a stali se
tak jasným vládcem regionu
házenkářského podzimu. V tabulce druhé nejvyšší soutěže jim po
polovině sezony patří čtvrtá
příčka, rival z Prostějova je bohužel až poslední... Prostějovské volejbalistky šokovaly pohárovou
Evropu, když při své historické
premiéře v Lize mistryň dokázaly
vyhrát na půdě španělské Murcie,
loňského účastníka Final Four této
nejprestižnější soutěže! Svěřenkyně trenérů Čady a Petráše řádily
i o týden později, když ve stejném
pětisetovém dramatu přehrály
před rekordní návštěvou na volejbalovém utkání v Prostějově chorvatskou Rijeku. VK Prostějov nakonec zcela suverénně opanoval
první polovinu základní části extraligy, kterou zakončil bez jediné
porážky. Hokejisté Prostějova začali pod taktovkou trenéra Flašara
konečně vyhrávat a zanedlouho
opustili poslední příčku tabulky
východní skupiny druhé ligy. Do
krize se naopak dostali prostějovští
basketbalisté a v orlím hnízdě to
začalo pořádně vřít. Po historicky
nejhorším vstupu do sezony na sebe nenechaly změny dlouho čekat... Po další porážce v Ostravě
zasedla Správní rada BK a z funkce trenérů odvolala Ivicu Mavrenskiho i Miroslava Marko. Jejich
nástupcem se stal slovenský kouč
Peter Bálint, dosavadní kouč „B“týmu, extraligové juniorky a šéftrenér basketbalového centra v Prostějově. Basketbalistům se nevyhnul ani skandál, když kvarteto
Bosák, Dokoupil, Mikulec, Krakovič navštívilo záhy po výměně
trenéra a před tréninkem olomouckou diskotéku, kde došlo k rvačce,
u níž hráči BK bohužel nechyběli...
Bosák odnesl tento incident přeřazením do „B“-týmu, zbývající trojice vyvázla „jen“ s finanční pokutou. Křídelník Orlů se následně
rozpovídal pro náš týdeník a poté,
co zkritizoval poměry v týmu, vedení oddílu jej z klubu vyhodilo...
Florbalistům Prostějova se závěr
podzimního dějství vydařil a tým
FbC Playmakers se po deseti kolech vyhoupl až na samé čelo divize IV druhé ligy. Na zelených trávnícvích skončily lité fotbalové boje. V podzimní části soutěží se zástupci Prostějovska vedli střídavě
oblačno. Divizní Konice přezimuje sedmá, Protivanov jedenáctý. V
Přeboru Olomouckého KFS jsou
Určice šesté, Kralice na Hané jen o
jednu příčku zpět. V I.A třídě skupiny „B“ patří Jesenci třetí příčka,
Plumlovu sedmá, Čechovice, Klenovice na Hané a Mostkovice se
seřadily od desátého do dvanáctého místa, Lipová je zatím posled-

průběhu usnesla na tom, že staronovým šéfem ČBA bude i nadále
Daneš Zátorský. Do výkonného
výboru byl zvolen i zástupce BC
DTJ Prostějov Petr Hlaváč.
PROSINEC
Prostějovský tenista Tomáš Berdych obhájil prvenství v prestižní
anketě Zlatý kanár, kterou vyhrál
již počtvrté a v historických tabulkách tak dohání Jiřího Nováka.
Členové TK Agrofert Prostějov
posbírali i řadu dalších cen. Torzo
boxerů BC DTJ Prostějov dovezlo z mistrovství České republiky,
které se konalo v Desenici u Plzně,
tři medaile. O ty se zasloužili Michal Kučera (stříbro), Pavel Duda
a Vardan Besaljan (oba bronz).
Ostatní opory se bohužel tuzemského šampionátu z nejrůznějších
důvodů, převážně kvůli zranění,
nemohly zůčastnit... O cenné kovy
tak zřejmě přišly například Novotný, Dunka, Balog, Plachetka, Šerban, Musil či Kubíček. Do HK
Jestřábi Prostějov se vrátil Jaroslav Beck, který pouhý den po
svém odvolání od druholigového
týmu Přerova (vaz mu zlomila porážka po nájezdech právě od Jestřábů! – pozn.red.), podepsal
smlouvu v Prostějově, kde se stal
trenérem dorosteneckého týmu a
sportovním manažerem mládeže!
Prostějovští parašutisté zabodovali v celostátní anketě Sportovec roku ČR za rok 2008, když mistr
světa Jiroušek obsadil 38. příčku a
družstvo Dukly skončilo třinácté.
Mladí prostějovští nohejbalisté
dokonali parádní sezonu, když
ovládli i domácí turnaj „Poslední
žákovská smeč 2008“ a oddíl TJ
Sokol I Prostějov triumfoval i v
pořadí Evropského poháru žáků a
Poháru ČNS! Člen cyklistického
SCM při SKC Prostějov Jan Kadúch získal na mistrovství ČR juniorů zlatou medaili v omniu.Volejbalistky Prostějova klesly ve své základní skupině Ligy
mistryň po dvou očekávaných
prohrách s ruským gigantem Dynamem Moskva na třetí příčku, ala
slibné naděje na posun do vyřazovacích bojů jim zůstaly. Pokračovaly rošády v BK Prostějov, odkud přesně na Štědrý den vyletěl
kapitán Rahsaan Edward Ames!
Na rozehrávce jej nahradil Polák
Skibniewski, novým hráčem Orlů
se stal i Američan Miller, právě jemuž musel Ames uvolnit své místo v kvótě pro cizince mimo EU.
Korfbalový výběr SK RG Prostějov se po polovině základní části
extraligy udržel na vytouženém
čtvrtém místě, které by tým posunulo do finálového turnaje a bojů o
medaile.

Soutěž
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* VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ * VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ *
CHCETE SE OPRAVDU STÁT VĚRNÝM ČTENÁŘEM NAŠEHO TÝDENÍKU A JEŠTĚ VYHRÁT
NĚKTEROU Z HODNOTNÝCH CEN? ŠANCI MÁTE UŽ JEN DO STŘEDY 14. LEDNA 2009!

LOSOVÁNÍ NEJEN O TELEVIZOR PROBĚHNE V PÁTEK 16. LEDNA

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU odpočítává poslední dny, hodiny, minuty i vteřiny... Její první díl se už opravdu a nenávratně
nachýlil ke svému vyvrcholení a velkému finále, které je doslova za dveřmi. Již co nevidět tak poznáme šťastného výherce barevného televizoru LCD značky SHARP, který už
ostatně na svého nového majitele nedočkavě
čeká v naší redakci! Připravena je dále i obdobně atraktivní druhá a třetí cena, ale také
téměř čtyřicet dalších hodnotných dárkových
balíčků, předmětů a podobných relikvií,
které budou v závěrečném losování rozděleny.
Jak vše probíhalo? V průběhu listopadu jsme
vyhlásili novou předplatitelskou soutěž, kdy
jste se za velmi zvýhodněných podmínek
mohli stát abonentem našeho týdeníku a navíc být zařazeni do výše zmíněného slosování.
První možnost vypršela posledním dnem roku 2008, avšak Večerník se na základě velkého zájmu a vašich žádostí rozhodl posunout
definitivní termín pro uzávěrku předplatitelského kmene 2009 na 14. ledna nového letopočtu! Pobídka se týká především stávajících
předplatitelů, kteří v uplynulých dnech našli
ve své schránce poštovní poukázku, po jejíž
úhradě mohou své členství automaticky obnovit. Stejný případ se týká firem, které každoročně provádějí platbu fakturou. Tímto
tak dáváme šanci pro naplnění veškerých
podmínek všem našim věrným čtenářům. Až
do výše uvedeného dne – středy 14. ledna
2009 – přetrvává možnost i pro zbrusu nové
předplatitele.
A 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 jste se
stali, nebo se ještě 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 dárků, 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.
A kdy, že přijde na řadu ono VELKÉ slosování? Už tento pátek 16. ledna 2009, kdy
přímo v prostorách naší redakce v
Olomoucké ulici poznáme všechny šťastné
výherce a výherkyně! Původně avizovaná
středa 14. ledna tedy doznává mírného odložení a to z jednoho praktického důvodu.

Osud našich abonentů totiž budou mít v rukou dvě úspěšné a krásné sportovkyně – volejbalistky extraligového týmu a účastníka
Ligy mistryň VK Prostějov, které se celého
závěrečného slosování ochotně chopí! A
právě kvůli jejich našlapanému programu
(VK Prostějov zrovna ve středu 14.1. odehraje klíčové utkání v chorvatské Rijece – pozn.red.) byl plánovaný termín závěrečného
epilogu „VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ
SOUTĚŽE“ mírně odsunut, ale již tento
pátek v odpoledních hodinách všechno vypukne. A můžeme prozradit, že jednou z
„osudových“, námi vybraných hráček bude
přímo brazilská kapitánka Solange
Soaresová! Kterou ze svých kamarádek si s
sebou přivede, zůstává prozatím, v zájmu co
nejvyššího možného počtu překvapení, utajeno... Každopádně je na co se těšit a my už se
nemůžeme dočkat, jak budeme našim věrným čtenářům rozdělovat čtyřicítku cen.
Nejšťastnějšího ze všech - nového majitele či
majitelky barevného televizoru - budeme
okamžitě kontaktovat, ostatní jména zveřejníme v příštím vydání Večerníku.
Myslíte, že teď už končíme? Ještě tomu tak
není! Poté, co skončila prosincová tipovací
soutěž, díky níž jste mohli ke svému předplatnému získat ještě jedno další s
PADESÁTIprocentní SLEVOU a také předplatné pro celou rodinu(!), přicházíme v lednu s další zbrusu novou soutěží, která vás
může obohatit o řadu pěkných cen.
Podrobná
pravidla
„VELKÉHO
LEDNOVÉHO SPECIÁLU“ najdete na
jiném místě této strany.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník prostě posiluje
pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu a již v
tomto čísle se můžete těšit na několik dalších
překvapení, které mají naše periodikum učinit ještě atraktivnějším, zajímavějším a
hlavně mezi vámi oblíbenějším! Věříme, že

POKRAČUJE SOUTĚŽ „VELKÝ
LEDNOVÝ SPECIÁL“.
LOSU SE CHOPÍ EXTRALIGOVÉ
HRÁČKY VK PROSTĚJOV,
ÚČASTNÍKA CHAMPIONS LEAGUE!

se vám obměněný grafický vzhled bude líbit a
již brzy se dočkáte vylepšení stávajících rubrik i tradičního servisu a také řady dalších
novinek, které na vás v letošním roce čekají.
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 - tj. NEJPOZDĚJI DO 27. LEDNA 2009 - nezaplatí a tím pádem i neprodlouží předplatné, budou z našeho kmene ve
stanoveném termínu vyřazeni!!!

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 STŘEDY 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 hodnotných
cen a dárkových předmětů!

VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL NABÍZÍ DRUHÉ KOLO!
První výherkyní se stala Lenka Dřevinková z Klenovic na Hané

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

A soutěže s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem pokračují dál. Naše redakce i v novém roce připravuje pro své věrné čtenáře hned několik soutěží, ve kterých je o co hrát. Jednou z nich je tento čtyřdílný
„VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“, který započal s prvním lednovým číslem a vyvrcholí v pondělí 26. ledna 2009. Zapojit se do něj mohou všichni stávající předplatitelé.
Pravidla nové soutěže jsou opět tradičně jednoduchá. Od minulého vydání našeho týdeníku bude pokaždé 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 (nebo jejich největšímu počtu ze všech soutěžících), budou zařazeni do slosování o první hodnotnou
cenu. Smutnit však nemusí ani ti, kteří jednou opomněli, nebo něco přehlédli. Do slosování o upomínkové předměty totiž budou zařazeni i další v pořadí. Pro nejlepší je připraveno opět i (ne)jedno předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2009!
V prvním dílu, který proběhl v rámci minulého vydání Večerníku, jsme se pokusili o takový malý novoroční žertík, nebo chcete-li chyták. Vámi hledaný slogan „PROSTĚJOVSKÝ Večerník – NEJLEPŠÍ
U NÁS“ jsme nakonec neumístili do žádného z jiných článků v předchozím čísle a tudíž jediným místem v textu (nikoliv v graficky zpracovaném logu – pozn.red.) byla právě samotná upoutávka na naši soutěž! Ono se totiž říká: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a my jsme toužili poznat, jak na tom s tou průpravou jste... Věříme, že nám tuto malou zkoušku „odpustíte“ a při dalším hledání na nás nezanevřete. Ostatně, hned pětice z vás se nachytat nenechala, naší redakci nahlásila správné vyluštění kvízu a tudíž si do speciálního bodování připsala první zlatou hvězdičku. Úspěšnými „hledači pokladu“ se stali: Ludmila Coufalová, Fanderlíkova 19, Prostějov * Olga Svobodová, Polišenského 3, Prostějov * Lenka Dřevinková, Klenovice na Hané 249 * Jiří Paul, Šárka 24, Prostějov * Hana
Hrabalová, Přemyslovice 125 *. Tomuto kvintetu se tak hned na začátku výrazně zvýšily šance na celkový triumf, rozhodnuto však ještě zdaleka nic není. Bojovat se totiž bude ještě ve třech následujících týdnech. Známe však již jméno první výherkyně upomínkového dárku, na který se může těšit Lenka Dřevinková z Klenovic na Hané. Cena bude v redakci připravena od středy 14. prosince 2009.
V dnešním čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je pro vás připraven druhý díl „VELKÉHO LEDNOVÉHO SPECIÁLU“. Na jedné z osmadvaceti stran najdete ukryt onen „posvátný“ slogan
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník – NEJLEPŠÍ U NÁS“. Kdo z Vás jej najde, má po nahlášení do redakce z poloviny vyhráno. Na vaše vyluštění tajenky z druhého dílu čekáme do pátku 16. prosince 2009
na adrese: Prostějovský Večerník, Olomoucká 10, Prostějov, telefonním čísle 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 druhého šťastného výherce, který obdrží dárkový předmět, zveřejníme opět v příštím vydání, kdy také přineseme další podrobnosti k této zbrusu nové soutěži.

SPORT

Hlouch: Prostějov je
pro mě prioritou!

Tak zní vysvětlení současné
největší opory a také vůdčí
osobnosti prostějovských hokejových Jestřábů. Poplašné
zprávy týkající se případného
odchodu Romana Hloucha do
prvoligové Poruby zaplavily
jak oficiální web klubu, tak i
většinu pivních diskuzí ve
všech prostějovských hostincích. Ano, je pravdou že Roman Hlouch může hostovat v
prvoligové Porubě a také za ni
v sobotu nastoupil, ale podle
svých slov je pro něj prioritní
Prostějov.
„Já jsem na tu nabídku kývnul
hlavně protože, nám Poruba
také hodně pomáhá. Když bu-

12. ledna 2009

Další basketbalová změna: ORLI nechtějí Toyu!
Novým kapitánem se stal Beechum

dou potřebovat tak za ni nastoupím. Je to však jen čistě na
mém uvážení. Já jsem v Prostějově spokojen a společně s
trenérem Flašarem jsme si zde
stanovili určitý cíl. Popravdě
říkám, že v letošní sezóně je pro
mě prioritou Prostějov,“ uvedl
vše na pravou míru Roman
Hlouch. Že se jedná opravdu o
pomoc potvrdil „Hloušek“
hned ve svém prvním vystoupení s Benátkami nad Jizerou
když přispěl k výhře Poruby
dvěma asistencemi. „Tak asi
jsem jim pomohl ne?, když se
vahrálo,“ s úsměvem okomentoval svou vydařenou sobotní
„vedlejšku“ Hlouch.
-zv-

Kam až dokormidluje
trenér Flašar prostějovské
hokejisty?

ze 14. místa

Hokejisté začínají ve středu doma s Orlovou
Hned ve středu pokračuje druholigová soutěž svou druhou
částí. Hokejisté HK Jestřábi
Prostějov se umístili po třicetikolovém maratonu základní
části na 14. příčce, což znamená, že se v dalším průběhu střetnou s mužstvy umístěnými na
lichých pozicích tabulky. Hned
ve středu přivítají na vlastním
ledě mužstvo Orlové, která
skončila na třetím místě. V sobotu si pak hned dají odvetu s
včerejším soupeřem z Valašského Meziříčí. Vzhledem k
uzávěrce dnešního vydání našeho týdeníku vám podrobnější
informace společně s kompletním rozlosování přineseme v
příštím vydání Prostějovského
Večerníku.
Rozlosování nadstavbové
části 2. ligy - skupiny Východ:
1. kolo, středa 14. ledna 2009:
Salith Šumperk – HC Břeclav,
HC Slezan Opava – HC Spartak Pelhřimov, VSK Technika

Brno – VHK Vsetín, HC TJ
Šternberk – HC Nový Jičín,
HC Zubr Přerov – HC Uničov,
SKLH Žďár n.S. – SHK Hodonín, HK Jestřábi Prostějov –
HC Orlová, HHK Velké Meziříčí – HC Bobři Valašské Meziříčí.
2. kolo, sobota 17. ledna 2009:
Pelhřimov - Šumperk, Vsetín Opava, N. Jičín - Technika,
Uničov - Šternberk, Hodonín Přerov, Orlová – Žďár n. S.,
Val. Meziříčí - Prostějov, Břeclav – Velké Meziříčí.
3. kolo, středa 21. ledna 2009:
HK Jestřábi Prostějov - HC
Břeclav.
4. kolo, sobota 24. ledna 2009:
HC Spartak Pelhřimov - HK
Jestřábi Prostějov.
5. kolo, středa 28. ledna 2009:
HK Jestřábi Prostějov - VHK
Vsetín.
6. kolo, sobota 31. ledna 2009:
HC Nový Jičín - HK Jestřábi
Prostějov.
-zv-

Sportovní tipy

po prvním prohraném setu dotahovat ztrátu a navíc se vyrovnat i
s nízkou úspěšností prvního servisu. Nakonec ale osmému nasazenému hráči prémie 77.200 dolarů (více než 1,5 milionu korun)
pro vítěze turnaje neunikla. Po
proměněném mečbolu pak český tenista nadchl 5500 diváků ve
vyprodaném hledišti svými tradičními prvky „breakdance“.
Jaká byla Štěpánkova cesta za
vítězstvím? V prvním kole zdolal hladce Kunitsyna dvakrát
6:2, ve druhém dějství vyřadil
Francouze Llodru 7:6 (7:2), 6:3,
ve čtvrtfinále přehrál Švéda Robina Söderlinga ve třech setech
2:6, 6:4, 6:3 a v semifinále dalšího francouzského hráče Richarda Gasgueta taktéž ve třech
setech 2:6, 6:3, 6:4.
Nyní je Štěpánkovým cílem do-

„Nesmírně mě potěšilo,
jak jsem hrál. Mám formu
a chci zpět do desítky,“
říká Radek Štěpánek

Událost týdne

Jestřábi do nadstavby

Tenista RADEK ŠTĚPÁNEK
vyhrál turnaj ATP v Brisbane
Tenista TK AGROFERT Prostějov Radek Štěpánek prořžil
úvodní turnaj sezony jako
hrom. Třicetiletý hráč vyhrál
turnaj v Brisbane (dotace
484.750 amerických dolarů) a
získal tak třetí turnajový titul
v kariéře! Ve finále porazil
Španěla Fernanda Verdaska
3:6, 6:3 a 6:4. Třicetiletý český
hráč dosud na okruhu ATP triumfoval v roce 2006 v Rotterdamu a předloni v Los Angeles.
Španělský daviscupový hrdina
Verdasco, třetí nasazený hráč
australského turnaje na tvrdém
povrchu a světová patnáctka, si
přitom v závěrečném setu vypracoval pět brejkbolů, využít však
dokázal jen jeden. Štěpánek zato
proměnil obě šance na prolomení soupeřova podání, které se mu

Konec. Slovenský křídelník David Toya už dres BK
Prostějov neoblékne.
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Další úpravu v hráčském kádru
učinili včera basketbalisté Prostějova. Podle informací generálního manažera klubu Petra
Fridricha Orli ukončili více jak
měsíční testování slovenského
křídelníka Davida Toyu s negativním výsledkem. „Hráč u nás
končí, budeme hledat novou
dvojku,“ prozradil Večerníku
včera odpoledne Fridrich s tím,
že náhradu už má vedení společně s trenérem Bálintem vyhlédnutou. „Půjde o hráče z
italské Série A“. Další novinkou
je zvolení nového kapitána po
„odejivším“ Amesovi. Lídrem
týmu byl ustanoven pětatřicetiletý Hurl Luther Beechum III!
Slovenský basketbalista David
Toya (13. září 1976, 201 cm, 85
kg) přišel do Prostějova počátkem
prosince na měsíční try-out z
ruského Vladivostoku. Nakonec
se zdržel ještě o týden déle, ale
stejně mu to nakonec nebylo
platné. Vedení BK Prostějov mu
včera večer oznámilo, že u Orlů
končí. „Rozhodli jsme se tak na
základě nepřesvědčivých výkonů
hráče. Zpočátku se seznamoval s
týmem, poté zahrál velice dobře
proti USK, ale další zápasy v Liberci a nyní naposledy s Novým
Jičínem už mu zase nevyšly. Po
poradě s hlavním koučem Peterem Bálintem jsme rozhodli, že
kontrakt s hráčem nepodepíšeme,“ oznámil našemu týdeníku

Petr Fridrich, generální manažer
BK Prostějov. „Celkově to prostě
nebylo ono,“ pustil se do objasnění, co změnilo názor představitelů, když před pár dny se zdálo, že
Toya v Prostějově zůstane. „Vypadalo to, že by hráč mohl najít s
naším týmem společnou notu, ale
poslední dvě utkání byla fakt špatná. Víme, že má nějaké rodinné
problémy, které částečně ovlivnily jeho výkonnost, ale bohužel my
za dané situace nemůžeme na
okolní vlivy brát příliš zřetel.
Máme svých starostí více než
dost,“ konstatoval Fridrich.
Dvaadvacetiletý Toya tak za BK
Prostějov odehrál šest zápasů s
průměrnou minutáží 19,6 na
zápas. Za tuto dobu se dokázal dostat na 5,6 bodu, 1,3 asistence a
2,7 doskoku na utkání.
„Znovu jsme tak dospěli do fáze
hledání hráče na pozici číslo dvě.
Máme vyhlédnutého Američana s
italským pasem, který hrál v několika klubech italské ligy. Pokud
se s ním dohodneme, mohl do
Prostějova dorazit v nejbližších
dnech. Jeho jméno bych však v tuto chvíli ještě neprozrazoval,“
uvedl Fridrich.
Premiéru v prostějovském dresu
si v pátek odbyl americký pivot
Jason Miller, který se ukázal třinácti body. „Potvrdil, že by mohl
být přínosem.“
Fanouškyprostějovského basketbalu také zajímalo, kdo převezme

zteč Orlů po Rahsaanu Amesovi,
který v klubu skončil. „Novým
kapitánem se po demokratické
volbě stal Hurl Beechum. Lídra si
volila kabina a Beechum měl mít
stejně hlasů jako Vrubl. Nakonec
byl kapitánem určen on, Štěpán
by měl být jeho zástupcem,“ prozradil generální manažer. Hurl
Luther Beechum III má 35 roků,
196 cm a 98 kg. Do Prostějova
přišel teprve před touto sezonou z
Nového Jičína.
Co se týká aktuálního stavu, nejsou pochopitelně v BK Prostějov
z něj nijak nadšeni. Bilance deseti
výher a devíti porážek je vzhledem k ambicím tragická a především páteční televizní nátřesk od
Geofinu pořadně hnul žlučí všem
skalním příznivcům. „Bohužel si
musíme přiznat, že za současné
situace je Nový Jičín lepší. Jsme z
výsledku pochopitelně zklamaní,
soupeř nás přehrál,“ nehledal
žádné výmluvy Fridrich. Ten,
stejně jako kouč Bálint, nyní velebí návrat pivotů, především Hanavana. „Kdyby v pátek hrál, vypadalo by utkání jinak,“ je přesvědčen. „Nad současnou situací budeme s šéfem klubu a následně i
na Správní radě diskutovat. Žádné
výraznější kroky se však v tuto
chvíli nedají očekávat. Pod trenérem Bálintem se tým zvedal, chce
to teď pokračovat ve stabilizaci.
Věřím, že přijdou lepší časy,“ říká
Petr Fridrich.
-pk-

naskytly, a po dvou hodinách a
17 minutách hry se mohl radovat
z vítězství. Pětadvacetiletého
madridského rodáka tak zdolal i
v třetím vzájemném duelu. „Nesmírně mě potěšilo, jak jsem
tenhle týden hrál. Pokaždé jsem
bojoval až do posledního míče,“
řekl Štěpánek novinářům po finálovém duelu. „Povedlo se mi
vyvést Verdaska z rytmu a
rozběhat ho. Byla to součást taktiky a docela to fungovalo,“ dodal.
Přitom stejně jako ve čtvrtfinále
a v semifinále musel Štěpánek

jít co nejdál na Australian Open
a vrátit se do elitní světové desítky. Tam už byl v roce 2006, než
ho přibrzdilo zranění. „Musel
jsem tenkrát začít od nuly, ale
teď se zase cítím fyzicky skvěle.
A tenhle turnaj mi potvrdil, že
jsem na správné cestě,“ dodal
opět prostějovský tenista R. Štěpánek.
Další z prostějovských tenistů
Tomáš Berdych vypadl na
stejném turnaji již ve druhém
kole, když nestačil na mladého
Japonce Nišikoru, Lukáš Dlouhý vypadl ve čtvrtfinále. -pk-

Prostějovský tenista Radek Štěpánek s trofejí za svůj třetí turnajový triumf, který vybojoval v uplynulém týdnu v Brisbane.

Volejbalistky Prostějova čeká ve středu klíčové utkání v Lize mistryň

TRENÉR ČADA: Je to vrchol sezony!

Ve středu 14.ledna v 19 hodin to
vypukne a už to nikdo nezastaví.
Volejbalistky Prostějova čeká
již za dva zřejmě nejdůležitější
utkání v cestě za vysněným postupem do vyřazovacích bojů
CEV Indesit Champions League. V rámci pátého dějství programu základní skupiny „A“
Ligy mistryň totiž nastoupí na
palubovce chorvatské Rijeky. A
půjde o přímý souboj o postup,
střetnou se totiž druhý tým tabulky se třetím. Lépe je na tom
momentálně Rijeka, která má
na svém kontě zisk pěti bodů, o
jeden více než třetí Prostějov.
Podaří se hráčkám VK srovnat
krok? Nebo se budou muset
soustředit na vývoj v ostatních
skupinách a modlit se za postup
ze třetího místa? Vyčkejme do
středy. Šťastnější z vás můžete
být u toho!
Pokud se nic nestane, vydá se v
úterý ráno do Chorvatska kompletní kádr prostějovských volejbalistek. „Start Spalové, která měla lehčí výron, ani Thomasové, jenž prodělala virózu a v sobotu proti Olympu nehrála, není bezprostředně ohrožen.“ oddechl si včera
Miroslav Čada, kouč volejbalistek
Prostějova. Ten v neděli dopřál

svým svěřenkyním volno, ale už
dnes jim naordinuje dvě tréninkové jednotky. „V úterý v šest hodin ráno odjíždíme autobusem do
Rijeky, kde máme o dvanáct hodin
později naplánovaný první trénink. Předpokládáme, že to stihneme a vše bude v pohodě. Druhý
trénink pak proběhne klasicky
ráno v den zápasu,“ nastínil nejbližší program svých oveček Čada.
„Jedeme hrát utkání kdo s koho,
ale na druhou stranu neodjíždíme
tam pod nějakým velkým stresem,
že musíme za každou cenu vyhrát.
Víme i o šanci ze třetího místa.Každopádně to považujeme za
vrchol sezony,“ uvedl před klíčovým střetnutím kouč VK Prostějov. „Naše šance jsou otevřené.
První vyrovnaný zápas tak trochu
nabádá k tomu, že by soupeř měl

být doma silnější a vyhrát, ale já si
myslím, že obě družstva má stejně
kvalitní kádr. Jestli bude rozhodovat bouřlivé prostředí, to se teprve
uvidí.“ Na adresu středečního soupeře pak trenér prostějovských volejbalistek poznamenal: „Rijeka
má zkušené družstvo, které ve své
soutěži zatím neprohrálo a i v Lize
mistryň si vede velice slušně. Co
mám zprávy, tak jejich kádr zůstal
naprosto stejný.“
O tom, že se nemá prostějovský
výběr čeho bát ze sportovního hlediska je přesvědčen i trenér Olympu Praha. „V domácím prostředí
měl Prostějov vyhrát 3:0, ale vlastními chybami se o tuto možnost
připravil. V Chorvatsku se tenhle
tým opravdu nemá čeho bát,“ uzavřel sobotní tiskovou konferenci
po vlastním zápase v Prostějově

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Dynamo Moskva
4 4 0 0 12:1 323:231
8
2. Rijeka Kvig
4 2 2 0
8:6 302:308
6
3. VK Prostějov
4 2 2 0 7:10 348:375
6
4. CAV Murcia 2005
4 0 4 0 2:12 266:325
4
Příští program:
5. kolo: Rijeka Kvig – VK Prostějov (středa 14.1.2009, 19:00 hodin),
CAV Murcia – Dynamo Moskva (čtvrtek 15.1.2009).
6. kolo: VK Prostějov – CAV Murcia (úterý 20.1.2009, 18:00 hodin),
Dynamo Moskva – Rijeka Kvig (úterý 20.1.2009).

Stanislav Mitáč.
Připomeňme, že první vzájemné
utkání vyhrál Prostějov nad Rijekou na domácí půdě 3:2 na sety.
Volejbalové zpravodajství včetně

názorů hráček před utkáním Ligy
mistryň najdete na straně 27, na
straně 17 si můžete přečíst rozhovor s Monikou Kučerovou, novou
posilou týmu.
-pk, zv-

Fanklub podniká autobusový zájezd
Je dobře známo, že zápas Kvig
Rijeka – VK Prostějov rozhodne
o druhém postupovém místě do
play off ze základní skupiny A
Ligy mistryň. Maximální důležitost střetnutí vyvolala mezi
věrnými příznivci hanáckého
klubu zájem pomoci družstvu v
klíčové bitvě na evropské pohárové scéně a s podporou oddílového vedení VK bude tato
touha naplněna. Na utkání
Champions League do Chorvatska je pořádán speciální zájezd!
„Pořádáme autobusový zájezd,
který zabere téměř celé dva dny.
Do Chorvatska vyrážíme ve středu
14. ledna v 5.00 hodin ráno tradičně od hotelu Tennis Club. Do Rijeky bychom měli dorazit po přibližně desetihodinové cestě, ale
záleží samozřejmě na dopravní situaci s ohledem na počasí. Přímo
na místě následuje samotné utkání
a po něm volný program až do po-

ledne dalšího dne. Ubytování
máme zajištěno v hotelu, zpátky
domů odstartujeme ve čtvrtek okolo 13.00 hodin a v Prostějově bychom tak měli být snad do půlnoci,“ přiblížil itinerář hanácké pouti
na Balkán předseda Fanklubu VK
Jan Zatloukal.Aúčastníci zájezdu?
„Jak se říká, vítězná sestava se nemění. Proto dostanou v první řadě
přednost fandové, kteří skvěle povzbuzovali na maximálně povedené výpravě do španělské Murcie,“ zdůraznil Zatloukal. „Hlásit
se však mohou i další, jak se říká,
naděje umírá poslední!“ dodal. ,
Informaci mohou příznivci získat
buďto e-mailem na adrese: zatloukal@vkprostejov.cz, či telefonicky na čísle 773 185 636. Přehled
dosud přihlášených lidí a zbývajících volných míst by měl být k
dispozici na internetové adrese
http://www.skk2.com/propozice/
2008_vk_zajezdy.htm.
-red-
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Hliníky 444/5b,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%

Prostějov,
Vrchlického
Byt 4+1 v cihlovém
domě,ve 2.podlaží,zimní zahrada,terasa,garáž, 2x zděný
sklep,celková plocha 160m2.
Cena:2,460.000,-Kč
NOVINKA

Tel.606 842 32

Prostějov,
Melantrichova
RD 2x 4+1 a 1x
1+1,rohový,cihlový,řadový,celková
plochaparcely199m2.
G aráž, dům vhodný k bydlení i komerčnímu
využití.
Cena v RK
NOVINKA

Tel.606 842 32

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

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:1400000Kč
3+1 Sídl. svobody PV, os. vl., přízemí, 73m2,
lodžie, plast. okna, zatepl. fasáda.
Cena: 1 280 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1,5+1, ul.Šlikova, PV. Cihl., komplet. zařízený,
40m2, I.patro.
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

NOVINKA

Tel.606 842 32

Prodej pozemku v
NOVINKA
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,-

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:dohodou
Prodej RD 5+1, podsklep., dvoupodlaž., s
garáží a udržovanou zahradou v klidné lokalitě
nedaleko centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

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

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

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

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: 1 290 000 Kč

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

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

Tel.: 602 190 196

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
VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 606 842 329

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

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 !

Omega,
spol. s r.o.,
Havlíčkova 3a
Prostějov
je
smluvně
pověřena
realizovat
formou aukcí
z
majetku
města Prostějova prodej 50 stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v k.ú. Krasice
a v k.ú. Čechovice u Prostějova
– lokalita u nové nemocnice..
Aukce byly již zahájeny v roce
2008 a budou pokračovat v pravidelném 14denním intervalu
od počátku roku 2009. Nabízené stavební pozemky jsou připraveny k výstavbě rodinných
domků 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.
Na další dvě aukce jsou pozemky označeny informacemi vylepenými na skřínkách u hranic
jednotlivých pozemků.

www.aukce-prostejov.cz

topfine s.r.o.,

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 ul.Smržická, Držovice.
Výměra 12 976m2. Určeno na bydlení.
Cena:1200Kč/m2.

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Prostějov,Ohrozim
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

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

www.jhreality.cz

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
Tel.: 777 181 816

E-mail:
topfine@seznam.cz

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. 220/380 V, kanalizace,
plynovéústřednítopení. CenaabližšíinfovRK

Prostějov,ul.Kovaříkova
Novostavba RD 5+1 s garáží, obytná plocha 260
m2.Pozemekcelkem1171m2.
Cena:Kč8.200.000,Cenapronájmu:Kč20.000,-/měsíc+inkaso

Čunín,okr.Prostějov
NovostavbaRD4+kksterasou,zahradníposezení
s grilem, 25 km od Prostějova u lesů. Celková
plochapozemku511m2. Cena:Kč2.850.000,-

Vrbátky,okr.Prostějov
RD3+1,ihnedobyvatelný,dvornípřístavby,průjezd,
zahrada.Pozemekcelkem996m2.
Cena:Kč1.690.000,-+provize

Prostějov,Pernštýnskénám.
Nájemní dům v centru města – 2 prodejny, kanceláře,
byty, ve dvoře sklady, dům s volným bytem. Ze
Skálova nám. bar + herna, vjezd do rozsáhlého dvora,
vhodné jako stavební místo. Pozemek celkem 2123
m2.
Cena:Kč33.900.000,-

Prostějov,nám.Svat.Čecha
Pronájem zavedené zrekonstruované restaurace, známé
jako „Konibar“ v centru za Priorem, plocha prostor 200
m2,funkčníkuchyně.
Cena:Kč30.000,-/měsíc

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,-

VŘESOVICE: jednopodlažní řadový rodinný
důmovel.2+1smožnostírozšířenídopatra,příp.
do dvora, vzdálenost od PV cca 10 km. Dům je
ze smíšeného zdiva, s vedlejšími stavbami ve
dvoře.
NOVINKA:600000Kč

OTASLAVICE: prodej řadového patrového
domu/celoročně obyvatelné chalupy o vel. 3+1
sdvorkemazahrádkou;voda,el.,plyn
CenaabližšíinfovRK
PROSTĚJOV: řadový, částečně podsklepený
dům se sedlovou střechou, s vjezdem a možností
garážování(vprůjezduivedvoře).
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
zadníčástidvora.Ihnedvolné.
CenaabližšíinfovRK

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
BYTŮ V PROSTĚJOVĚ
n 2+1 - Olomoucká: os. vlast./cihl., 4.p/z 5
dům s výtahem, orientace na stranu odvrácenou
od silnice, ihned volný Cena a bližší info v RK
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.
Cena: 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.Vbytě jsou vest. skříně
na míru, prostor na šatnu; ihned volný
Cena:1190000Kč
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
Cenakjednání:1495000Kč
n 3+1 – Dolní: panel./os. vlast., vyzděné jádro,
nová koupelna i kuchyně, zasklená lodžie, plast.
okna a mnoho dalších úprav
Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

Konání aukce

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

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

PRODEJ / PRONÁJEM

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov
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.135m2, 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.

REAL
SPEKTRUM
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

Tel.: 774 229 944
VÝRAZNÁ SLEVA
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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.
6.aukce (značená A6 - celkem 6 pozemků)
Prohlídky
pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukcí středa 25.2.2009 13:00 – 15:30 hod.

nám.T.G.Masaryka,Prostějov
Pronájem zavedeného kadeřnictví (50 m2) v centru, v
průchozípasáži.Volnéihned.
Cena:Kč8.000,-/měsícvč.energií

BYTY–PRODEJ:

1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 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, Kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. patro, po
celk.rek.,zděnéjádro,lodžie Kč1.468.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

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

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
1+1 – Krasická: zánovní cihl. byt s lodžií,
kompletně zařízený (nábytek i spotřebiče), volný
ihned
Cena:7000Kčvč.ink

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

www.realspektrum.com

12. ledna 2009

Novou tváří prostějovského celku je Monika Kučerová

„Bude to velice těžké se do sestavy propracovat!“
Nejčerstvější posila volejbalového celku VK Prostějov Monika
Kučerová má za sebou první
týden na Hané. O tom, jak se jí
zatím v novém působišti líbí a
také jak vnímá po letech v zahraničí realitu české nejvyšší
soutěže, jsme s ní hovořili po sobotním zápase s Olympem Praha, ve kterém se na palubovku
nedostala.
¤ Měla jste nějaké reference o
místě vašeho nového působiště?
„Tak nic osobního, ale samozřejmě jsem se doslechla, že v Prostějově všechno funguje na velice
dobré úrovni. A tak to rozhodování, jestli sem mám jít nebo ne,
nebylo zas tak těžké.“
¤ Absolvovala jste dva zápasy s
těmi nejsilnějšími konkurenty
(Brno, Olymp). Sama jste říkala,
že neznáte úroveň naší ligy. Už
jste si udělala obrázek?
(smích) „Tak to mi budete ještě
muset dát chvilku času... Pořád se
teprve rozkoukávám. Nevím, jestli jsou nejsilnější, ale asi podle tabulky ano. Vážně nevím, je to
hodně brzo.“
¤ Z Vicenzy jste odešla kvůli menšímu hernímu vytížení nebo
něčemu jinému?
„Já jsem odešla kvůli finančním
podmínkám. Klub neplatil hráčky
a vypadalo to, že ani v dohledné
době nebude. To byl hlavní důvod,
to že jsem hrála méně nebyl rozhodující důvod, ale samozřejmě to k
tomu přispělo.“
¤ Zatím jste v Prostějově odehrála necelý jeden set, není to
málo?
„Ne. Já jsem věděla, že jdu do
silného týmu s tím, že nebudu mít
jistotu základní sestavy. Před mým
přestupem jsem mluvila s panem

Čadou a on mi to vysvětlil. Navíc
proč by taky někdo měnil vítězné
družstvo, že? Bude to velice těžké
se do sestavy propracovat.“
(úsměv)
¤ Jak jste se cítila v základní šestce proti Brnu?
„Cítila jsem se dobře, ale mám ještě problémy při souhře s nahrávačkou. Nevím kdy ten míč přijde,
kdy pomalu. Chce to čas, musíme
se prostě sehrát.“
¤ Jak se těšíte na Ligu mistryň?
„Těším, pro mě to není neznámá
soutěž. Já jsem v ní už hrála v mém
předchozím působišti Post Vídeň.
Vracím se tak do ní po půlroční
přestávce.“
¤ Máte z minulosti zkušenosti s
Balkánem?
„Ne přímo z Champions League,
ale působili jsme ve Středoevropské lize a tam jsme dokonce proti
Rijece hráli. Jednalo se o semifinále a my jsme ho vyhráli 3:0.“
¤ Jaké je tedy prostředí v té jejich hale. Je se čeho bát?
„Já na to nevzpomínám v dobrém,.
Hala tam byla strašně studená a nebylo to nic moc. Jenže taky tam byla odřená palubovka a teď tam bude taraflex. Navíc tam nebylo ani
moc lidí, ale to snad teď bude taky
jiné.“
¤ Jaké máte zkušenosti s míči
Mikasa? Určitě větší než vaše
spoluhráčky...
„To sice ano, ale teď jsem zase půlroku trénovala s Moltenem, což je
zase úplně něco jiného. Já mám tedy v současnosti problém seznamovat se zase s něčím novým. Například Galu jsem nedržela v ruce
čtyři roky. Tahle nová Mikasa je
zase jiná než ta stará a přiznám se,
že jsem ji v ruce ještě nedržela.“
Zdeněk Vysloužil

„Na Rijeku nevzpomínám moc
v dobrém. Hrála jsem tam a hala
tam byla strašně studená, odřená
palubovka a prostředí taky nic moc..
Snad to teď bude lepší.“
Monika Kučerová
při vzpomínce na chorvatskou zkušenost

Prostějov hledá nejlepší sportovce,
do hlasování se můžete zapojit i vy!
Obdobně jako v předcházejících
čtyřech letech, tak i letos se uskuteční anketa SPORTOVEC
MĚSTA PROSTĚJOVA. Organizace této prestižní akce se
stejně jako v posledních dvou letech ankety ujala Komise pro
mládež a tělovýchovu města
Prostějov, jejíž členové předají
ceny vybraným sportovcům na
slavnostním galavečeru v pátek
13. února v Hotelu Tennis Club.
Odborná porota složená ze členů
sportovní komise a sportovních
novinářů bude hodnotit sportovce
v následujících kategoriích: Sportovec roku 2008, Sportovní tým
roku, Talent roku, Mládežnický
tým roku a opětovně budou další
sportovci uvedeni do Síně slávy
prostějovského sportu. V letošním
roce je také podruhé vyhlášená kategorie „Sportovní čin roku“. Vedle určení nejúspěšnějších sportovních reprezentantů našeho města je
opět vyhlášena i „HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ“, o jejímž držiteli rozhodnete právě vy čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Ve-

černíku. Jeden z vylosovaných čtenářů pak bude odměněn zajímavou a jistě lukrativní cenou. V minulých ročnících se jednalo o pobytový zájezd do Řecka pro dvě
osoby a na obdobnou cenu se můžete těšit i letos. Stačí jen maličkost
v podobě vyplnění níže otištěného
soutěžního kupónu se svým tipem
v podobě jména sportovce nebo
sportovního klubu, který si podle
vašeho názoru toto ocenění zaslouží.
Své tipy zasílejte buďto mailem na
adresu: jana.gaborova @prostejov.eu, nebo odevzdejte na informační službě městského úřadu.
Uzávěrka ankety je 6. února 2009.
Pro inspiraci vám na straně 22 přinášíme nominace pro všechny kategorie. Navrhnout však můžete
dle vlastního uvážení i jiného regionálního sportovce.
Z loňského prvenství se radoval tenista TK AGROFERT Tomáš Berdych, na druhém místě skončila
bikrosařka Jana Horáková a třetíbyl parašutista Dukly Jindřich
Vedmoch. Mládežnickou katego-

rii ovládl také tenista, Lukáš Konečný, mezi týmy dominovaly výběry BK Prostějov a TK AGROFERT Prostějov. Za Sportovní čin
roku bylo označeno přivedení špičkového ženského volejbalu do
města a zřízení sportovní třídy na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, do Síně
slávy vstoupili cyklista Vladimír
Vačkář, lukostřelec Antonín Přik-

ryl a parašutista Ivan Hoššo. Sportovní hvězdou prostějovských médií byl příznivci vybrán Tomáš
Berdych.
Mediálními partnery jsou Radniční listy a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, proto se i v dalších číslech
můžete těšit na nejrůznější zajímavosti a novinky z příprav letošního
ročníku ankety.
-zv, pk-

Anketní lístek
Jméno a příjmení navrhovaného sportovce:
------------------------------------------------------Sportovní disciplína:
------------------------------------------------------Jméno, příjmení a kontakt na navrhovatele
(telefon):
-------------------------------------------------------
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Hanáčtí dobrodruzi opět plánují expedici

ADRENALINSPORT KLUB vyhlašuje
další, již patnáctou výpravu na severní pól
Velice zajímavou akci pořádá v
sobotu 17. ledna prostějovskýAdreanalinSport Klub, který se
chystá vypravit na severní pól.
Ano, čtete správně až na severní
pól! Na takový severní pól, na který se lze dopravit pěšky, na lyžích,
na bruslích, padákem, balonem,
taxíkem či jakýmkoliv jiným způsobem. Cílem polárních výprav je
totiž vždy Plumlovská přehrada!
„Jako každý rok před námi stojí
výzva nejvyšší. Ano, je to tu - expedice na Severní pól. Vrcholící měsíční přípravy vyzkouší naši odolnost za polárním kruhem. Uvidíme
letos ledního medvěda stejně jako
loni, nebo to snad byly jen halucinace z arktického oblouznění? Podaří
se nám letos konečně vztyčit na severní točně rozcestník na všechny
důležité body naší planety? Bude
potřeba záchranná mise ze vzduchu, nebo se vrátíme zpět na pevninu bez cizí pomoci?Anakonec výzva největší: Kdo už konečně vyzkouší plavecké podmínky ve vysekaném ledu?,“ položil si úvodem
několik řečnických otázek Jaroslav
Koribský, hlava celé expedice.
„První výprava na severní pól se
uskutečnila již v roce 1993 a všechny ročníky byly veksrze slavné. Obzvlášť se vydařila šestá expedice na
jižní točnu, spojená s návštěvou kolonií tučňáka císařského a patagonského. Organizátoři tehdy chtěli
upozornit na ohrožené druhy tučňáků a připravili velkou mystifikaci. Částečně se jednalo o recesi, o
zpestření života, či o lehké podlomení zdraví v extrémních podmínkách. Polárníci musí přespat na zamrzlé přehradě a při mírnějších zimách jim hrozí také propadnutí do
vody,“ osvětluje celou akci Koribský. „Není to o masách a ani z toho
masovku nechceme dělat. Akce si
vyžaduje trénované, vytrvalé a
odolné jedince se zkušenostmi v
těžkých polárních teplotách. Je

náročná na kvalitní oblečení a dostatek jídla i tekutin,“ říká Koribský
a přidává: „Ale to nejhorší teprve
přijde. Ve večerních hodinách se
skupinově přesouváme na místo severního pólu, které je velice těžké s
milimetrovou přesnosti určit. Pro
tento záměr budeme používat náročné přístroje dodané NASOu až z
USA. Pro korespondenci budeme
využívat ověřených způsobu spojení zrcátky s našimi kamarády na
ORBITE. Ty to budou předávat dál
naším agenturám v nezměněné
formě prasátkama. V sobotu dopoledne navíc prolítne několik
záchranných vzduchoplavců-motorových padáků nad našim táborem. Možná odstartuje i horkovzdušný balon. Je se tedy vážně na
co těšit!“
A jaký je cíl a poslání expedice? „V
našem centru pro výzkum arktického ledu jsme se neformálně vsadili s
otázkou, zda letos v létě roztaje severní pól a místo něj zůstane jen
průzračná voda. Předpokládáme, že
je šance padesát na padesát. Tyto informace nám potvrdil taktéž výzkumník Národního centra pro sníh a
led v Boulderu v americkém Coloradu Mark Serreze,“ uvedl s potutelným úsměvem šéf expedice.
„Dále bychom se chtěli přesvědčit o

tom, co předpovídají naši přátelébadatelé o globálním oteplování našeho strategického místa letních
sportů v této hanácké lokalitě. Potvrdit správnost stavět si na své zahrádce své vlastní brouzdaliště, zabránit možnosti kytovcům vplout
do lokalit naší přísně chráněné rezervace Plumlovské přehrady a nešířit přenosu kožních nemocí,“
vzkazuje Jaroslav Koribský všem,
kdo by měli zájem na dobrodružnou výpravu se vydat. „Všichni,
kdo holdují recesistickým akcím a
zábavě jsou vítáni. Nezapomeňte si
sebou na cestu přibalit: teplé oblečení, stan, spacák, termosku, čelovku,
kompas, něco na zahřátí
Na sportování pak brusle, hokejku,
míč, bumerang, vlajku a hlavně
dobrou náladu. Každý bude mít
možnost vyrobit si vlastní ukazatel
směru ze severní točny,“ dodává.
Zatím nejmladším polárníkem je
desetiletý Denis.Překoná ho někdo?
Sraz je v sobotu 17. ledna 2009 v
restauraci Penzionu Oáza v
17:07 hodin, odkud se všichni vydají směr Plumlovská přehrada.
Více informací můžete získat na
telefonním čísle 776 892 962 (Jaroslav Koribský), nebo na
www.adrenalinsport.cz.
-pk-

Šachy – SK ROŠÁDA informuje
¤ Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Opět úspěšně skončil pro hráče
ROŠÁDY v kategorii do 10 let třetí turnaj krajského přeboru mládeže
v rapid šachu, který proběhl v sobotu 10. ledna 2009 ve Skaličce. Tomáš Zajíček v turnaji kromě jediné
remízy zaznamenal šest výher a po
zásluze zvítězil. Kuriozitou je, že
stejně jako v minulém kole se o první příčku dělil s Jáchymem Barešem z A64 Grygov. Pořadatelům
tak tito chlapci přidávají vrásky s
dělením medailí za první místa. V
minulém kole v Mohelnici rozhodl
los ve prospěch Zajíčka, který tentokrát zlatou medaili gentlemansky
přenechal svému soupeři. Dobrý
výkon podal i Jakub Ftačník, který
obsadil pátou příčku, stejně jako
Matěj Gorba (oba ROŠÁDA) mezi
čtrnáctiletými. Tam opět dominoval Jiří Zapletal z Přemyslovic, který zaznamenal jedinou remízu
právě s Gorbou. V kategorii do 12
let nenašel přemožitele Jiří Navrátil
hrající za A64 Grygov.

¤ ROŠÁDA snadno zdolala Hranice
Po sérii těžkých soupeřů zavítal na
půdu záložního výběru ROŠÁDY
papírově lehčí soupeř, družstvo
Sokola Hranice. Domácí hráči se
záhy ujali vedení 3,5:1,5 a i na
zbývajících třech šachovnicích
stáli výrazně lépe. Jak Dvořák, tak
otec a syn Gorbovi si však situaci
značně zkomplikovali a vypadalo
to na dramatický závěr utkání.
Nicméně i za přispění soupeřů
všichni tři své partie dovedli do
vítězných konců a hraničtí odjeli s
vysokou porážkou 6,5:1,5. V dalším zápase nedělního kola zvítězili hráči SK Prostějov „B“ nad
SK Přerov 4,5:3,5.
Výsledky: SK ROŠÁDA Prostějov B – Sokol Hranice 6,5:1,5
(Dvořák-Novák 1:0, VaculkaVykopal 0,5:0,5, Jodl-Zapletal
1:0, Koudelka-Holka 1:0, Šindelář-Hons 1:0,Gorba T.-Doubravová 1:0, Gorba M.-Kozubík 1:0,
Bureš-Velim 0:1). SK Prostějov SK Přerov 4,5:3,5 (Závůrka-Ca-

gašík 0,5:0,5, Fiala-Čechál
0,5:0,5, Virgler-Štec 0,5:0,5, Jančík-Jemelka 0:1, Meissel-Pospíšil 0:1, Hradský-Lukša 1:0,
Král-Štěpán 1:0, Trimmel-Sedlák 1:0).
¤ UŽ V SOBOTU NA OŤA
CUP OPEN 2009
Otmar Jodl ve spolupráci s SK
ROŠÁDA Prostějov pořádá pohárový turnaj v rapid-šachu
„OŤA CUP OPEN 2009“, který
se koná v sobotu 17. ledna 2009 v
Š-klub v Palackého ulici v Prostějově. Hrát se bude na 2x15 minut,
ve skupině každý s každý, následně utkání o konečné umístění.
Startovné činí 100 Kč a je třeba jej
zaplatit hlavnímu pořadateli Aleši
Hradskému (mobil 775 345 206).
V ceně startovného je vepřový
řízek s chlebem, pivo Holba nebo
káva či kofola. Turnaje se má právo
zúčastnit prvních 28 přihlášených.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní
akce za veřejné finanční podpory města Prostějova.
–tog–

Nominace na ocenění v anketě Sportovec města 2008

vybojovat pro Prostějov mistrovský titul náležející nejlepšímu celku UNIBON EXTRALIGY ČR. Svou mimořádnou výkonnost potvrzují prostějovští boxeři i v letošním roce, když průběžně vedou
extraligu a navíc město reprezentují i v mezinárodní Interlize.
BASKETBALISTÉ BK PROSTĚJOV
V uplynulém roce postoupili Orli do finále Českého poháru mužů,
skončili na třetím místě v Mattoni NBL a startovali také v evropském Poháru Challenge (vyřazeni v předkole).
VOLEJBALISTKY VK PROSTĚJOV
V premiérové sezóně dosáhly historického úspěchu v podobě vítězství v Českém poháru žen, celkově obsadily 4. místo v extralize
ČR a v probíhající sezoně zatím patří k nejlepším celků tuzemské
nejvyšší soutěže a úspěšně bojují i v základní skupině Ligy mistryň.
TENISTÉ TK AGROFERT PROSTĚJOV
Bez nejmenších problémů obhájili mistrovský titul v nejvyšší
národní soutěži – extralize smíšených družstev ČR a potvrdili tak
výjimečné postavení prostějovského tenisu v republice.
PARAŠUTISTÉ DUKLY PROSTĚJOV
V České republice nemají konkurenci, navíc skončili 3. na mistrovství světa v kombinaci družstev (akrobacie + přesnost přistání) a
opakovaně se prosazovali na stupně vítězů ve Světovém poháru.
RAFTAŘI WILLIAM&DELVIN PROSTĚJOV
Vedle dominance v rámci ČR dokázali získat celkem jedenáct medailí na mistrovství Evropy včetně jedné zlaté a vyhrát Světový pohár v mužské i ženské kategorii.
KORFBALISTÉ SK RG PROSTĚJOV
Skončili na pátém místě v nejvyšší soutěži ČR - extralize družstev,
kde aktuálně drží čtvrté místo v probíhajícím ročníku, ve dvou mezistátních zápasech s Polskem jednou vyhráli a jednou remizovali.
LUKOSTŘELCI LK TJ OP PROSTĚJOV
Obsadili třetí místo v 1. lize oddílových družstev ČR mužů a čtvrtou
příčku na mistrovství republiky v mužských týmech.
FUTSALISTÉ FC RELAX PROSTĚJOV
Dlouholetý hegemon krajských soutěží dokázal premiérově zvítězit
TÝM ROKU
na finálovém republikovém turnaji a stát se tak mistrem ČR! NobBOXEŘI BC DTJ PROSTĚJOV
Reprezentantům našeho města se podařilo po dlouhých 46 letech lesní sezónu vyšperkovali prostějovští „sálováci“ ještě vítězstvím v
SPORTOVEC ROKU 2008:
Jana HORÁKOVÁ (cyklistika, SKC Prostějov)
Cyklistka hájící barvy SKC Prostějov v letošním roce získala 2. místo na mistrovství světa ve fourcrossu (horská kola), 4. místo na mistrovství světa v bikrosu (BMX) a skončila také jedenáctá na letních
olympijských hrách v Pekingu v kategorii bikros (BMX).
Libor JIROUŠEK (parašutismus, Dukla Prostějov)
Parašutista reprezentující Duklu Prostějov získal po dlouhých letech
pro Českou republiku titul absolutního mistra světa v jednotlivcích
(individuální akrobacie + přesnost přistání) a zároveň byl i členem
bronzového reprezentačního družstva na témže šampionátu.
Radek ŠTĚPÁNEK (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Člen prostějovského TK Agrofert zakončil rok na 27. příčce ve světovém žebříčku mužů ATP Tour. V uplynulém roce postoupil do finále turnaje v San Jose a připsal si čtyři semifinálové účasti na turnajích v Sydney, Memphisu, Římě a Metách. Podílel se také na postupu týmu ČR do čtvrtfinále Davis Cupu.
Tomáš BERDYCH (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Talentovaný tenista zakončil rok na 20. místě světového žebříčku
mužů ATP Tour. Zvítězil na turnaji v Tokiu, dostal se do finále v Bastadu a semifinále v Miami a Bangkoku. Podílel se na postupu týmu
ČR do čtvrtfinále Davis Cupu a celkovém vítězství TK Agrofert v
extralize smíšených družstev ČR.
Solange SOARESOVÁ (volejbal, VK Prostějov)
Brazilská kapitánka týmu prostějovských volejbalistek, který vyhrál Český pohár žen, obsadil 4. místo v extralize ČR a v právě probíhající nové sezoně vede své spoluhráčky v úspěšných bitvách
Champions League.
Rahsaan Edward AMES (basketbal, BK Prostějov)
Americký rozehrávač a kapitán týmu prostějovských basketbalistů,
jenž postoupil do finále Českého poháru mužů, obsadil 3. místo v
Mattoni NBL a reprezentoval v evropském Poháru Challenge.

Českém poháru a ziskem cenněného „double“ se stali bezkonkure- Evropy dosáhl ziskem stříbra historického úspěchu, podíl na 2.
nčně nejlepším futsalovým týmem ČR.
místě družstva Prostějova v české extralize juniorů U18.

TALENT ROKU
PETRA KVITOVÁ (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Mladičká tenistka zakončila rok na 44. nístě světového žebříčku žen
WTA Tour. Postoupila do čtvrtfinále turnajů v Budapešti a Curychu
a také do osmifinále grandslamového turnaje v Paříži. Podílela se na
vítězství týmů Prostějova v extralize smíšených družstev ČR dospělých i dorostu.
JAKUB KLAUDY (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Talentovaný nohejbalista se stal mistrem světa juniorů v trojicích,
byl 1. na mistrovství republiky juniorů v jednotlivcích a podílel se
na vítězství týmu Prostějova v juniorské extralize družstev ČR.
FRANTIŠEK HAJDUK (lukostřelba, LK TJ OP Prostějov)
Skončil na 18. místě na halovém mistrovství Evropy kadetů, 46. na
venkovním mistrovství světa kadetů, 1. na venkovních mistrovstvích republiky kadetů i dospělých, podílel se na 2. místě Prostějova v MČR družstev kadetů a na 3. místě Prostějova v 1. lize smíšených družstev ČR mužů.
JAKUB NEZDOBA (plavání, TJ Pozemstav Prostějov)
Mladý plavec získal kompletní medailovou sbírku na zimním mistrovství republiky dorostenců a třikrát získal mistrovský titul na letním mistrovství republiky dorostenců.
KAMIL SLEZÁČEK (zápas, TJ Sokol Čechovice)
Stal se juniorským mistrem republiky, získal bronzovou medaili na
mistrovství ČR kadetů a celkově získal pět medailí včetně dvou zlatých v seriálu turnajů Evropského poháru.
ADAM HURTA (atletika, AC Prostějov)
Získal stříbro na zimním mistrovství republiky juniorů (800 metrů),
druhé místo na letním mistrovství republiky juniorů (400 metrů překážek), dvakrát skončil první v závodě Evropského poháru juniorů
a blýskl se druhým místem v mezistátním utkání juniorů ČR - Maďarsko.
JAN LIPOVÝ (basketbal, BK BCM Prostějov)
Opora reprezentačního týmu ČR kadetů U16, který na mistrovství

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU
NOHEJBALISTÉ TJ SOKOL I PROSTĚJOV
Zvítězili v nejvyšší soutěži ČR - extralize juniorských družstev a stali se tak mistry ČR.
BASKETBALISTÉ BK BCM PROSTĚJOV
Skončili na druhém místě v nejvyšší soutěži ČR - extralize juniorů
U18.
HOKEJISTÉ HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
Průběžně vedou jednu z moravských skupin Ligy žáků 9. tříd.
RAFTAŘI WILLIAM&DELVIN PROSTĚJOV
Získali zlato a stříbro na mistrovství Evropy juniorů, vybojovali jeden titul na mistrovství republiky juniorů.
TENISTÉ TK AGROFERT PROSTĚJOV
Zvítězili v extraligách smíšených družstev ČR všech mládežnických kategorií (dorost, starší žactvo, mladší žactvo).
CYKLISTÉ SKC Prostějov
Vyhráli časovku družstev na dráhovém mistrovství republiky kadetů, skončili 2. ve sprintu družstev na dráhovém mistrovství republiky kadetů a 2. v časovce družstev na silničním mistrovství republiky kadetů.
SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ
Vítěz vzejde z hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, Radničních listů, Týdeníku Prostějovska a Prostějovského
deníku během ledna a února 2009.

Hlasovat můžete až do 6. února 2009.
Anketní lístky odevzdejte
v informačním středisku
prostějovské radnice.

12. 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, mob.: 775 972 620
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

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD- PRODEJ

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:

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

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

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

NÁŠ TIP!

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
Prodejlevéčástinověpostavenéhodvojdomkusdvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením.
Zastavěná plocha 130m2, zahrada 418m2. Obvodové
zdivo monolitické zateplené, plastová okna, vinný sklep,
venkovní bazén, vlastní studna, kombinované vytápění,
internet,centrálnívysavač.
Cena:5.500.000,-Kč
Hodějice
Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna, velmi
klidná poloha. Obytná část 3+1,1+1,vjezd do dvora, kterýjeuzavřenbývalýmihospodářskýmistavbami,rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková výměra pozemku 2.380 m2.
Cena:3.200.000,-Kč
Vyškov
Provozovnapohostinstvísezahradnírestauracíaluxusním
bytem 2+1 s privátním bazénem. Počet míst uvnitř u stolu
je 35, v zahradě 80. V zahradě zvlášť výčep, udírna, gril.
Nemovitostseprodávávčetněvnitřníhovybavenírestaurací a nábytku v bytě. Nemovitost je ve velmi dobrém stavu a
jenapojenanaveškeréinženýrskésítě.Plocha620m2.
Cena:5.000.000,-Kč

Buková -Prodejsam.stojícíhoRD 4+1,obec.vodovod , el. 220V, kotel na plyn+ TP, podlahy dlažba,lino,koupelna,WC.Garáž+zahrada.Důmve
velmi dobrém stavu.
Cena:1.060.000Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 2+1 PV - Zrzavého, 54 m2,
1.p., panel
1 280 000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1 PV - Havlíčkova, 42 m2,
zv.příz., část.zaříz.
4 500 Kč/měs. +en.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p., nezařízený
6 300 Kč/měs. +ink.
Pronájem bytu 2+1 PV - Wolkerova, 58 m2,
1.p., nezařízený
8 000 Kč/měs. +ink.
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. CenavRK.
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 Kostelec n.H. 2000 m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Parcela Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
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 140.000Kč
Zahrada Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2

Pro klienta s hotovostí hledáme
RD 4+1 s garáží a zahradou
v Prostějově a okolí.

www.realitycz.net

St.pozemek Kostelec na Hané
Pozemek pro výstavbu RD, 2600m2, prodej
vcelku, rovina, obdélníkový tvar, sítě poblíž..
Tel.: 777 231 606
Cena : 430,- Kč/m2

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

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

RD 2x2+1 Prostějov - NÁM.PRÁCE
rohový dům, zahrádka, možnost půdní
vestavby, klidná lokalita. Cena: 2.970.000 Kč

Chalupa Otaslavice
Tel.: 777 231 606
2+1, celoročně obyvatelná. Pozemek
220m2. Voda, plyn přiveden do domku.
Cena : 549.000,- Kč

BrodekuProstějova
Cihlovýbyt3+1,OV,novákuchyně,podlahováplocha66m2.
Ihnedknastěhování!
Cena:1.050.000,-Kč
Prostějov-V.Špály
Družstevnípanelovýbyt3+1,kompletnírekonstrukce,podlahováplocha78m2.
Akčnícena:1.495.000,-Kč

BYTY–PRONÁJEM

NOVOSTAVBA RD 4+1 VŘESOVICE
pozemek: 1.782 m2, řadový, garáž, zahrada,
Porotherm,stř.Tondach, plast.okna, kompl.IS.
Cena: 2.320.000 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 : 699.000,- Kč

Prostějov-Okružní
Panelovýbyt3+1,73m2,novýbalkon,zděnébytovéjádro,
plastováokna,II.NP.MožnostpronájmugarážeuMechaniky.
Volnýihned!
Cena:9.000,-Kč/měsícvč.inkasa

NEBYTOVÉ PROSTORY– PRONÁJEM
Prostějov-Českobratrská
Prostor určený pro kosmetické či kadeřnické služby,
popřípadě ordinace, vhodné i pro kancelář. K dispozici
jsou 2 místnosti, WC, šatna, sklad. Místo parkování před
objektem.
Cena:4.000,-/měsíc

KralicenaHané
Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca
1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná dostupnost do
Prostějova.
Cena:500,-Kč/m2/rok
Prostějov-Olomoucká
Prostoryvhodnýchkekomerčníma prodejnímúčelům(2x
prodejna 51m2,57m2)včetněpříslušenství(sklady,garáže,
dvůr).
BližšíinformacevRK

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
ProdejpozemkuurčenéhonastavbuRD,inženýrskésítě
na hranici. Celková výměra cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného územním
plánemkvýstavběRD.Celkovávýměra3.276m2.Prodejmožný
počástech.
Cena:650,-Kč/m2

POPTÁVÁME:
PoptávámepronašeklientyRDvProstějověaokolí–Bedihošť,
Hrubčice,Držovice,Vrahovice,Mostkovice,Určice,…
HLEDÁME VĚTŠÍ OBJEKT K ADAPTACI V
PROSTĚJOVĚ.ZN:VOLNÝ!!!
HLEDÁME POZEMEK PRO VÝSTAVBU
BYTOVÉHODOMUVPROSTĚJOVĚ.

Chcete prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientů
Vám nabízíme rychlé
zprostředkování prodeje.
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz,
www.nemovitosti.cz

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:

NOVINKA!

BYTY- PRODEJ
Prostějov-B. Dvorského
Cihlový byt 3+1, OV, podlahová plocha 80 m2.
Cena: 2.050.000,- Kč
Prostějov-V. Outraty
Družstevní byt 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.
Cena:1.490.000,-Kč
Prostějov-Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m2.
Cena:1.150.000,-Kč

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

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 !!! Cena2.690.000KčSLEVA!

2+1 Okružní, PV
Tel.: 777 851 606
III. patro, 64 m2, osobní vlastnictví, šatna,
dům po rekonstrukci, byt původní – prostorný.
Cena : 1.348.000,- Kč

NÁJEMNÍ DŮM nám. TGM – Prostějov
obchod 180 m2 + přísl., 3 byty, 1+1, 2+1,
4+1, zajimavá lokalita – centrum.
Cena: 21.500.000 Kč

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

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

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

Hospoda Lipová
Tel.: 777 231 606
Funkční hospoda, 585 m2, venkovní posezení,
veškeré sítě, dobrý stav, možno přebudovat na
bydlení.
Cena : 850.000,- Kč

BYTY PRONÁJEM:
2+1, n/p, Holandská, PV 7.500,-Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/p, Dolní, PV
6.000,- Kč/měs. vč.ink.
2+1, n/c, Žeranovská, PV 9.000,- Kč/měs. vč.ink.
3+1, n/c, Bedihošť
9.000,- Kč/měs. vč. ink.

BYTY PRODEJ:
2+1, db/p, Šárka, PV
2+1, db/p, Italská, PV
2+1, V.Špály, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV

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

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

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

RD 3+1 ŽELEČ – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, řadový, garáž, hala,
zahrada, možnost dalších pokojů.
Cena: 1.580.000 Kč

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 Západní p/dr, 44 m2
2+1 Belgická p/dr, 45 m2
2+1 V. Špály p/dr, 50 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
3+1Anglická p/dr, 68 m2
3+1 Sídl Svobody p/dr, 75 m2
3+1 sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 V. Špály p/dr, 75 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 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Krasická c/ov, 100 m2

650.000Kč
750.000Kč
845.000Kč
930.000Kč
940.000Kč
1.000.000Kč
1.040.000Kč
1.095.000Kč
1.150.000Kč
1.200.000Kč
1.210.000Kč
1.250.000Kč
1.260.000Kč
1.470.000Kč
1.350.000Kč
1.400.000 Kč
1.400.000Kč
1.090.000Kč
1.330.000Kč
1.400.000Kč
1.450.000Kč
1.560.000Kč
1.570.000 Kč
1.650.000Kč
1.650.000Kč
1.700.000Kč
1.720.000 Kč
1.970.000Kč
2.550.000 Kč

BYTY– PRONÁJEM PROSTĚJOV
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
1+1 Šafaříková c, 38 m2
1+1 Wolkerova c, 55 m2
2+1 Olomoucká c, 96 m2
2+1 Vrahovická, c, 47 m2
2+1 Dolní p, 54 m2
2+1 Wolkerova c, 55 m2
2+1 Belgická c, 44 m2
2+1 Wolkerova c, 60 m2
2+1 Krasická c, 75 m2
2+kk Vrbátky c, 80 m2
2+1 Českobratrská c, 90 m2
3+1 Vrbátky c, 95 m2

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

www.asistent-reality.cz

Zahrada v obci Slavíkov
prodej zahrady v obci Slavíkov u
Budětska, výměra cca 750m2, částečně
oploceno.
Cena: 45.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v centru Prostějova,
cihlový dům, 1 patro, vlastní topení,
možnost dlouhodobého pronájmu, volný 1.2.2009.
Nájem : 5 tis. + inkaso
Pronájem
pronájem bytu 3+1 v Prostějově,
cihlový dům, 2 patro, vlastní topení,
plast.okna, nová koupelna, možnost
dlouhodobého pronájmu, volný ihned.
Nájem : 6 tis. + inkaso

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 nachází terasa a malá zahrádka.
Cena k jednání v RK
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra
pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůdao
výměře527m2.
Cena:vRK
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.Nutnácelkovárekonstrukceamodernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2.
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

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

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 : 1.370.000,-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
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 !!!

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
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 - pronájem
bytu 1+kk, ul. Okružní,
(výměra pokoje 3,60 x
3,60 m). Cena: 5.200,Kč/měs. včetněinkasa
Prostějov - pronájem
bytu 2+1 ve zděném
domě,ul.PodKosířem.
CenavRK
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

Prodej RD v Dobromilicích, okr. PV,
zastavěná plocha 416m2, dispozice až
5+1, ihned k bydlení. Výrazná sleva.
Cena: 1.440.000 Kč

Prodej bytu v OV o dispozici 1+1, žádaná
lokalita Sídl. svobody, plocha 35m2, v
původním, ale velmi dobrém stavu.
Cena: 730.000 Kč
________________________________
* Prodej RD v Kostelci na Hané, okr.PV,
řadový, dispozice nejméně 5+1, plocha
200m2, velmi pěkný zrekonstruovaný dům,
4 podlažní.
Cena: 2.550.000 Kč
* Prodej RD v Prostějově, řadový, plocha
pozemku 263m2, určený k rekonstrukci či
demolici.
Cena: 650.000 Kč
* Prodej RD v Kostelci na Hané, okr.PV,
řadový, dispozice 4+1, plocha 430m2.
Cena: 1.400.000 Kč
* Prodej RD Hradčany, okr.PV, dispozice
3+1, cihla, dvůr se zahradou.
Cena: 880.000 Kč
* Prodej RD v Čelčicích, okr.PV, dispozice
2+1, plocha pozemku 1020m2.
cena: 850.000 Kč
* prodej RD v Doloplazech, okr.PV, řadový,
2 byt.jednotky o dispozi 2+1 a 2+kk, plocha
551m2.
Cena: 1.560.000 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

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

BYTY:
Novinka! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný.
2 300 000,-Kč
Novinka! Byt 3+kk Západní, OV/cihla, 60 m2, 2.p.,
s rohovou lodžií, nová kuchyně s vestav.spotřebiči,
vest.skříně, vybavení obýv.pokoje.
1 950 000,- Kč
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 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 2+1Suchardy, bez zařízení, 58m2, panel, 4.NP, dům po
rekonstrukci, volné od 2/2008 7 500,- Kč včetně inkasa
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
POZEMEK
Pozemek v k.ú. Kostelec na Hané určený k výstavbě rodinného domu, výměra 2.719 m2, IS voda, el.,
plyn ve vzdálenosti cca 100 m.
640,- Kč/m2
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

BYTY

* Prodejbytu3+1,Prostějov,Dolníul.,OV,panel,2
NP,75m2,plast.okna,zasklenálodžie,2xsklep,dům
pocelkovérek.,bytponáročnékompletnírekonstrukci
–bezdalšíchinvestic.Udomudětskéhřiště.
Cena1.390.000Kč–VÝRAZNÁSLEVA!!.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOVINKA * Prodej oplocené zahrady v
Prostějovičkách, jižní svah, u potoka, vlastní přípojka elektřiny, výměra pozemku 1454m2. Pěkný
výhled na údolí a les – DOPORUČUJEME
!!
Cena 180.000Kč.
* NOVINKA * Prodej oplocené zahrady s
chatkou v Žárovicích, výměra 436m2. Klidné a
slunné místo - MOŽNOST SPLÁTEK PŘÍMO
MAJITELI !!
Cena 110.000Kč.
* 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

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
- 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 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
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
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

Tel.:606 922 838

Tel.:606 922 838

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, elechovice
na Hané. Zahrada 506m2, patrový, řadový,
studna.
Cena 1.225.000,-Kč.

Aktuální nabídka:

RODINNÉ DOMY, CHATY

* 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

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

1+kk, PV E. Beneše, byt po rek.
5.900 Kč/měsvč. en.
1+kk, PV M. Pujmanové, byt po rek.
5.000 Kč/měs vč. en.
3+1 PV, Daliborka, 117 m2,
6.000 Kč/měs + energie
3+1, PV Hvězda, nadstandardní byt 85 m2.
12 tis Kč + energie/měs

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní,
875 tis Kč
2+1 OV, PV Dolní,
1.170 tis Kč
2+1 OV, PV Palackého,
1.190 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, byt po rek. 1.850 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla,74m2. 1.620tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova.
1.550 tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka, 74 m2.
1.450 tis Kč
4+1 OV, PV Západní, ěkný byt.
1.750 tis Kč
3+1 OV, Olomouc Stiborova,
1799 tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.690 tis Kč
RD – rozestavěný, PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk,
garáž, pozemek cca 900m2.
3.500 tis Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný, dvůr,
zahrada, plast. okna.
Nová cena949 tis Kč
RD Brodek u PV-Sněhotice 3+1, pozemek
1700m2.
1.250 tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS na pozemku,
1433m2.
1450,- Kč/m2
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
rovinatý pozemek u lesa, krásné prostředí.
740 tis Kč
Pronájem garáže, PV Močidýlka,
800,- Kč/m
Pronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Prodej garáže, PV Močidýlka
119 tis.Kč
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2

◘ 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 839.000,-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
Dzbel - Prodej RD 4+1 i jako chalupa,
Byt
3
+
1
cihla,
OV, 80 m2, nedaleveškeré IS, zahrada, blízko les
Cena 350 tis. Kč
ko 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 interiSeč - Prodej dřevěné chaty 1+1 s garáží,
studna, el. 220/380V, koupelna, spl. WC,
érové řešení, 82 m2, vlastní topení,
pozemek 400 m2, rekreační oblast, les
garáž v přízemí, perfektní stav.
Cena 650 tis. Kč
Mobil: 775 246 321
Cena 2 350 000,-- Kč
Byty pronájem
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
1+1, PV-s.Svobody,
6000 Kč/měs vč. ink.
2+1, PV- Šárka, část. zařízený,
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
7.200 Kč/měs vč. ink.
EFASpěkné
- sdruení
pro ochranu
2+1, PV- Bulharská, zařízený,
místo k bydlení.
7.500 Kč/měs vč. ink. a záchranu zví!at v tísni
2+1, PV – Moravská, 7.500,- Kč/ měs vč. inkasa
Cena : 3 850 000,-- Kč
Prostějov - prodej RD 2+1, cihlový, plyReg.
Ministerstvo
vnitra
nové topení, obecní voda, zahrada.
Dne 30. "ervna 2007 uplyne první
RD
Kobylničky
2+1,(R,
vjezd, dvůr,
Byty prodej
Cena 2.100 tis. Kč
I(:27001229
smutný rok
odePVdne,
kdy náscihla.
opustila
2+1 OV,
Pod Kosířem,
1.290 tis Kč
velká
zahrada,
pěkná
nemovitost.
Prostějov - prodej domu s byty 2x 2+1,
Olomoucká 10, Prost!jov,
2+1 DV, PV
Šárka, část.arek.
1.100 tis Kč
nae milovaná
manelka
maminka
topení plynové, veškeré IS, malý dvorek,
Cena: 950.000,- Kč
Tel: 582-335100, 723-611259
2+1 DV, PV Bulharská, po část. Rek. 1.175 tis Kč
zahrada.
Cena 2.625 tis. Kč
2+1 DV, PV J. Zrzavého.
990 tis Kč
e-mail:1aa@seznam.cz,
Prodej zánovního rodinného domu
2+1 OV, PV Moravská, balkon.
1.130 tis Kč
www.sdruzeni-efas.com
2+1 DV, PV V. Špály, byt po část. rek. 1.035 tis Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rekonstrukci
577 m2
Cena 665 tis. Kč
daruje
hodným
pejsky
do bytu, na
1.150tis Kč
podlaží,lidem
2 x WC
a koupelna,
velmi
Byt 2+1 s šatnou, dr., panel, po rekon3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis dvorek
Kč
i na hlídání. POMOZTE nám
strukci
Cena 1.300 tis. Kč
dobrý
stav,vjezd
na
pozemek,
dílna,
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla, udržovaný byt.
prosím najít domov zachrán!ným zví#átPěkný byt 3+1, po rekonstrukci, v žádané
1.600 tis Kč
Cenaspousta
1 350 000,-Nazahrada.
nový domov $eká
krás- Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590 tis k"m.
Kč
lokalitě PV
Cena 1.750 tis. Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro, 1.600 tis ných
Kč
k#íene$k",
barvá#,
husky,
dobrKlenovice
na
Hané,
provozní
areál 3+1 OV, PV E. Beneše,
1.590 tis Kč
pastevecký
pejsek, oha# amanipulační
spousta
3+1 Lutín, 70 m2.
890 tis man,
Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK paní Marie
dílny,
sklady,kanceláře,
$TVERÁKOVÁ.
malá i v!tí t!&átka a také spousChata 5+1,
Stražisko – Maleny.
470tis jiných,
Kč
NEBO www.a-zreality.cz
plochy,vše
ve velmi
dobrém
KdoPronájem
jste ji znali
a m!li
prodejny
v PV, rádi,
Kostelecká ul.,
ta ko$i$ek
a ko%at. Vichni
jsou
zdravístavu,
a
prodejní
místnosti,
kuchyň,
2
sklady.
vzpome"te s námi.
celkem
1
600
m2,
možno
využít
pohodoví,
vd!$ní
a
v!rní
kamarádi.
Po- na
15 tis Kč+energie
CHCETE PRODAT NEBO
Za tichou
vzpomínku
Pronájem
kanceláří, PVd#kuje
v blízkosti centra města,
máhejte zámeč.,
prosím sstolář.,
námi avelkosklad.
pokud vám chyPRONAJMOUT BYT ČI DŮM? manel,
parkování
areálu, s rodinami 1.200 Kč/m2
syn av dcera
bí kamarád, p#ije'te si pro n!j k nám. DíStavební
pozemek
Čechovice
–
500m2
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
5 400
a sestra s rodinou.
ky Vám , ji b!hem p!ti Cena
m!síc"
nalo000,--Kč
nocena dohodou
RÁDI NAVŠTIVÍME A VŠE
vý domov více jak sto zachrán!ných zvíDne
25.6.2007
uplyne
5
let,
co
nás
www.reality-prostejov.com
ZA VÁS ZAŘÍDÍME
#átek. D!kujeme
ze srdce vem, kte#í
navdy opustil ná milovaný mannám pomáhají tam, kde jiní zklamali.
el, otec, d#de"ek a bratr

vzpomínáme

www.cmreality.cz
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BYTY
1+1 M. Pujmanové Po rekonstrukci, plovoucí
podlahy, nová linka na míru, obložené jádro, lodžie.
Cena 839.000Kč
T:739 322 895
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
1.350.000Kč
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 2+1 Myslejovice Zahrada 300m2 Cena
745.000Kč
T:739 322 895
RD Určice 3+1 zahrada, garáž. Cena 1.900.000Kč
T:723 335 940
RD Zdětín Zahrada 2000m2, pole Cena 570.000Kč
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 550.000Kč
T:723 335 940
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. 270.000Kč
T:723335940
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 1+1 Určická Nájem vč. ink. 5.500Kč T:739 322 895
Byt 2+kk se zahradou Vrahovice. Po rekonstrukci.
Nájem vč. ink. 7.800Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Dolní Nájem vč. ink. 8.500Kč 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
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 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

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

Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha
pozemku 1036 m2, částečně zrekonstruovaný, možnost
okamžitého nastěhování.
Cena: 1.810.000,- Kč

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
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: 840.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, cihla, Prostějov – Kotěrova, velmi
pěkný, po celk. rek., klidná lokalita. Cena: 840.000,- 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,
Koupíme
Vae
havarované
auto
po rekonstrukci
Cena:
1.025.000,Kč/výhodná
cena/
Byt 2+1, 45 m2, OV, panel, Prostějov – Italská
Cena: 980.000,- Kč
Prodejp!ijedeme
dr. bytu 2+1 s -šatnou,
Prostějov
– A. Slavíčka,
vyplatíme
- odhlásíme
62 m2, šatna, velmi pěkný – dlažba, nová kuchyně, obložené jádro.
Cena: 1.060.000,- 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
Pronájem bytu 3+1, Prostějov – Netušilova,
Cena: 8.000,- Kč + inkasa

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte
číslo

2. !ervence 2007

Ohlédnutí za 14. roèníkem prostìjovského turnaje UniCredit Czech Open - 2.

bouRAÈKY
PLATBA V HOTOVOSTI
TEL. 604 878 060

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

608 022 023

Karel Sochor

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
nabízí kolení, d!íve hygienické minimum

Konzultace k HACCP a zpracování
P!íru#ky systému kritických bod%
Konzultace ke stavebn" technickýcm
poadavk%m stravovacích provozoven a prodejen
Vichni ú"astníci obdrí osv#d"ení o prokolení

Hodnocení hygienických poadavk%
na prostory a provoz kol
Ceny se !ídí ceníkem Zdravot. ústavu v Olomouci

Info na tel. $. 585 750 255, 731 119 223
nebo na adrese ZÚ se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc.

KERAMIKA PLU

OBKLADA$SKÉ PRÁC

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

PRODEJ
-obklady, dlab
sanita

STAVBY KRB'

PRODEJ
-krbové vloky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

Cheminées a j
- kamna,
- krbové ná!ad
- #isti#e skel

Mob.: 604 259 957

Reality

12. ledna 2009

Tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984
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Byt1+kk,44,10m2,sklep,terasa. Cena:1.059.150,-Kč
Tel. 775 780 984
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Byt 2+kk, 51,97 m2, sklep.

Cena:1.351.220,-Kč

Tel. 775 780 984

Byt 3+kk, 106 m2, sklep, balkon. Cena:2.698.620,-Kč
POZEMEK

Tel. 775 780 986
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Stražisko – prodej pozemku 4.120 m2 u lesa, v klidném
prostředí, voda vzdálená cca 6m . Příjezdová polní-lesní
cesta.
Cena:240.000,-Kč
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RODINNÝ DŮM
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Tel. 775 780 984
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Vícov - Prodej RD 2+1 po rekonstrukci. Zateplen a izolován. Možnost půdní vestavby. Částečně podsklepen.
Zahrádka s posezením.
Cena: 1.500.000,-Kč
Tel. 775 780 984

Kostelec na Hané -prodej RD 3+1 po částečné rekonstrukci s možností podkroví. Vlastní studna, plynový
kotel, telefon, internet.
Cena:1.440.000,-Kč
BYT

Tel. 775 780 986
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Tel. 775 780 986

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST

Tel. 775 780 986

Určice – prodej venkovské usedlosti 3+1.Ve dvorním
traktu letní kuchyně + 2 sklípky. Ovocný sad 1090 m2 s
garáží. Plyn na hranici pozemku. Možnost půdní vestavby.
Cena:1.950.000,-Kč
PRO KLIENTY HLEDÁME

• Pronájem panelového nebo cihlového bytu
1+kk nebo 1+1 v Prostějově. Spěchá!
• Rodinný dům do 10 km od Prostějova, platba
možná i hotově.
• Stavební pozemek do 10 km od Prostějova.
• Obchodní prostory v centru města Prostějov.
• Činžovních domů v centru města pro zahraniční firmu.
• Pozemky – zahrady v okolí Prostějova.
• Garáže v Prostějově i okolí.
• Nebytové prostory – sklady v Prostějově a
okolí.
• Pro významného klienta hledáme byt 1+1
v Krasicích , Sídliště Svobody, Sídliště
Prostějov Západ. Do 1mil. Kč. Spěchá !!!
ZDARMA NABÍZÍME:
• Právní servis
• Kupní smlouvy
• Určení tržní hodnoty nemovitosti
• Odhad nemovitosti

TEL.: 775 780 986
Hledáme:
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makléře/ky pro tým Prostějov
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www.pvinvesting.cz
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Nabízíme:
- Zázemí silné finanční skupiny
České spořitelny a.s.
- Volnou pracovní dobu
- Zajímavé finanční ohodnocení
- Školení
Životopisy zasílejte na:
pvinvesting@pvinvesting.cz
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Prostějov – Krapkova, prodej bytu 3+1 v původním
stavu, zachovalý. 75 m2. 3.patro. Pokoje průchozí, prostorný kuchyňský kout s jídelnou, balkon.
Cena: 1.480.000,-Kč
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Prostějov – Italská, prodej bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci. 68m2. 7.patro. Nová kuch.linka, plovoucí
podlaha, dlažba, vestavěné skříně, balkon a sklep.
Cena:1.540.000,-Kč
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12. ledna 2009

vzpomínáme

FOTBAL EXTRA s podtitulem P O D Z I M 2008/09 – 3. díl
Po vánoční a novoroční pauze je tu opět seriál FOTBAL EXTRA s podtitulem PODZIM 2008/2009, který pro všechny fotbalové fajnšmekry připravuje sportovní
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Ještě v loňském roce jste mohli na
stránkách našeho týdeníku najít úvodní dva díly, které byly věnované divizní skupině
„D“, konkrétně dvěma našim regionálním zástupcům TJ Sokol Konice a TJ Sokol
Protivanov a Přeboru Olomouckého KFS, ve kterém Prostějovsko reprezentuje duo:
Sokol Určice a FC Kralice na Hané. V dnešním čísle Večerníku přichází na řadu díl s
pořadovým číslem 3. Jeho náplní se stal děj ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS, v níž působí hned šestice oddílů z regionu. Na nadcházejících čtyřech stranách
si můžete přečíst exkluzivní rozhovory s lodivody všech našich celků, vyzpovídali jsme
také zástupce vedení těchto klubů. Připraven je také sumář skupiny v podobě hlavních
událostí pod-zimu a redakčního komentáře, nechybí pochopitelně ani konečné tabulky, přehled výsledků a statistiky jednotlivých regionálních zástupců Prostějovska i
celé soutěže (ty však nejsou bohužel kompletní). Podrobněji jsme se zaměřili také na
vzájemné derby zápasů regionálních oddílů.
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008 bude nadále pokračovat dle vedle
zveřejněného plánu. Už za týden zmonitorujeme skupinu „A“ I.B třídy Olomouckého
KFS, postupně pak budeme mapovat, jak si vedly kluby v soutěžích Okresního fotbalového svazu Prostějov (Přebor-II. třída, III. třída a dvě skupiny IV. třídy) a svůj

Dne 15.1.2009 uplyne 3. smutný
rok od tragické smrti naše
milovaného syna a bratra
Zdeňka KRATOCHVÍLA.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče a sestra Katka.

Děkujeme přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit 5.1.2009
s paní Marií ANTLOVOU
na její poslední cestě.
Za příbuzenstvo manžel Zdeněk,
synové Pavel
a Zdeněk s rodinami.

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
MODELŮ
2008
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700
900 - 1200

SO

Tel.: 602 730 669
Dne 13. ledna 2009
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky
a paní Milady ŠIMKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají děti Jaroslav
a Ilona s rodinami.

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
Dne 14.1.2009 uplyne
5 roků od úmrtí
Františka ROSY z Prostějova.
Kdo jste ho znali vzpomeňte
s námi. Manželka, Květoslava
a Jarmila s rodinami
a rodina Buřtova.

Hodinový
manžel
Potøebujete

Dne 14. ledna 2009
uplyne rok od úmrtí
pana Miloslava VALENTY
z Olšan u Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Břetislava.

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

VOLEJTE:

775 562 356
oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na
Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová, lahvová, dárková vína sekty z
Moravy i zahranič..aj.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
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 650 Kč + 31 Euro.
Testování nových modelů lyží ZDARMA

auto-moto
Prodám Škoda Octavia, r.v. 98, 1.6l +
LPG, červená rallye, část. tuning, el.
střešní okno. Cena: 80 000 Kč – rychlost = sleva. Tel.: 608 933 033.
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VÝRAZNÉ

ZIMNÍ
SLEVY
KOL
* servis
* součástky
* doplňky

prostor dostanou i dorostenecké soutěže včetně celků 1.SK Prostějov. Věnovat se
budeme také historicky prvnímu ženskému družstvu v historii, týmu FC Kostelec na
Hané. Nadále bude také průběžně zveřejňovat veškeré aktuální novinky ze zákulisí
všech klubů prostějovského regionu.
Takže nezapomeňte si zajistit ani další čísla našeho týdeníku - věřte, že se máte na co
těšit! Jedině „PROSTĚJOVSKÝ Večerník – NEJLEPŠÍ U NÁS“ vám totiž pravidelně přináší nejkomplexnější hodnocení všech soutěží, ve kterém měl prostějovský region některého ze svých zástupců a vystihnutí všeho podstatného, co se na fotbalových
kolbištích v podzimní části ročníku 2008-2009 událo.
JAK POKRAČUJE FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008:
4. DÍL: 19. 1. 2009
I.B třída, skupina „A“
5. DÍL: 26. 1. 2009
Přebor OFS Prostějov - II. třída
6. DÍL: 2. 2. 2009
III. a IV. třída OFS Prostějov
7. DÍL: 9. 2. 2009
mládežnický fotbal 1.SK PROSTĚJOV
a ženský fotbal FC KOSTELEC NA HANÉ
8. DÍL 16. 2. 2009
mládežnické soutěže Olomouckého KFS
9. DÍL: 23. 2. 2009
mládežnické soutěže OFS Prostějov
10. DÍL: 2. 3. 2009
shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

Jesenec pošilhává po postupu, zbývající
pětice bude hrát na jaře jen o záchranu

Podzimní část skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS, v níž působí hned půltucet klubů z Prostějovska, přinesla z
pohledu
regionálního
fanouška
nepotěšitelné zjištění. Při zběžném pohledu na průběžnou tabulku po odehraných
patnácti kolech okupují naši zástupci
povětšinou jen její suterén a tudíž nás v
odvetných bojích nečekají zrovna úplně
nejpříjemnější hody. Jedině ambiciózní
nováček z Jesence operuje na samotné
špici této druhé nejvyšší krajské soutěže a
před druhou polovinou si tak může klást
smělejší ambice. Solidními výsledky se
prezentoval ještě Plumlov, avšak zbývající čtyřlístek Čechovice, Klenovice na
Hané, Mostkovice a Lipová už doslova
jen paběrkoval. Zvláště u Čechovic s
Klenovicemi se jedná oproti minulosti o
znatelný ústup ze slávy a až jarní část
ukáže, jestli se jedná o jev setrvalý, nebo
jen shodu okolností.
Letošní ročník I.A třídy a konkrétně klání
v její skupině „B“ napovídalo už jen díky
početnému zastoupení našich regionálních klubů, že se bude pro fanoušky z
Prostějovska jednat o hodně zajímavou
soutěž. Velké množství derby-zápasů,
kdy se mezi sebou střetávali odvěcí „přespolní“ rivalové, souboje „starousedlíků“
s ambiciózními nováčky, či vstup Lipové,
která se dlouhá léta dívala na svou
konkurenci shora a teď se najednou utkávala s kluby, jež jí chtěly dokázat, že žádný strom neroste do nebe. To vše zabíralo
převážnou část takzvaných „fotbalových
pivních debat“ v prvních povíkendových
dnech ve většině lokálů celého regionu.
Jak vše dopadlo, víme, pojďme si podzimní děj na trávnících skupiny „B“ I.A
třídy shrnout pěkně od začátku. Do
soutěže vtrhli přímo jako velká voda fotbalisté nováčka SK Jesenec, kteří překvapili svou konkurenci běhavým nátlakovým fotbalem, potvrzeným mimořádnou herní kvalitou. Ve čtyřech
kolech neztratili svěřenci trenéra Jaroslava Ullmanna ani jeden bodík a s impozantním skóre 14:4 celé soutěži po zásluze kralovali. Jejich ambice napovědělo
hned první utkání, ve kterém „zadrženě“
zvítězili na půdě Lipové (3:0 – pozn.red.).
První bodová ztráta jeseneckého „expresu“ přišla až v derby utkání na půdě Klenovic na Hané, kdy se po oboustranně
výborném zápase rozešly oba celky
smírně. Vcelku slušně vstoupil do
soutěže i její tradiční účastník Plumlov.
Plumlovští pod vedením nového kouče
Pavla Musila ctili rčení: „Můj dům, můj
hrad“, a o první body v „Borkách“ je
připravily až v 5. kole sousední
Mostkovice po remíze 1:1. I tradiční favorit soutěže z Čechovic zahájil letošní
ročník přímo impozantně. Dvě výhry s
nulou s Náměští na Hané a v Kožušanech
však zdevalvovala tvrdá domácí porážka
ve 3. kole se svým největším
konkurentem z Mostkovic 0:2. První třetinu ale zakončili Čechovičtí vítězstvím v
dalším derby s Lipovou a bilance tří
výher a dvou porážek byla solidním vkladem a vůbec nenapovídala o budoucí
výsledkové mizérii. Také Klenovičtí zahájili sezónu s ohledem na své další
výsledky velice dobře. Hned v premiéře
dokázali v derby zdolat Mostkovice, aby
po očekávané porážce v Opatovicích
deklasovali v dalším regionálním souboji
Lipovou. Přes debakl v Troubkách pak
dokázali odehrát strhující utkání s Jesencem a připravit dosavadního lídra o
první body. To každoroční žhavý sestupový kandidát z Mostkovic se od startu okamžitě zařadil na chvost tabulky. Po
úvodních dvou porážkách bez vstřelené
branky ale dokázaly Mostkovice překvapivě vyrabovat sousední Čechovice a
následné dvě remízy s Novými Sady a v
Plumlově přinesly do Mostkovic relativní klid. To SK Lipová potvrzovala od
úvodních kol, že druhá nejvyšší krajská
soutěž je na kádr složený výhradně z
vlastních odchovanců příliš velkým
soustem. Výmluvně ostatně hovoří bilance pětice prvních zápasů, kdy při skóre
0:13 nezískala Lipová ani jeden bodík a
navíc si po drtivých porážkách v derbyutkáních museli své vyslechnout i skalní
fanoušci tohoto klubu, kteří chtě nechtě
kousali porážky s Jesencem, v Klenovicích na Hané i v Čechovicích...
Druhá třetina soutěže nepřinesla z pohledu naší šestice nic nového. Ve výborných

Podtrženo a sečteno hodnocení první poloviny
by vyznívalo dle školní stupnice následovně:
SK Jesenec 1-, TJ Oresvo Sokol Plumlov 2,
TJ Sokol Čechovice 4-, TJ Sokol Klenovice 4,
TJ Sokol Mostkovice 3- a SK Lipová 4
výkonech nadále pokračoval Jesenec (zápasová bilance 3-2-0), vcelku dobře si
vedly Mostkovice (1-3-1) a blýskání na
lepší časy naznačila výkonnost Lipové,
která si připsala první výhru (1-0-4).
Průměrně absolvovali tuto část Čechovičtí (2-0-3) a Klenovičtí (2-1-2).
Zhoršenou bilancí se prezentoval v
prostřední části Plumlov (1-1-3). Jesenečtí vtrhli do střední pasáže jako
vichřice drtivou výhrou 7:0 nad Náměští,
vyrabováním Bělotína a domácím
vítězstvím nad Kožušany. Po této skvostné sérii však přišla premiérová sezónní
porážka v derby na půdě Čechovic a
menší krizi doložila i remíza v dalším regionálním duelu 2:2 s Mostkovicemi. To
hráči Plumlova absolvovali nejhorší pětizápasovku celého podzimu. Vyjma
„povinného“ vítězství v 7. kole s Lipovou
však přišly tři porážky na hřištích soupeřů
a jen domácí remíza v derby s Klenovicemi. Také Čechovice pokračovaly ve
svých letošních nevýrazných výkonech,
ale díky nezměrné bojovnosti dokázaly
doslova vydřít dvě domácí derby nad
Klenovicemi a Jesencem. Ve zbývajících
třech zápasech však mužstvo z okrajové
části Prostějova nevstřelilo ani jedenu
branku a pomalu se začalo propadat tabulkou směrem k sestupovým příčkám...
Klenovickým tato část podzimu vcelku
výsledkově vyšla. Po prohrách s
Bělotínem a v Čechovicích se podařilo
svěřencům Zdeňka Cetkovského zvítězit
doma s Novými Sady, vyválčit bodík na
půdě Plumlova a deklasovat Lipník nad
Bečvou. Asi nejlepší formou podzimu se
prezentovali Mostkovičtí, kteří v pěti
dueelech jen jedinkrát prohráli. K úplné
spokojenosti však tomuto klubu chybí
větší počet výher, protože si připsali jen
jednu výhru a hned třikrát remizovali.
Zvláště domácí plichta se slabým Lipníkem bude možná na jaře svěřence
Františka Piňose ještě hodně mrzet. Velká
škoda
je
jistě
i
ztraceného
dvoubrankového vedení na půdě Jesence.
Herní vzestup zaznamenala i mnohými
již odepisovaná Lipová. Po prohře s
Novými Sady a v Plumlově se v 8. kole
Lipovští konečně dočkali. Po heroickém
výkonu porazili Lipník nad Bečvou 1:0 a
přestože při následných střetech se silnými celky neuspěli, naznačili fotbalisté
Lipové, že se s nimi ještě bude muset

počítat.
Vysvědčení závěrečné třetiny podzimu je
z pohledu našich zástupců určitě nejhorší
za celou první polovinu I.A třídy. Na
výbornou lze hodnotit jen bilanci Plumlova (3-0-1) a chvalitebně Lipovou (1-2-2).
V kontextu předešlých výsledků lze Jesenci dát známku dobrý (2-1-2) a zbývající
trojici (Čechovice 1-0-4, Klenovice 0-2-3
a Mostkovice 0-1-4), by jsme mohli
nechat i propadnout.
Začněme opět shora. Jesenec po překvapivé porážce v Nových Sadech následně
přímo nadchl v domácím duelu s Opatovicemi a udržel pevné nervy i ve vyhroceném utkání v Plumlově. Skvělé podzimní vystoupení si však svěřenci Jaroslava Ullmanna přímo zbabrali v posledních
dvou kolech. Domácí „upocená“ remíza s
Lipovou a ostudná porážka v Lipníku se
nedá nazvat jinak než propadákem. To
fotbalisté Plumlova dohráli podzim ve
velké výsledkové pohodě. Po excelentním domácím výkonu s rivalem z Čechovic (4:1 – pozn.red.) a výhře v
Nových Sadech, sice neustáli hodně vyhecovaný souboj s Jesencem, ale
závěrečná domácí kanonáda s Brodkem u
Přerova (6:3 – pozn.red.) dala alespoň na
devadesát minut zapomenout na tragickou ránu, která tento klub postihla podobě
úmrtí duše týmu Jirky Bureše... Výkonnost zraněními zmítaných Čechovic měla
rapidní křivku směrem dolů. Po totálním
výbuchu v Plumlově sice mužstvo
zvítězilo doma s Lipníkem, ale zbývající
tři prohrané zápasy byly přímo ostudné!
Obdobně si počínaly Klenovice, které
dokonce ani jednou v pěti posledních
kolech nevyhrály. Po debaklech v Brodku
u Přerova, doma s Náměští (0:6! –
pozn.red.) a těsné porážce v Kožušanech,
zachraňovali Klenovičtí tristní bilanci
dvěma remízami v Mostkovicích a doma
s Opatovicemi. Také Mostkovičtí si závěr
představovali určitě lépe. Krize začala
prohrou s Opatovicemi a pokračovala
výsledkovým i herním kolapsem v
Lipové a završena byla domácím
kanárem s Troubkami 0:6... Po remíze s
Klenovicemi pak zakončili Mostkovičtí
podzim těsnou porážkou na hřišti vedoucího Bělotína. V dobrém naopak budou vzpomínat na závěrečnou pětizápasovku Lipovští. Přes porážku v
Kožušanech se přenesli výhrou s

Mostkovicemi a nečekanými remízami v
Opatovicích (0:0) a Jesenci (1:1).
Závěrečná solidní dvoubranková porážka
na hřišti kvalitních Troubek pak dává
Lipové velkou naději do jarní části.
Podtrženo a sečteno hodnocení první
poloviny I.A třídy se zaměřením na půltucet našich regionálních zástupců by
vyznívalo dle školní stupnice následovně: SK Jesenec 1-, TJ Oresvo Sokol
Plumlov 2, TJ Sokol Čechovice 4-, TJ
Sokol Klenovice na Hané 4, TJ Sokol
Mostkovice 3- a SK Lipová 4.
Výhled do jarní části je tudíž následovný.
Jesenečtí by se neměli z pozice nováčka s
dosaženým výsledkem spokojit a
pokračovat nadále se stejným zaujetím.
Jak kádr, tak i zázemí tohoto klubu má
poměrně nadstandardní úroveň na
druhou nejvyšší krajskou soutěž a tak by
bylo jiné umístění než do třetího místa pro
tým zřejmě neúspěchem. Průběžně sedmý Plumlov těží ze zkušeného kádru,
který má určitě kvalitu na umístění v klidném středu tabulky. Pokud se
Plumlovským na jaře vyhnou zranění a
budou i nadále pokračovat ve svých kvalitních domácích představeních, neměli
by mít žádné záchranářské starosti. To
Čechovické čeká určitě nejsvízelnější
jaro za poslední roky. Vzhledem ke skladbě kádru, v němž je na jedné straně dosti
mladých talentovaných hráčů, kteří
ovšem na straně druhé nemají s boji o
udržení žádné zkušenosti, se nad působením v I.A třídě z pohledu Čechovic
hodně akutně vznáší strašidlo sestupu.
Napovídá tomu i los, kdy čeká na
svěřence Jaroslava Šťastného cesta do
podobně
ohrožených
destinací
(Mostkovice, Lipová, Klenovice, Nové
Sady a Lipník), navíc také do Jesence a
doma budou hrát s celky bojujícími o
postup… Ani Klenovické nečeká vůbec
lehké jaro. Případný odchod kanonýra
Kubíčka a také složitá situace na
brankářské pozici nejsou zrovna nejoptimističtější zprávy. Na druhé straně je
mužstvo zvyklé o záchranu bojovat a také
los není z nejhorších. To samé platí o
Mostkovicích. V případě odchodu gólmana Kaštila by se mohlo stát v obci
nedaleko Prostějova nejhorší. Na druhé
straně je tým zvyklý hrát o záchranu každoročně a také los není ten z nejhorších.
Zatím beznadějně poslední Lipová hlásí
do jara, že nesloží zbraně. Mužstvo se
postupně na soutěž adaptovalo, zvládlo
stěžejní duely s bezprostředně ohroženými protivníky a v případě vhodného
posílení není záchrana Lipové vůbec
nereálná. Zbývá tedy už jen otázka kdo a
kolik týmů tedy nakonec tuto soutěž
opustí? To se dozvíme až po posledním
odehraném kole a hodně to ovlivní právě
počet sestupujících, který nebude s určitostí jen jeden jako tomu bylo v minulých
sezónách! Už teď je se na co těšit.
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FOTBAL EXTRA s podtitulem
P O D Z I M 2008/09 – 3. díl
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008-2009
I.A TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS - SKUPINA „B
CELKOVÁ PO 15 KOLECH
1. TJ Sokol Bělotín
15 10
2
3
2. TJ Sokol Troubky
15
9 4
2
3. SK Jesenec
15
9 3
3
4. FKM Opatovice-Všechovice
15
8 4
3
5. FK Brodek u Přerova
15
7 3
5
6. TJ Sokol Kožušany
15
8 0
7
7. TJ ORESVO Sokol Plumlov 14
6 2
6
8. SK Náměšť na Hané
15
6 2
7
9. FK Nové Sady
15
4 7
4
10. TJ Sokol Čechovice
15
6 0
9
11. TJ Sokol Klenovice na Hané
15
4 4
7
12. TJ Sokol Mostkovice
15
2 6
7
13. Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 14
3 1 10
14. SK Lipová
15
2 2 11
TABULKA DOMA
1. Troubky
8 6 0 2 16:6 18
2. Brodek u Př. 7 5 2 0 28:7 17
3. Jesenec
7 5 2 0 23:9 17
4. Plumlov
8 5 2 1 22:11 17
5. Bělotín
8 5 1 2 18:8 16
6. Kožušany
7 5 0 2 15:10 15
7. Čechovice
8 5 0 3 10:8 15
8. Klenovice
8 4 2 2 16:13 14
9. Opatovice-Vš. 7 4 2 1 11:8 14
10. Náměšť n.H. 7 3 2 2 17:10 11
11. Nové Sady
8 1 4 3 5:8 7
12. Lipník n.B.
7 2 0 5 6:12 6
13. Lipová
7 2 0 5 3:12 6
14. Mostkovice 7 1 3 3 8:18 6

28:11
30:10
36:17
23:19
42:31
27:27
31:29
30:30
15:14
19:29
24:33
13:26
13:31
7:31

32 (8)
31 (7)
30 (9)
28 (7)
24 (3)
24 (3)
20 ( -4)
20 (-1)
19 (-5)
18 (-6)
16 ( -8)
12 ( -9)
10 ( -11)
8 (-13)

TABULKA VENKU
1. Bělotín
7 5 1 1 10:3 16
2. Opatovice-Vš. 8 4 2 2 12:11 14
3. Troubky
7 3 4 0 14:4 13
4. Jesenec
8 4 1 3 13:8 13
5. Nové Sady
7 3 3 1 10:6 12
6. Kožušany
8 3 0 5 12:17 9
7. Náměšť n. H. 8 3 0 5 13:20 9
8. Brodek u Př. 8 2 1 5 14:24 7
9. Mostkovice 8 1 3 4 5:8 6
10. Lipník n.B.
7 1 1 5 7:19 4
11. Plumlov
6 1 0 5 9:18 3
12. Čechovice
7 1 0 6 9:21 3
13. Klenovice
7 0 2 5 8:20 2
14. Lipová
8 0 2 6 4:19 2

PODZIMNÍ KRONIKA I.A TŘÍDY,
SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
STŘELCI
11 - Šatánek (Bělotín), 9 - L. Hrubý (Brodek u Př.), 8 - Kubíček (Klenovice na Hané),
7 Hejč (Brodek u Př.), Psotka (Kožušany), Marhoul (Náměšť n. H.), Bartošík, Janásek (oba Opatovice-Všechovice), 6 J. Tichý (Jesenec), Frýbort (Plumlov), Stískal (Troubky), 5 -Vrána (Bělotín), Kuřitka, Klicpera (oba Jesenec), Škantár (Klenovice na Hané), J. Bureš (Plumlov).
BRANKÁŘI
Zápasy s nulou: 5 - Kuba (Troubky), 4 - Rajnoch (Bělotín), R. Švéda (Čechovice),
Straka (Nové Sady), 3- Majerský (Bělotín), Sedlařík (Brodek u Př.), J. Abrahám (Lipová), 2 - Bělík, Vinklárek (oba Opatovice-Všechovice), Novák (Klenovice na
Hané), Kaštil (Mostkovice), 1 - Kašpárek (Nové Sady), Zatloukal (Troubky), Stužka, Krejčí (oba Plumlov), Burget (Jesenec), Běhal (Náměšť na Hané), Matějček
(Kožušany).
TRESTY
Červené karty - družstva: 5 Bělotín, 4 Plumlov, Lipník nad Bečvou, 2 Jesenec,
Náměšť na Hané, Lipová, Čechovice, Mostkovice, 1 - Klenovice na Hané, Opatovice-Všechovice, Kožušany, Troubky, 0 - Brodek u Přerova, Nové Sady.
Červené karty jednotlivci: 37 - Klenovice na Hané, 30 - Jesenec, 29 - Bělotín,
Náměšť na Hané, 28 Brodek u Přerova, 25 - Plumlov, 24 Lipová, Opatovice-Všechovice, 23 Kožušany, Nové Sady, 22 - Lipník nad Bečvou, 19 - Čechovice, 18 Troubky, 17 Mostkovice.
Žluté karty - jednotlivci: 9 Kozák (Bělotín), Všianský (Klenovice na Hané), 7
Pápica (Náměšť na Hané), 5 Vojtíšek (Mostkovice), Heil (Námešť na Hané), Čížek
(Jesenec), Škantár (Klenovice na Hané), Bonk (Lipník nad Bečvou), J. Kiška
(Plumlov), Jedelský, Navrátil (oba Brodek u Př.), Klicpera, P. Tichý (oba Jesenec),
M. Vlček (Lipová), Stejskal (Náměšť na Hané), Dočkal (Nové Sady), Klvaňa (Opatovice-Všechovice), 4 - Psotka (Kožušany), Čevela (Troubky), Nesvadbík, Štefka
(oba Klenovice na Hané), Hatle (Mostkovice), Kvapil (Náměšť na Hané), Šubrt
(Nové Sady), Vinklárek (Opatovice-Všechovice).
Statistiky převzaty z www.ofisport.cz, bohužel bez do dnešního dne chybějících
zápisů o utkání některých zápasů 5., 6.., 14. a 15. kola...

Výsledkový servis I.A třídy
Olomouckého KFS - skupina „B“,
podzimní část sezony 2008/2009:
Přehled zápasů týmů prostějovského regionu:
1. kolo: TJ Sokol Klenovice - TJ Sokol Mostkovice 1:0, TJ Oresvo Sokol Plumlov Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 3:0, SK Lipová - SK Jesenec 0:3, TJ Sokol Čechovice - SK Náměšť na Hané 2:0.
2. kolo: FK Brodek u Přerova -TJ Oresvo Sokol Plumlov 4:2, FKM Opatovice-Všechovice - TJ Sokol Klenovice 3:1, SK Jesenec - Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 3:1,
Sokol Kožušany - TJ Sokol Čechovice 0:4, TJ Sokol Mostkovice - Sokol Bělotín 0:2,
SK Lipová - Sokol Troubky 0:3.
3. kolo: TJ Sokol Klenovice - SK Lipová 4:0, TJ Oresvo Sokol Plumlov - SK Náměšť na Hané 1:0, Sokol Troubky - SK Jesenec 1:3, TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol
Mostkovice 0:2.
4. kolo: FKM Opatovice-Všechovice - TJ Sokol Čechovice 2:1, SK Jesenec - FK
Brodek u Přerova 5:2, Sokol Kožušany - TJ Oresvo Sokol Plumlov 4:1, TJ Sokol
Mostkovice - FK Nové Sady 2:2, SK Lipová - Sokol Bělotín 0:2, Sokol Troubky - TJ
Sokol Klenovice 4:0.
5. kolo: TJ Sokol Klenovice - SK Jesenec 2:2, TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Sokol
Mostkovice 1:1, TJ Sokol Čechovice - SK Lipová 1:0.
6. kolo: TJ Sokol Klenovice - Sokol Bělotín 1:3, FKM Opatovice-Všechovice - TJ
Oresvo Sokol Plumlov 3:2, SK Jesenec - SK Náměšť na Hané 7:0, TJ Sokol Mostkovice - Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 1:1, SK Lipová - FK Nové Sady 0:1, Sokol
Troubky - TJ Sokol Čechovice 1:0.
7. kolo: TJ Oresvo Sokol Plumlov - SK Lipová 3:1, FK Brodek u Přerova - TJ Sokol
Mostkovice 0:0, Sokol Bělotín - SK Jesenec 1:3, TJ Sokol Čechovice TJ Sokol Klenovice 1:0.
8. kolo: TJ Sokol Klenovice - FK Nové Sady 2:1, SK Jesenec - Sokol Kožušany 2:1,
TJ Sokol Mostkovice - SK Náměšť na Hané 3:2, SK Lipová - Spartak VTJ Lipník
n.Bečvou 1:0, Sokol Troubky -TJ Oresvo Sokol Plumlov 4:1, Sokol Bělotín TJ Sokol Čechovice 3:0.
9. kolo: TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Sokol Klenovice 3:3, FK Brodek u Přerova SK Lipová 4:0, TJ Sokol Čechovice - SK Jesenec 1:0, Sokol Kožušany - TJ Sokol
Mostkovice 2:0.
10. kolo: TJ Sokol Klenovice - Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 6:1, SK Jesenec - TJ
Sokol Mostkovice 2:2, SK Lipová - SK Náměšť na Hané 1:3, Sokol Bělotín TJ Oresvo Sokol Plumlov 2:1, TJ Sokol Čechovice - FK Nové Sady 0:1.
11. kolo: FK Nové Sady - SK Jesenec 1:0, TJ Oresvo Sokol Plumlov -TJ Sokol Čechovice 4:1, FK Brodek u Přerova - TJ Sokol Klenovice 6:2, Sokol Kožušany - SK
Lipová 4:2, TJ Sokol Mostkovice - FKM Opatovice-Všechovice 1:4.
12. kolo: TJ Sokol Klenovice - SK Náměšť na Hané 0:6, FK Nové Sady - TJ Oresvo
Sokol Plumlov 1:2, SK Jesenec - FKM Opatovice-Všechovice 3:2, SK Lipová - TJ
Sokol Mostkovice 1:0, TJ Sokol Čechovice - Spartak VTJ Lipník n.Bečvou 4:1.
13. kolo: TJ Oresvo Sokol Plumlov - SK Jesenec 1:2, FK Brodek u Přerova TJ Sokol Čechovice 7:2, FKM Opatovice-Všechovice - SK Lipová 0:0, Sokol Kožušany - TJ Sokol Klenovice 2:1, TJ Sokol Mostkovice - Sokol Troubky 0:6.
14. kolo: SK Náměšť na Hané - TJ Sokol Čechovice 4:1, Spartak VTJ Lipník
n.Bečvou -TJ Oresvo Sokol Plumlov odloženo na 28.3.2009, SK Jesenec - SK Lipová 1:1, TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Klenovice 1:1.
15. kolo: Spartak VTJ Lipník n.Bečvou - SK Jesenec 1:0, TJ Oresvo Sokol Plumlov
- FK Brodek u Přerova 6:3, TJ Sokol Klenovice - FKM Opatovice-Všechovice 0:0,
TJ Sokol Čechovice - Sokol Kožušany 1:4, Sokol Bělotín - TJ Sokol Mostkovice 1:0,
Sokol Troubky - SK Lipová 2:0.
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I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS SE ŠESTI ZÁSTUPCI PROSTĚJOVSKÉHO REGIONU PŘINESLA PLNO DRAMATICKÝCH SOUBOJŮ

S regionální konkurencí se zatím nejlépe daří Klenovicím a Jesenci V Plumlově panuje s podzimní částí převážná spokojenost
Účast hned sexteta fotbalových klubů Prostějovska ve skupině „B“ I.A
třídy přinesla hned několik vypjatých a leckdy i vyhrocených soubojů mezi jednotlivými rivaly z našeho regionu. Pro větší zajímavost
vám přinášíme přehled v podzimní
části odehraných zápasů a minitabulku vzájemných střetnutí šesti
týmů z prostějovského regionu.
Většina těchto zápasů se vyznačovala
velkou vyrovnaností a v některých
případech i již zmíněnou vyhrocenou
atmosférou a až vzájemnou nevraživostí. V sedmnácti derby zápasech
padlo celkem 46 branek a urodilo se
šest remíz. Ze zbývajících jedenácti
duelů se radovali z výhry v osmi
případech domácí a ve třech hosté.

O otřepaném rčení, že derby nemá favorita, by mohli vyprávět zejména
fotbalisté Jesence. V celkové tabulce
suverénně nejlepší mužstvo ze šestice
regionálních zástupců ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži poztrácelo ve vzájemných duelech se
svými místními konkurenty hned
devět bodů! Tato bilance je velmi zajímavá i v tom kontextu, že se zbývajícími účastníky soutěže ztratili
svěřenci Jaroslava Ullmanna z deseti
dalších zápasů bodů jen šest! Průběžně nejlepší bilancí z derby utkání se
tak po podzimní části pyšní Klenovičtí, kteří nasbírali stejně jako Jesenec
ze šesti zápasů devět bodů. Stejný bodový součet mají na svém kontě i Čechovice, ale ty mají odehráno o jeden

zápas méně, stejně jako fotbalisté
Plumlova, kteří získali osm bodíků.
Výsledky vzájemných utkání zástupců Prostějovska v podzimní
části I.A třídy Olomouckého KFS,
skupiny B: TJ Sokol Klenovice na
Hané - TJ Sokol Mostkovice 1:0
(branka: Přikryl); SK Lipová - SK Jesenec 0:3 (P. Klicpera, Čížek, J. Tichý); TJ Sokol Klenovice na Hané SK Lipová 4:0 (Kubíček, Rozehnal,
Škantár, Všianský); TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Mostkovice 0:2
(Šlambor 2); TJ Sokol Klenovice na
Hané - SK Jesenec 2:2 (Merda, Kubíček - Čížek, Kuřitka); TJ ORESVO
Sokol Plumlov -TJ Sokol Mostkovice
1:1 (Ježek - J. Karafiát); TJ Sokol Če-

VZÁJEMNÁ MINITABULKA TÝMŮ Z PROSTĚJOVSKA
1. TJ Sokol Klenovice na Hané 6
2 3
1
11:7
9
2. SK Jesenec
6
2 3
1
10:7
9
3. TJ Sokol Čechovice
5
3 0
2
4:6
9
4. TJ ORESVO Sokol Plumlov 5
2 2
1
12:8
8
5. TJ Sokol Mostkovice
6
1 3
2
6:6
6
6. SK Lipová
6
1 1
4
3:12
4
chovice - SK Lipová 1:0 (Začal); TJ
ORESVO Sokol Plumlov - SK Lipová 3:1 (Ševcůj, Daněček, Ježek - Havelka); TJ Sokol Čechovice TJ Sokol Klenovice na Hané 1:0 (M.
Horák); TJ ORESVO Sokol Plumlov
- TJ Sokol Klenovice na Hané 3:3 (J.
Bureš 2, Křupka - Všianský, Kubíček,
Škantár); TJ Sokol Čechovice - SK
Jesenec 1:0 (Dvořák); SK Jesenec - TJ
Sokol Mostkovice 2:2 (J. Tichý, M.

Klicpera - M. Vojtíšek, J. Karafiát); TJ
ORESVO Sokol Plumlov - TJ Sokol
Čechovice 4:1 (J. Bureš 2, Ševcůj,
Křupka - Kovařík); SK Lipová - TJ
Sokol Mostkovice 1:0 (D. Abrahám);
TJ ORESVO Sokol Plumlov - SK Jesenec 1:2 (J. Bureš - M. Klicpera z
pen., Ostřížek). SK Jesenec - SK Lipová 1:1 (Kuřitka - Vlček); TJ Sokol
Mostkovice - TJ Sokol Klenovice na
Hané 1:1 (J. Karafiát - Štefka)

Jedna z nejtradičnějších fotbalových bašt Prostějovska, klub TJ
Oresvo Sokol Plumlov, jehož první
tým působí dlouhá léta v I.A třídě
Olomouckého KFS, hlásí po právě
skončené první části letošní sezony
relativní spokojenost. Oddíl, jenž v
posledních letech trpí nedostatkem
finančních prostředků a také nezájmem mladších generací o nejpopulárnější světový sport, ovšem
stále žije. „Před startem letošního
ročníku jsme přihlásili do oficiálních soutěží už pouze tři výběry.
Áčko působí v I.A třídě, žáci a přípravka startují v soutěžích pod
hlavičkou OFS Prostějov,“ říká
klubový předseda Břetislav Jur-

níček starší.
Po čtyřech úspěšných letech opustil
po skončení loňského ročníku lavičku prvního mužstva Jan Pešek,
kterého nahradil Pavel Musil. „Na
společném předsezónním sezení
kompletního výboru a celého realizačního týmu prvního mužstva jsme se
shodli na jasném úkolu. Tím byla a je
jednoznačně záchrana druhé nejvyšší
krajské soutěže pro město Plumlov,“
uvedl klubový šéf. Tento úkol však
není, jak by se na první pohled zdálo,
vůbec jednoduchý. „Hned po čtyřech
kolech se nám zranila čtveřice hráčů
základní sestavy a museli jsme tak
kádr doplnit hráči z před sezonou rozpuštěné rezervy. Přes všechny tyto

problémy se novému realizačnímu
týmu podařilo kádr výborně stmelit a
výsledkem bylo sedmé místo po podzimní části,“ neskrýval spokojenost s
průběžným umístěním dlouholetý
plumlovský předseda, který vzápětí
připomenul i z pochopitelných důvodů odložené střetnutí 14. kola v Lipníku nad Bečvou.
Na odvetnou jarní část se bude výkladní skříň plumlovského fotbalu,
kterou je A-výběr připravovat výhradně v domácích podmínkách. „S
přípravou začneme v průběhu ledna a
využívat budeme školní tělocvičnu s
posilovnou a pokud klimatické podmínky dovolí, tak využijeme a náš domovský areál v ´Borkách´. Do jarního

startu absolvujeme přípravná utkání s
divizním Protivanovem, s ligovým
dorostem 1.HFK Olomouc a účastníkem Přeboru Olomouckého KFS 1.
FC Přerov,“ nastínil průběh zimní přípravy Břetislav Jurníček starší.
Z hodnocení plumlovského fotbalového šíbra vyznívá, že je klubové
vedení s dosaženými výsledky spokojeno. „Rád bych touto cestou poděkoval trenérovi, realizačnímu týmu a
všem hráčům za jejich poctivý a zodpovědný přístup mnohdy na úkor
svého volného času a rodiny. Z pozice předsedy bych také rád vyjádřil
vděk všem svým nejbližším spolupracovníkům zainteresovaným na
činnosti fotbalového klubu v Plum-

lově. Zapomenout samozřejmě také
nemůžu na všechny naše sponzory a
partnery, bez nichž bychom si fungování našeho klubu uměli jen těžko
představit. Nejvýraznější měrou podporuje TJ Oresvo Sokol Plumlov,
město Plumlov. Dalšími našimi partnery jsou firmy Hestia Welt Domamyslice- pan Hruban, Restaurace
Pácl - pan Marek, Zemědělské družstvo Plumlov - pan ing. Spurný, Barvy-Laky - pan Stanislav Bureš a mnoho dalších menších sponzorů. Podě- Podobně jako na našem archivním snímku uniká jesenecký útočník likování patří za finanční podporu i povským zadákům, vznikl nakonec poměrně nemalý rozdíl mezi oběma
Olomouckému kraji,“ uzavřel zamy- nováčky v tabulkách podzimní části.
šlení nad právě skončeným podzimem formou poděkování Břetislav
HRÁČSKÉ STATISTIKY SEZONA 2008-2009;
Jurníček starší.

Trenér Jesence Jaroslav Ullmann: „Tým se podařilo udržet v euforii!“ Současné opory budou muset hrát ještě
Bezesporu nejlepší rok své historie
má za sebou fotbalový oddíl SK Jesenec. V létě slavil „A“ tým postup z I.B
do I.A třídy Olomouckého KFS a ani
ve vyšší soutěži se neztratil. Úspěchy a
dobrou práci klubu navíc podtrhlo
zdařilé účinkování v Poháru ČMFS i
letní postup rezervy. V Jesenci se tak
pořád nesou na vlně fotbalové euforie. „„Základem je kvalitná tréninková píle a dobrá parta. A to máme,“
opakuje osmačtyřicetiletý kouč Jaroslav Ullman, který fotbalisty SK Jesenec přivedl v uplynulém ročníku ke
druhému místu v tabulce skupiny
„A“ I.A třídy Olomouckého KFS.
Nyní je tým po podzimní části na třetí
příčce. V dnešním čísle Večerníku
vám přinášíme exkluzivní interview s
úspěšným lodivodem, za týden se k
účinkování Jesence vrátíme ještě s
předsedou oddílu Bronislavem Burianem.
¤ Jesenec navázal na historicky úspěšnou sezonu a i s podzimní částí
zřejmě bude panovat v klubu spokojenost? Jako nováček přezimujete na třetím místě a to je velice slušná práce!
„Máte pravdu, postavení na třetím
místě je velice dobré. Jako nováček
jsme chtěli uhrát co nejvíce bodů, abychom měli co možná nejpohodovější
jaro. Mým přáním bylo uhrát čtyřiadvacet bodů, nakonec jich máme na
kontě třicet, takže logicky panuje velká spokojenost.“
¤ Pro leckoho byly vaše výkony pořád ještě velkým překvapením. Ne
každý tým si vede při své premiéře
ve vyšší soutěži tak zdatně... Byly
výborné výsledky i pro vás nečekanou odměnou, nebo jste vnímal pevnou víru?
„Já jsem velkou část svého úsilí směřoval na kvalitní letní přípravu. Chtěl
jsem, aby hráči pochopili, že čím více
budou trénovat, tím půjdou jejich
výkony nahoru. Jsem moc rád, že
hráči to pochopili, vzali si myšlenku za
svou a začali jsme pravidelně trénovat
třikrát až čtyřikrát týdně. Jejich výkonnost pak šla opravdu rapidně navrch.
Všichni jsme navíc pořád byli v jisté
euforii z letního postupu a práce nám
tak šla od ruky. A už první pohárová
prověrka proti Protivanovu, kdy jsme
zahráli velice dobře, napověděla, že by
to nemuselo být špatné. Mužstvu jsem

tak věřil. Věděl jsem, že má určitou
sílu a nemusíme se až tak soupeřů
obávat. Opakuji však, že základní
podmínkou bylo kvalitně trénovat a
dodržovat životosprávu. Od toho se
vše odvíjelo. Do devátého kola jsme
nenašli přemožitele, až ten závěr se
nám nevydařil. V tu dobu už jsme však
nebyli v úplně nejlepším rozpoložení,
byla tam zranění a na hřišti to bylo
znát.“
¤ Už jste to naznačil, kde byste vůbec viděl základní body vydařeného
podzimu?
„Nejde o žádný zázrak. V první řadě
jsem hráčům vštěpoval do hlavy dvě
věci: tréninková píle a již zmíněná životospráva. Jestliže totiž trénuji třikrát
týdně, nemůžu si pak v sobotu večer
vyrazit někam na zábavu. To by potom
všechno ztratilo smysl. My máme
vesměs mladý tým, jsou to jenom kluci, chtějí si někam vyrazit, takže bylo
důležité toto udržet na uzdě. Druhou
podstatnou záležitostí bylo přizpůsobení tréninkových jednotek všem.
Někteří chodí do zaměstnání, jiní studují, takže jsme se snažili vše skloubit
tak, aby účast na trénincích byla pokud
možno maximální. Hráči tomu tak
často obětovali volné večery či víkendy. Třetím faktorem bylo dodržování
taktických pokynů. Na hráčích byla
vidět chuť pracovat, snaha odvádět
vše pro tým a některé zápasy jsme vyhráli právě díky těmto skutečnostem.“
¤ V soutěži jste byli nováčkem. Co
vám I.A třída napověděla?
„Tak samozřejmě jde o náročnější
soutěž, než byla I.B třída. Já však v
první řadě hodnotím lepší fotbalové
prostředí. Většina oddílů má dnes již k
dispozici krásné fotbalové areály, na
kterých je leckdy radost hrát. Ruku v
ruce s tím souvisí vyšší sledovanost.
Přece jen jde už o druhou nejvyšší
krajskou soutěž a na zápasy se chodí
dívat větší počet diváků, více trenérů a
dalších lidí kolem fotbalu. Hráč tak má
šanci, ukázat se a případně se prosadit
někam dál. Co se týká samotné úrovně
soutěže, je fakt, že pokud použiji srovnání z doby, co jsem hrával já, tak kvalita I.A třídy je nižší, než bývala. To
však ale platí o každé soutěži od první
ligy dolů. Přesto bych řekl, že na současné poměry bylo na podzim k vidění hned několik vysoce kvalitních
zápasů. Jde to s dobou.“
¤ Zkuste se ohlédnout za průběhem

podzimní části a jednotlivými zápasy.
„Začínali jsme v Lipové a samozřejmě
jsme věděli, že tam jsou jisté problémy, takže jsme si jeli pro tři body. To se
potvrdilo a my si vítězství odvezli. Doma jsme měli Lipník, který jsme také
podle očekávání přehráli. Po těchto
dvou výhrách si začali hráči věřit ještě
víc, jakoby se ještě více posílila ta postupová euforie. Získané psychické
pohody jsme využili hned v následujícím utkání v Troubkách, kde jsme sice prohrávali 0:1, ale nepříznivý vývoj
jsme otočili a dovedli střetnutí do vítězného konce. Následně jsme hostili
Brodek u Přerova, který se netají postupovými ambicemi a ve velice kvalitním utkání jsme mu nastříleli pět
branek. Dále jsme gólem z poslední
minuty uhráli remízu v Klenovicích na
Hané. Toto střetnutí bylo trochu
ovlivněné svatbou jednoho z našich
hráčů Davida Čížka... na to bych se
však nechtěl vymlouvat, Klenovice se
na nás vytáhly a remíza tak byla spravedlivá. V dalším domácím utkání
jsme rozdrtili Náměšť vysoko 7:0,
když do čeho jsme kopli, to byl gól!
Pak jsme jeli do Bělotína a jelikož to je
tým, který chce hrát fotbal, šlo o pohledný zápas, který jsme vyhráli 3:1.
Ve vyrovnaném duelu jsme přehráli
Kožušany, abychom následně po
mírně smůlovatém průběhu prohráli
derby v Čechovicích. Od tohoto zápasu jakoby se nám přestalo dařit, vše už
bylo jen a pouze vybojované. V domácím prostředí jsme pouze remizovali s Mostkovicemi, prohráli v Nových Sadech, abychom se pak opětovně chytili na Opatovicích v utkání o
první flek. Bylo to vysoce nadprůměrné utkání a já jsem rád, že jsme
ho vyhráli. Uspěli jsme také ve vyhecovaném souboji v Plumlově, ale poslední dva zápasy jsme už nezvládli.
Doma s Lipovou jsme nebyli schopni
proměnit ani ty nejvyloženější šance a
nakonec jsme jen remizovali. Gól
jsme nebyli schopni dát ani v Lipníku
nad Bečvou, kde jsme prohráli. S tím
závěrem tak nemůžu být spokojen.“
¤ Ztráty s týmy jako jsou Lipová a
Lipník vás tak připravily o ještě lepší umístění a pocit z dobře vykonané práce, nemám pravdu?
„To máte. Nedělal jsem sice z toho
žádnou tragédii, ale mrzelo mě to. Objektivně řečeno, už jsme však neměli

síly. Někteří kluci byli zranění, jiní se
zdravotními problémy hráli, další byli
přetažení. Prostě, už se to tak všechno
sešlo a nedařilo se nám ani herně tak,
jako tomu bylo v předcházejících
zápasech.“
¤ Který duel považujete za vůbec
nejvydařenější?
„Z našeho pohledu nejkvalitnější utkání bylo s Opatovicemi. Hrálo se
před obrovskou návštěvou, nahorudolů a my jsme dokázali vyhrát.“
¤ A který ze zápasů byste naopak
nejraději vymazal?
„Byl by to ten poslední duel v Lipníku.Byl jsem zklamaný z faktu, že
jsme nedokázali přehrát soupeře, který byl jeden z nejslabších v soutěži.“
¤ Jak byste zhodnotil jednotlivé hráče
od brankáře až po útočníky?
„I tady bych hodnotil mužstvo především jako celek. V Jesenci se vytvořila velice dobrá parta. Samozřejmě je
tam některý hráč lepší a některý horší,
ale v každém případě všichni udělali
pro úspěch maximum.V globálu pak
všichni táhli za jeden provaz a to je
nejdůležitější“
¤ Přesto, zkuste být trochu konkrétnější...
„V tom případě bych hodnotil práci a
přínos nestárnoucího Petra Tichého
staršího. Ten i v šestačtyřiceti letech
hraje v obraně prim, patří k pilířům
mužstva. Je to neuvěřitelné co odvádí!
Co se týká brankářů, tak lituji ztráty
Kýra, který nám chyběl. K Burgetovi
jsme tak využívali brankáře z rezervy
Laštůvku a mnohdy to nebylo ono.
Záložníci střídali dobré okamžiky se
slabšími. Nastupují tam povětšinou
mladí kluci a chybí nám osobnost, která by to v rozhodujících chvílích dokázala vzít na sebe. V útoku máme kanonýra Jirku Tichého, kterému když
se daří, je k neudržení. Jako střídající
žolík se osvědčil Lukáš Kořitka, jemuž stačilo nastoupit na patnáct, dvacet minut a přesto dal branku. Toto byli borci, kteří mužstvo nejvíce táhli.“
¤ Našel se někdo, kdo by vás zklamal?
„Ne, myslím si, že celkem všichni to
zvládli. Překvapilo mě také, že i když
jsme měli poměrně široký kádr, hráči
na lavičce žili s týmem, fandili těm, co
byli zrovna na hřišti. Nikdo se neurážel, že zrovna nehraje. To mě vcelku
mile překvapilo. Je to jen další důkaz,
jaká skvělá parta momentálně v Jesen-

ci je. Je to tak, že jednou hraji já, podruhé on, ale všichni táhneme za jeden
provaz.“
¤ V úvodu rozhovoru jste zmínil euforii, která se nesla celou jeseneckou
kabinou. Jak se vám podařilo
udržet mužstvo na té správné hladině? Někdy to dopadá tak, že hráči
mají nosy až moc nahoru...
„Už v přípravě jsem na to hráče upozorňoval, že nesmíme pohlednout sebeuspokojení a pokud budeme dobře
pracovat, máme šanci uhrát dobré výsledky. Především pak zkraje sezony,
kdy nás ještě soupeři nebudou tolik
znát. Spoléhali jsme také na určité
podcenění od protivníků. Nevím, jestli se to nakonec vyplnilo, ale je pravdou, že vstup se nám vydařil. Po čtyřech kolech už pak padaly v naší šatně
hlášky, že postoupíme a podobně. Já
jsem se však hráče snažil pořád držet
při zemi a neustále jim kladl na srdce,
že hodnotit můžeme až po skončení
podzimu. Jsem rád, že kluci nakonec
překonali můj bodový plán.“
¤ Jaké změny hlásíte v hráčském
kádru?
„Prakticky žádné. Brankář Kýr se rozhodl, že půjde chytat do Konice za rezervu, odtud k nám naopak přichází
Antonín Hradil, který teď na podzim
působil v Litovli. Právě on by měl být
naší novou jedničkou, měla by to být
pro nás velká posila. Na zkoušce v divizní Konici je Bronislav Burian, u nás
naopak zkoušíme Lukáše Tyla z Přemyslovic a Tomáše Komínka z Brodku u Konice. Vše ostatní je zatím v jednání, chystáme se spolupracovat především s Konicí.“
¤ Jaká bude příprava mužstva?
„Se zimní přípravou jsme začali koncem uplynulého týdne a určitě uděláme všechno pro to, abychom byli na
jarní odvety dobře připraveni. V nich
bychom chtěli pořád atakovat špici
soutěže, ale postup není naším vyloženým cílem. Alespoň nám to nikdo neřekl... Zpočátku budeme trénovat pouze v pátek a v sobotu, vše bude zaměřené na vytrvalostní stránku. Využívat budeme tělocvičnu v Přemyslovicích a umělé hřiště v Konici. Od
února už budeme trénovat třikrát
týdně a čekají nás již také přípravné
zápasy. Našimi soupeři budou týmy
od I.B třídy až po divizi – Haňovice,
Moravská Třebová, Konice, v jednání
je Protivanov.“

Trenér J. Šťastný: „Fotbal nás zase musí začít bavit.“
Na lavičce TJ Sokol Čechovice vládne již druhým rokem místní patriot
Jaroslav Šťastný, který musel po letošním podzimu spolknout hořkou
pilulku v podobě nečekaně špatných
výkonů a výsledků svého mužstva.
O tom, jaké byly příčiny velkého
ústupu z mnoho let perně dobývaných pozic, jsme si sním popovídali v
exkluzivním rozhovoru.
¤ Jak by jste zhodnotil podzimní
účinkování týmu?
„Z mého hlediska se mi uplynulá část
hodnotí velmi těžko, protože to byla
nevydařená půlsezóna. Skončili jsme
na desátém místě, což je po letech, kdy
jsme atakovali postupové pozice nebo
byli těsně za nimi, velký propad....“
¤ V čem by jste viděl příčiny tohoto
neúspěšného výsledku?
„Těch důvodů bylo víc. V první řadě to
byl neuvěřitelný počet zranění, kdy
jsme několik zápasů hráli s šesti zdravými lidmi z patnáctičlenného kádru!
Tím pádem jsme byli schopni odehrát
většinu utkání jen díky výpomoci dorostenců. Díky dlouhodobým marodům pak hráči po uzdravení nastupovali k zápasům bez tréninku a to bylo
také poznat.“
¤ Podepsaly se na vás také předsezónní odchody dvou stěžejních
hráčů Hoduláka s Vaňkem?
„Stoprocentně. Zvláště Peťa Hodulák
byl z dlouhodobého hlediska klíčovým
mužem Čechovic. My jsme s ním počítali, ale on odešel těsně před sezónou...“
¤ Nedalo se těmto odchodům zabrá-

nit?
„Konkrétně Peťovi jsme vyšli vstříc
vzhledem k jeho situaci, ve které byl.
Tam nebylo co řešit. Rozhodně nám
však chyběl nejen na hřišti, ale hlavně
v šatně. Radim Vaněk je mladý hráč,
který u nás byl jen jednu sezónu a má
ambice hrát vyšší třídu. To se také nedá
nic dělat.“
¤ Zmiňoval jste spoustu zranění a
náhradu hledanou v dorostu. Jak tito mladíci zapadli do mužstva?
„Náš dorost působí v krajském přeboru a určitě je pro mladé kluky velký
skok, stát se najednou hráčem základní
jedenáctky v I.A třídě mužů. To není
jednoduchá situace. V momentě, kdy
tam naskočí třeba jeden hráč, tak se to
nějakým způsobem dá ustát, když ale v
zápase nastoupí tři, čtyři, tak už je to na
projevu mužstva znát. Na druhé straně
je zase pozitivní, že do budoucna
máme na čem stavět.“
¤ Když se na to podíváme střízlivě.
Věříte, že s tímto mladým kádrem s
ohledem na všechny aspekty provázející jaro svoji situaci nakonec
zvládnete?
„Já osobně věřím, že ano. Je tam hodně
zkušených hráčů a pokud nás nepostihne podobná kalvárie jako na podzim, tak se posuneme do střední fáze
tabulky a závěr odehrajeme v klidu.“
¤ Kdo byl na podzim stěžejní oporou
týmu?
„Dá se říci, že jedním z nejlepších gólmanů v celé soutěži je Roman Švéda,
který většinu zápasů odchytal ve velké
pohodě. Z hráčů v poli to jsou Petr
Bílý, který přes svůj relativně pokroči-

lý věk odehraje utkání vždy na sto procent, klíčovým mužem naší defenzívy
je Jarda Vinklárek a velice dobře se začal do ofenzívní části zapracovávat Petr Haluza. Z těch ostatních je těžké někoho zvlášť vyzdvihovat, protože byli
zranění a moc toho neodtrénovali.“
¤ O Petra Haluzu je zájem ve vyšších
soutěžích, konkrétně v Určicích.
Pustili by jste ho?
„My chceme do budoucna po nějakých částech kádr postupně přebudovávat, aby dostávali více šancí kluci z
dorostu. Právě Peťa Haluza je členem
jedné z první generace, která vychází z
naší základny. Já osobně bych ho tedy
velmi nerad uvolňoval, protože do budoucna s ním počítáme jako s jednou z
klíčových osobností našeho mužstva.“
¤ Při pohledu do statistik udeří do
očí na Čechovice nezvykle velký počet obdržených branek…
„Je to tak, ale je to také způsobeno tím,
že i obrana hrála každý zápas v jiném
složení. Tím pádem na sebe hráči nejsou tolik zvyklí a dělají chyby, kterých by se sehrané mužstvo nedopustilo. Do obrany museli nastupovat
hráči, kteří hrávají standardně v například v záloze a z toho právě pramení
extrémně vysoký počet obdržených
branek oproti tomu, na co jsme byli i
my sami zvyklí.“
¤ Na první pohled je také zarážející
vaše naprostá bezzubost! Až na jednu výjimku jste na cizích hřištích
neuspěli...
„To je taky pravda. Ale ten jediný vyhraný zápas venku jsme odehráli v

kompletním složení. Jinak jsme jezdili na soupeřovu půdu spíše s torzem.
Pravdou však zůstává, že naše aktivita
v cizím prostředí, přese všechny ty objektivní potíže byla nulová a to je základem toho, v čem se musíme zlepšit.
Hlavním naším úkolem jara tedy bude
zůstat v určité bilanci doma a musíme
zvýšit bodový zisk z utkání venku.“
¤ Které zápasy byly z vašeho pohledu nejvydařenější?
„Po vydařené letní přípravě jsme odehráli určitě nejvydařenější partii hned
ve druhém kole v Kožušanech (výhra
4:0 – pozn.red.). Tam jsme právě hráli
v kompletní sestavě a zúročili jsme tu
kvalitní přípravu.“
¤ A na druhé straně, na které utkání
by jste nejraději zapomněl? Byla to
domácí prohra s Mostkovicemi?
„Mě ani tak nemrzí porážka s Mostkovicemi, ale spíše ten přístup k tomu
derby. Bolestivá prohra se zrodila v
posledním kole s Kožušany (1:4). Tam
jsme opravdu nehráli dobře, ale těch
nevydařených zápasů bylo bohužel
opravdu více.“
¤ Čím si naopak vysvětlujete, že se
vám podařilo v době vaší největší
krize porazit v té době vedoucí Jesenec?
„To je jev, který se v čechovickém fotbale táhne už dobrých dvacet, třicet let.
Na nejlepší týmy se dokážeme i přes
naše problémy semknout a vybojovat
dobré výsledky. Pak však přichází podcenění těch papírově slabších soupeřů
a tyto zápasy nezvládáme... Nevím.“
¤ Co říkáte na úroveň rozhodčích?
„Já si myslím, že po dřívějších exce-

sech došlo k určité nápravě. To však
mluvím o době tak sedm, osm let zpátky. V současnosti mám pocit, že se vrací ta doba ne úplně férového rozhodování.“
¤ Myslíte, že o tyto aspekty mají vliv
na vaší slabší venkovní bilanci?
„To zase ne! Příčina byla především v
nás. My jsme hráli opravdu špatně.
Stalo se, že jsme někdy měli pocit křivdy, ale většinou byla opravdu vina v
nás. Nechci to tedy svalovat na rozhodčí, i když neříkám, že vždy bylo
všechno ideální.“
¤ V jakém zdravotním stavu se momentálně nachází vaši svěřenci?
„Doufám, že budeme kompletní nejenom na přípravu, ale hlavně na jarní sezónu. Dlouhodobí marodi, kteří byli
mimo hru až půl roku, jsou v současnosti připraveni naskočit do tréninku.
Mým přáním je odehrát jaro tak, aby
nás ten fotbal bavil a měli jsme z našich
výkonů znovu radost.“
¤ Jaký máte plán zimní přípravy?
„Začínáme 13. ledna, trénovat budeme
třikrát týdně a přípravné zápasy bychom chtěli začít hrát od začátku února. Jména soupeřů vám ale neřeknu,
protože je zatím sám nevím.“
¤ Chtěl by jste hrát se silnějšími, nebo slabšími protivníky?
„Já osobně bych raději hrál tak tři zápasy s mužstvy z vyšší soutěže, tři stejné
úrovně a pak dvě proti týmům z nižších
soutěží. To se ovšem určitě nepodaří
naplnit, protože každý klub už má
pevně stanovený svůj harmonogram a
tak se pochopitelně tohle nepodaří doladit úplně podle ideálních představ.“

dlouho...,“ říká s úsměvem kouč P. Musil

První půlrok na lavičce ve funkci
hlavního kouče TJ Oresvo Sokol
Plumlov má za sebou Pavel Musil,
dlouholetý prostějovský a kralický mládežnický trenér. Jeho premiérové vedení seniorského celku
by se dalo vzhledem k dosaženým
výsledkům a také ambicím tradičního účastníka I.A třídy Olomouckého KFS hodnotit kladně.
Dvacetibodový zisk a především
pohledný fotbal, který plumlovský
celek především v domácích zápasech předváděl, musel fanoušky a
také funkcionáře klubu uspokojit.
„Hodnocení podzimní části bych
rozdělil na dvě části - doma a venku.
V domácím prostředí jsme odehráli
všechna utkání dobře, i když třeba
výsledkově s Mostkovicemi a Klenovicemi nám nevyšly. Ale derby
jsou svým způsobem specifická a
soupeři v nich prokázali své zkušenosti i kvalitu. Když neberu v potaz
zápas s Jesencem, o kterém se již nechci bavit, tak jsme doma vlastně neprohráli,“ poznamenal s patřičným
úsměvem Pavel Musil, lodivod fotbalistů TJ Oresvo Sokol Plumlov. Při
hodnocení zápasů na soupeřově hřišti už mu však úsměv trochu ztuhnul.
„Venku jsme také odehráli dobré partie, ale výsledkově to už jaksi nebylo ono. Chytili jsme se až v našem
posledním zápase na půdě soupeře
v Nových Sadech a je ironií, že se
jednalo o duel, ve kterém jsme
určitě nebyli lepším mužstvem,“
ohlédl se za souboji na venkovních
trávnících Musil. „Při pohledu na
tabulku spokojen nejsem. V hlavě
se mi pořád promítají zápasy, ve
kterých jsme zbytečně přišli o body.
Je to hodně vyrovnané a my, i když
jsme na sedmém místě, tak máme
mnohem blíže směrem dolů, než-li
nahoru,“ uvědomuje si kouč plumlovských fotbalistů realitu. Mužstvo Oresva Sokol se v podzimní části mohlo pyšnit velmi dobrou střeleckou potencí, když dokázalo sítě
soupeřů rozvlnit hned jedenatřicetkrát. „To hodnotím jako velké pozitivum. My jsme dokázali v každém
zápase, ať už doma nebo venku, dát
gól ze hry, navíc bez pomoci standardních situací! Tato bilance mne
hodně těší, protože jsme snad jediným týmem, kterému se něco podobného v soutěži podařilo,“ pochvaloval si útočný naturel svých
svěřenců P. Musil.
Při zmínce o střelecké produktivitě
Plumlova však nelze opomenout
jednu hodně nešťastnou událost,

„Plumlov je jedna fotbalová rodina
a ztráta člověka, jako byl Jiří Bureš,
ovlivnila celkovou atmosféru
dosti výrazným způsobem...“
Pavel Musil, trenér

která se výrazně podepsala na atmosféře v klubu. Dva dny před
plánovaným střetnutím 14. kola v
Lipníku nad Bečvou totiž celé fotbalové dění navždy opustil vinou
nezaviněné dopravní nehody hrající
asistent a střelec pěti branek Jiří Bureš. „To odsouvá nějaké bodové zisky a hodnocení naší fotbalové
výkonnosti zcela do pozadí. Tahle
událost dopadla na celý klub přímo
ničivou silou. Plumlov je taková
jedna fotbalová rodina a ztráta tohoto člověka ovlivnila celkovou atmosféru dosti výrazným způsobem,“ popsal po dlouhém zamyšlení
zastřeným hlasem tragickou událost
ze začátku listopadu Pavel Musil.
Pro mnohé fotbalové odborníky byl
předsezónní tah plumlovského vedení s angažováním trenéra bez zkušeností s mužským fotbalem velkým

překvapením. Zvláště při věkové
skladbě mužstva, kdy hned několik
hráčů je trenérovými vrstevníky. Dosažené výsledky a také herní projev
však značí, že se jednalo o správnou
volbu. „Na to, jestli jsme si s hráči
kápli do noty, by měli asi odpovědět
oni sami. Během třítýdenní předsezónní přípravy jsme se vzájemně poznávali a asi to klape. Nejsem typem
nějakého trenérského „rasa“, spíše
volím více komunikativnosti a přátelštějšího přístupu. Hodně mi také pomohlo, že mužstvo je konsolidované, přestože jsme na společnou
přípravu neměli moc času,“ vyjádřil
se ke svému souznění s novým
týmem Musil. Další věcí, která začínajícímu kouči mohla eventuelně
zlomit vaz, byla i určitá neznalost
soutěže. Po půlroční zkušenosti se
mladý kormidelník zamyslel nad

úrovní I.A třídy. „Já jsem viděl strašně moc utkání Přeboru O KFS při
mém předchozím angažmá u dorostu Kralic. Také na I.A třídu jsem jezdil, kdykoliv jsem měl volný čas a její úroveň je o něco slabší, byť herní
styl je obdobný. Některé zápasy v
soutěži by snesly i měřítko krajského
přeboru, ale opakuji jen některé...
Pár týmů by také mohlo při
vhodném doplnění v nejvyšší krajské soutěži působit. Z tohoto pohledu na mě udělala největší dojem
Náměšť na Hané, která například u
nás hrála fantastický fotbal a myslím
si, že v postupové matematice ještě
tento celek neřekl zdaleka poslední
slovo,“ hodnotil druhou nejvyšší
krajskou soutěž Musil.
Při svém hodnocení si také plumlovský kormidelník vzpomenul na nejvydařenější a naopak i ty méně povedené party svých svěřenců v podzimní části. „Určitě dlouho nezapomenu
na druhý poločas s Klenovicemi, kdy
jsme dokázali zvrátit dvoubrankové
manko a hráli jsme přímo excelentně
(konečná remíza 3:3 – pozn.red.).
Druhým takovým zážitkem pro mě
byl domácí duel s Čechovicemi, ve
kterém jsme svého soupeře naprosto
jednoznačně přehráli a o výsledku
nebylo nejmenších pochyb (výhra
4:1 – pozn.red.). Do opačného soudku bych dal všechna naše venkovní
utkání. Někdy dílem smůly, ale většinou vinou vlastních chyb jsme stále
prohrávali... Největší herní propadák
byl asi v Troubkách (porážka 4:1 –
pozn.red.) a také v Kožušanech (porážka 4:1 – pozn.red.). V těchto zápasech to prostě nebylo ono,“ popsal
dobrá i špatná představení svého souboru Pavel Musil, který také nechtěl
jmenovitě vyzdvihovat žádného ze
svých svěřenců. „Pro mě je stěžejním
hráčem každý, kdo je schopen dvakrát v týdnu se odtrhnout od rodiny,
přijít na trénink a ještě k tomu strávit
víkendový půlden na zápase! Například hráč, jenž je zraněný, se ochotně
chopí volantu a stejně na zápas odveze spoluhráče, nebo přijde na trénink
půl hodiny po tom, ce sleze v práci ze
žebříku. A toho si vážím! Stěžejní
jsou tak z mého pohledu úplně všichni fotbalisté.“
Přesto při pohledu do statistik nelze
opomenout jméno „Slávy“ Frýborta
staršího, jenž ve svém fotbalově „požehnaném“ věku jednačtyřiceti let
patří s osmi brankami k nejlepším
střelcům celé soutěže. „Tak to bezesporu. Je to dáno jeho zkušenostmi,
ale hlavně herní kvalitou celého mu-

žstva. Konkrétně „Sláva“ má u soupeřů velký respekt a přesto, že si na
něj dávali velký pozor, tak se dokázal
prosadit,“ popsal pozici svého ústředního střelce plumlovský lodivod, jenž se s širokým úsměvem vyjádřil i k případným tréninkovým
úlevám „fotbalového kmeta“ krajských trávníků: „My jsme rádi když
vůbec přijde... Ne, a on navíc není jediným starším hráčem našeho kádru.
Se stejným zápalem a zaujetím se
věnují fotbalu i Jirka Kiška, Laďa
Ševcůj, Jarda Křupka, David Staněk
nebo Milan Stužka. Na jejich přístup
si opravdu nemohu stěžovat. Ve
většině případů, neříkám ale že ve
všech, by si z nich ti mnohem mladší
mohli vzít příklad.“ Když jsme u toho věkového složení plumlovského
mužstva, nabízí se otázka, kdy že své
místo uvolní mladším. „Omlazovat
je samozřejmě potřeba, ale já když
sleduji trénink a ten zápal těch starších hráčů, s jakým fotbal dělají, tak
nevím. Je těžké nahradit například
čtyřicetiletého hráče dvacetiletým,
když ten mladší tu výkonnost zatím
nemá. Já věřím, že budou stávající
opory schopny na této úrovni hrát ještě několik dalších sezón. V Plumlově například při absenci dorostu to
vidím tak na osm let než dorostou
současní žáci,“ uvedl Pavel Musil a
nezapřel tak trochu ani svůj smysl
pro humor...
Dvacetibodový zisk značí velmi
dobrý základ na cestě za kýženou
záchranou soutěže, ale kormidelník
Plumlova zdvihá varovný prst před
předčasným sebeuspokojením. „Na
udržení by mělo stačit takových dvaatřicet až pětatřicet bodů. My máme
ovšem ještě předehrávku jara v Lipníku a ten výsledek hodně napoví o
tom, jak to s našimi šancemi vypadá.
Já však pevně věřím, že pokud budeme pokračovat v trendu vydařených
domácích zápasů, tak se udržíme na
současných pozicích,“ neskrývá víru
v udržení soutěže kormidelník Plumlova. Obdobně jako v ostatních regionálních klubech, tak ani v Plumlově
neočekávají výrazný kádrový pohyb.
„V současné době nevím o žádném
avizovaném odchodu, ani příchodu
někoho zkušenějšího zvenčí. Co si
myslím, tak by se mělo jednat jen o
příchody spíše mladých hráčů. Navíc
my máme v záloze dlouhodobě
zraněné Líznu s Daněčkem, což jsou
posily samy o sobě,“ uzavřel velice
plodný popodzimní rozhovor trenér
TJ Oresvo Sokol Plumlov Pavel Musil.

V Čechovicích přebudovávají kádr a věří pevně v záchranu
Každoroční aspirant nejvyšších
příček v I.A třídě TJ Sokol Čechovice zažil jeden z nejhorších podzimů za poslední desetiletí. Příčinou
nelichotivého postavení vždy ambiciózního týmu je podle klubového vedení neuvěřitelná kalvárie
zranění a také ztráta vůdčí osobnosti mužstva.
„Úvod ročníku proběhl ještě podle
našich představ. Dvě výhry však devalvovala domácí porážka v derby s
Mostkovicemi, po které přišel určitý
zlom v naší výkonnosti. Poté už jsme
ař do konce podzimní části střídali
dobré výkony se špatnými a postupně
dokonce ty špatné převažovaly až to
vyvrcholilo tím strašlivým závěrem,“
nechal se slyšet sekretář a organizační pracovník vedení oddílu TJ Sokol
Čechovice Josef Sklenář, který
marně pátral v paměti, kdy naposledy
inkasovalo čechovické mužstvo tak
velké brankové příděly.... Hlavním
důvodem neutěšeného tabulkového
postavení a bídného herního projevu
byly nucené absence velkého množství opor. „Prakticky celý podzim

“V našem regionu nejsou dostatečně
kvalitní hráči, se ví dlouhodobě.
Jedná se o důsledek pádu mužského
fotbalu v Prostějově.“
Josef Sklenář, sekretář TJ Sokol Čechovice
nemohlo nastoupit mužstvo v optimálním složení. Namátkou vyjmenuji dlouhodoběji zraněné hráče Šteigl,
Vinklárek, Lisický, Mráček, Langr a
kvůli červené kartě stál tři zápasy gólman Švéda. Další věcí byl letní odchod Petra Hoduláka, jenž byl dlouhodobě nejlepším střelcem, ale také
vůdčí osobností týmu,“ žehral nad
nepřízní osudu čechovický funkcionář.
Přesto přese všechno však prý v klubu s dosaženou bilancí až taková nespokojenost, jak by se dalo na první
pohled očekávat, nepanuje. „Výsledkové a bodové představy jsme měli
určitě větší. Ovšem na to, že ve

většině zápasů museli nastupovat tři
až čtyři dorostenci, tak bych neřekl,
že jsme úplně nespokojeni. Přiznávám, že se jedná o ústup z pozic,
ale naší dlouhodobou filozofií je zabudovávání co nejvíce mladých
hráčů, což mělo pochopitelně dopad
na naše výsledky,“ vysvětluje zaměření se na vlastní odchovance
Sklenář.
Obavy z případného sestupu však prý
nejsou v Čechovicích na pořadu dne.
„Určitá obava ze sestupu existuje vždycky. Bodů opravdu nemáme moc.
První věcí je však finanční situace,
druhou nedostatek kvalitních hráčů
na Prostějovsku. Ekonomická situace

není dobrá všeobecně a i o tom, že v
našem regionu nejsou dostatečně
kvalitní hráči, se také ví dlouhodobě.
Jedná se o důsledek pádu mužského
fotbalu v Prostějově. Také většina našeho kádru prošla mládežnickými kategoriemi prostějovského klubu, ale
ti už v současnosti dosluhují a nové
není kde brát,“ zamyslel se na strastiplnou současností fotbalu v regionu
čechovický sekretář.
Tragický závěr podzimní části je prý
už momentálně v Čechovicích zapomenut a pohledy všech zainteresovaných se upírají k jaru. „Já vidím jaro
optimisticky. Pořádně potrénujeme,
hráči se uzdraví a připravíme se tak,
že se záchranářským bojům vyhneme
a postupně se přiblížíme ke klidnému
středu tabulky. Věřím tomu, že kluci
hrát fotbal přece nezapomněli,“ vyznal se z víry v lepší fotbalové zítřky
svého klubu Josef Sklenář. Vzhledem k výše zmíněnému směru, kterým se chtějí v Čechovicích ubírat, se
nečekají ani žádné výrazné kádrové
změny. „Směrem k nám zatím vůbec
o žádném hzráči nejednáme. Ani o

odchodech bych toho moc neřekl.
Víme, že je zájem ze strany Kostelce
o Langra a v Určicích chtějí na zkoušku Petra Haluzu. Nic však v této
době není jisté a je to věcí dalšího jednání. Jedinou novinkou je tak pouze
posun dorosteneckého trenéra Stanislava Bilíka do funkce asistenta hlavního trenéra,“ prozradil klubový činovník.
Důležitým faktorem, který odpradávna ovlivňuje úspěšnost, či neúspěšnost fotbalových klubů jsou peníze. Jak jsou na tom v Čechovicích?
„Ekonomicky jsme na to obdobně jako každý rok, tedy na úrovni většiny
klubů pohybujících se v této soutěži.
Nemáme žádného generálního sponzora a naši činnost tak pokrývají pouze drobní partneři. Největší měrou
nám pak přispívá Město Prostějov a
také Olomoucký kraj. Něco také vytváříme z vlastních zdrojů, kdy pořádáme tradiční Sportovní plesy. Letos se budou konat 7. a 21. února,“
poznamenal Josef Sklenář a současně
tak pozval širokou sportovní veřejnost na blížící se tradiční akce.

podzimní část:

SK JESENEC
Brankáři:
Roman BURGET
Karel LAŠTŮVKA
Obránci:
Petr TICHÝ
Martin KLICPERA
Michal TAKÁČ
Zdeněk HORÁK
Bronislav BURIAN
Záložníci:
Tomáš ULLMANN
Radim OSTŘÍŽEK
David ČÍŽEK
Petr KLICPERA
Martin LAŠTŮVKA
Lukáš VÁCLAVEK
Vladimír ČÍŽEK
Jiří KVAPIL
Útočníci:
Josef KONEČNÝ
Jiří TICHÝ
Lukáš KUŘITKA
Trenér:

9 810
8 720
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1
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15
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15 1304 2
13 1095 9
13 408 7

0
0
0

0
0
0

0
0

Vysvětlivky – brankáři: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve čtvrtém počet
inkasovaných branek, v pátém
počet obdržených žlutých karet,
v šestém počet udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých
karet, v šestém počet udělených
červených karet.

Jaroslav ULLMANN

TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
Brankáři:
David KREJČÍ
8 720 1 14 0
Milan STUŽKA
6 540 1 15 1
Obránci:
Jiří KIŠKA
14 1230 0 5 1
Petr KUTNÝ
14 944 0 2 0
Marek CHMELAŘ
11 809 1 3 0
Petr VYROUBAL
6 488 2 3 0
Lukáš KONEČNÝ
5 450 0 0 0
Pavel KIŠKA
6 305 0 1 1
Miroslav GRMELA
3 182 0 3 1
Jaroslav FRÝBORT ml. 14 1038 1 0 0
Záložníci:
Ladislav ŠEVCŮJ
13 1168 3 1 0
Jiří JEŽEK
12 1040 5 2 0
Tomáš PARÁK
10 792 1 4 0
Radek BUREŠ
13 531 1 1 1
David STANĚK
5 382 0 0 0
Ondřej DANĚČEK
4
68 1 0 0
Radek LÁTAL
2
45 0 0 0
Adam HLADKÝ
1
45 0 1 0
Pavel VAŇÁK
1
3 0 0 0
Zdeněk HOŘAVA
2
1 0 0 0
Marek LÍZNA
3
80 0 2 0
Útočníci:
Jaroslav KŘUPKA
14 1258 3 1 0
Jaroslav FRÝBORT st. 14 1038 8 1 0
Jiří BUREŠ
7 427 5 1 0
TJ SOKOL ČECHOVICE
Brankáři:
Roman ŠVÉDA
12 1080 5 20
Milan PITÁK
3 270 0 9
Pavel VANĚK
1
5 0 0
Obránci:
Pavel GRÉZA
15 1337 0 1
Marek ZAČAL
15 1195 3 0
Lukáš DVOŘÁK
15 1170 1 6
Jaroslav VINKLÁREK 11 979 0 1
Tomáš BILÍK
5 405 0 0
Petr MACH
9 375 1 2
Ladislav ŠŤASTNÝ
1
65 0 0
Záložníci
Petr KOVAŘÍK
15 1306 1 2
Petr BÍLÝ
15 1231 4 3
Lukáš MRÁČEK
10 816 0 1
Bořek CHMELÍK
13 793 0 0
Tomáš LANGR
9 715 2 1
Michal PRÁŠIL
8 310 1 1
Radek ŠTEIGL
2 180 0 0
Ivo GREPL
3 105 0 0
Pavel HALUZA
1
25 0 0
Jiří NAKLÁDAL
1
10 0 0
Útočníci
Petr HALUZA
10 859 2 5
Jiří ANTONÍČEK
11 825 2 2
Vladimír LISICKÝ
6 224 1 0
Martin HORÁK
3 249 1 0
Tomáš KUČERA
2 135 0 0
Jan HORÁK
2
82 0 0
Karel HRUDA
2
46 0 0

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1

Vysvětlivky – brankáři: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve čtvrtém počet
inkasovaných branek, v pátém
počet obdržených žlutých karet,
v šestém počet udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých
karet, v šestém počet udělených
červených karet.
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Pavel MUSIL
Hrající asistent trenéra:
Jiří BUREŠ
Vedoucí mužstva:
Stanislav BUREŠ
Předseda klubu:
Břetislav JURNÍČEK st.

1
0
0

Vysvětlivky – brankáři: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve čtvrtém počet
inkasovaných branek, v pátém
počet obdržených žlutých karet,
v šestém počet udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých
karet, v šestém počet udělených
červených karet.
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Jaroslav ŠŤASTNÝ
(ve třech zápasech jej zastoupil
Roman POPELKA)
Hrající asistent trenéra:
Petr BÍLÝ

TJ SOKOL MOSTKOVICE
Brankáři:
Michal KAŠTIL
15 1350 2 23 0
0 Vysvětlivky – brankáři: v prvním
Jan POKORNÝ
1
45 0 3 0
0 sloupci počet zápasů, ve kterých
Obránci:
hráč nastoupil, ve druhém počet
Ondřej MILAR
13 1260 0 2 0
odehraných minut, ve třetím vyVladimír VOJTÍŠEK
12 1052 0 7 2
chytané nuly, ve čtvrtém počet
Jaroslav KARAFIÁT 13 1105 5 1 0
inkasovaných branek, v pátém
Daniel CIGR
6 480 0 0 0
počet obdržených žlutých karet,
Václav KOMRZÍ
4 360 0 0 0
v šestém počet udělených červeTomáš KAZDA
7 303 0 0 0
ných karet. Hráči v poli: v prvním
Jan ŠŤÁVA
6 268 0 0 0
sloupci počet zápasů, ve kterých
Petr ZAPLETAL
3 198 0 0 0
hráč nastoupil, ve druhém počet
Josef SEKANINA
5
47 0 0 0
odehraných minut, ve třetím poZáložníci:
Ondřej ZAPLETAL
15 1309 2 0 0
čet vstřelených branek, ve čtvrMartin ŠLAMBOR
14 1255 2 3 0
tém počet obdržených žlutých
Matěj HATLE
13 1143 0 4 0
karet, v šestém počet udělených
Martin VOJTÍŠEK
7 620 1 0 0
červených karet.
Ondřej KOVÁŘ
7 448 0 1 0
Dušan LÁNSKÝ
9 437 0 0 0
Viktor KUCHAŘ
2
88 0 0 0
Radek HANÁK
2
36 0 0 0
Bedřich ŠKOBRTAL
2
35 0 0 0
Útočníci:
Ivo KROUPA
14 1248 3 1 0
Roman ŠUBERT
14 1012 0 0 0
Václav DADÁK
8 584 0 2 0
Radim KARAFIÁT
2
83 0 0 0
Michal ŠUBERT
4
56 0 0 0
Poznámka: Michal Kaštil odehrál druhý poločas zápasu 13. kola proti Sokolu Troubky v poli!
Trenér:
Karel PIŇOS

FOTBAL EXTRA - 4. díl věnovaný šestici našich zástupců v I.B třídě OLOMOUCKÉHO KFS (Haná Prostějov, FC Kostelec na Hané, TJ Haná Nezamyslice, FK Němčice nad Hanou, Sokol Pivín, Sokol Vrchoslavice) vyjde
v čísle 3, dne 19. ledna 2009.
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„Spokojenost? Měli jsme vyšší ambice,“ kroutí hlavou Petr Škantár
Za vzestupem klenovického fotbalu
v posledních letech stojí bezesporu
postava v nedávné minulosti ještě
hrajícího trenéra Petra Škantára, který je zároveň i jedním z hlavních činovníků tohoto klubu. Sám Škantár
však s podzimním vystoupením loňského nováčka I,A třídy není příliš
spokojen.
„Spokojeni být rozhodně nemůžeme,
protože jsme měli před startem sezóny mnohem vyšší ambice. Během
podzimu se nám však zranilo pár
hráčů, které jsme nedokázali nahradit. Zjistili jsme tak, že náš kádr není
až tak široký a budeme jej muset doplnit. Alarmující je také zjištění, že se
po pár prohraných zápasech rapidně
snížila tréninková morálka,“ upozorňuje na negativní jevy Petr Škantár,
hrající sekretář oddílu a současně i
asistent hlavního trenéra. Liknavý
přístup hráčů k fotbalu je zvláště v

Klenovicích překvapivý, protože je
známou věcí, že podmínky v tomto
klubu jsou na zvyklosti v I.A třídě
nadstandardní. „Podmínky máme
opravdu nadstandardní. Hráči mají k
dispozici veškeré zázemí, které potřebují. Od sportovního vybavení
přes realizační tým až po tréninkové
prostory. Bohužel skutečnost je taková, že naším jednoznačným letošním
cílem už bude jen a pouze záchrana...,“ přiznává přehodnocení předsezónních cílů Škantár.
Klenovický klub čekají v letních měsících plánované investice do dalšího
zvelebování už tak velice reprezentativního areálu. „Čeká nás rekonstrukce sportovního zázemí, hřiště a přístavba tělocvičny. Tudíž místo posilování kádru se budeme soustředit na
dokončení těchto plánů,“ prozradil
velké budování, jež na Klenovické
čeká, Škantár. Financemi neoplývá v

současnosti žádný klub. Klenovičtí
však prý mají z tohoto pohledu velice
náročnou rekonstrukci zajištěnu.
„Ano, stavební rekonstrukci máme
zajištěnu. Záležet bude jen na začátku
stavby. Předpokládám, že by se mělo
začít v květnu nebo červnu letošního
roku. Po jejím dokončení bychom
měli disponovat nadstandardním areálem, který snad předčí na
Prostějovsku jen Konice,“ pochlubil
se opakovaně s velkolepými plány
klubový představitel. V poslední
době také určitě zacloumala i klenovickým klubem ekonomická krize.
Hlavně změna majitele hlavního
sponzora firmy Qualite byla hodně
nečekaná. „Určitě se nás tato změna
dotkne. Na druhé straně máme zase
takové zázemí a pozici, že snad dokážeme peníze sehnat i jiným způsobem. Výborná je spolupráce s obcí a
tak si myslím, že to zvládneme,“ uza-

vřel finanční stránku fotbalu Petr
Škantár.
Příchody nějakých zvučných posil
tedy nejsou z objektivních důvodů na
pořadu dne. Jak to ale vypadá s
případnými odchody? „Pan Štefka
nám slíbil, že ještě vydrží a tak jedinou neznámou je případný odchod
Kubíčka. Jinak bychom měli pokračovat ve stejném složení a právě z tohoto důvodu věřím v záchranu,“ vyznává se z důvěry v současný kádr
hrající asistent trenéra. V případě odchodu Kubíčka by však utrpělo mužstvo určitě hodně obtížně zacelitelnou ránu. „To je jasné. Hráč, který
dává každou sezónu kolem dvaceti
branek, by se těžko nahrazoval. Naší
prioritou bude Pavla udržet v
Klenovicích. Jinak bychom se určitě
museli poohlédnout po nějaké náhradě, nebo ho zastoupit kolektivním pojetím a zvýšenou bojovností,“ nechce

malovat předčasně čerta na zeď
Škantár. „Naštěstí i zdravotní stav
mužstva vypadá v současnosti velmi
dobře,“ dodává s uspokojením.
Avšak ani v bráně neoplývá klenovické mužstvo přílišnou jistotou. Při
pracovním vytížení Luboše Nováka
se jeho náhradníci příliš nevyznamenali. „Na tomto postu máme problémy dlouhodobě. Zodpovědnost našich gólmanů, když pominu Luboše
Nováka, není dobrá. Hodně mě zklamal přístup Horáka, který nepřišel
mnohdy ani na zápas a musel ho nahrazovat Jaroš, jehož kvalita po
dlouhodobém zranění ještě není na
I.A třídu odpovídající. Pokusím se
tedy znovu přemluvit Luboše
Nováka, aby ještě nekončil,“ zmínil
další bolavé místo svém mužstva na
trávníku agresivní stoper.
Přes spíše podprůměrné podzimní
výsledky si klenovický bouřlivák

kupodivu nestěžuje na rozhodčí.
„To je takové ošemetné téma. Já fotbal hraji už dlouho a vím, jak to vypadá. Většinou je klasikou, že sudí
přivře trochu oko ve prospěch domácích a tak lamentují především
hostující týmy. Já si myslím, že
obecně kvalita rozhodčích není špatná. Vnímám také, že mnohdy pískají sedm zápasů za víkend a tak jsou
chybičky celkem pochopitelné. S
vyloženým zářezem jsem se v
průběhu podzimu určitě nesetkal,“
vyjádřil se na téma mužů v černém
Škantár.
Klenovický klub se může pyšnit vůbec jedněmi z nejvyšších průměrných návštěv diváků v celé soutěži,
ale výsledková bilance tomu příliš
neodpovídá. „To je pravda, mohli
jsme mít určitě o dvě výhry více, ale
souvisí s tím i ta zranění. Diváky dokážeme přitáhnout i tím zázemím,

které v Klenovicích máme. Dalším
aspektem je i složení kádru, kdy je drtivá většina hráčů klenovických odchovanců a tak k nim mají fanoušci
bližší vztah,“ vyjmenovává důvody
popularity fotbalu v obci dlouholetý
Klenovičák.
Fotbalový klub TJ Sokol Klenovice
na Hané závěrem děkuje za podporu
a spolupráci firmě Qualite a také obci
Klenovice na Hané. „Věřím, že s firmou Qualite budeme nějakým způsobem spolupracovat i nadále a za
vstřícnost jsme hodně zavázáni také
místnímu starostovi Stanislavu
Cetkovskému a celému obecnímu
představenstvu. Poděkování patří samozřejmě i všem dalším drobnějším
sponzorům našeho klubu,“ neopomenul vyjádřit vděk těm institucím,
bez kterých by se určitě fotbal v
Klenovicích na podobné úrovni dělal
velice obtížně klubový představitel.

Z. Cetkovský: „Nemáme dostatečný počet kvalitních hráčů!“

V průběhu loňské sezóny usedl na
lavičku klenovického prvního
týmu dlouholetý mládežnický
kouč Zdeněk Cetkovský, který
dovedl na jaře minulého roku nováčka k záchraně a v letošním ročníku jej čeká naprosto stejný
úkol. Přes standardně naplánovanou letní přípravu se někteří hráči
tréninkových jednotek nezúčastnili a tím pádem se mužstvu výsledkově příliš nedařilo. I díky
dlouhodobým zraněním stabilních opor se tak Klenovice na
Hané potácí těsně nad sestupovou
propastí.
„Do předsezónní přípravy byli zařazeni hráči, kteří vyválčili v minulém
ročníku sedmé místo. Kádr však
opustili Kaděra, Vlachynský a Štěpánek. V úvodu sezóny pak ukončil
z pracovních důvodů aktivní činnost
Tomáš Zbožínek. Do mužstva naopak byli zařazeni David Novák,
Radek Cetkovský a také nadějní dorostenci Suchánek, Ondrejkovič, Ši-

mek, v závěru podzimu se k nim přidal také Adam Kovařík,“ shrnul
kádrové změny Zdeněk Cetkovský,
hlavní trenér klenovických fotbalistů. Dlouho spát nedalo ambicióznímu trenérovi dlouhodobé klenovické dilema nad postem brankáře.
„Rozhodl jsem se pro dvojici Luboš
Novák a Rostislav Horák. Teřtí
brankář Michal Kovařík si musel najít nové angažmá. Zde musím přiznat svou osudovou chybu v podobě
uvolnění Kovaříka. Stávající gólmanská dvojice totiž pojala svou
zodpovědnost takovým způsobem,
že si chodili na tréninky a zápasy, jak
je zrovna napadlo. Na omluvu
Luboše Nováka však musím říci, že
pracuje v nepřetržitém provozu a
kolikrát nastupoval k zápasům i po
noční službě. Na druhé straně Rosťa
Horák zklamal svým přístupem úplně šíleným způsobem. Zábavy, alkohol, rvačky a tak dále. To byl jeho
případ,“ kypěla v trenérovi při vzpomínce na „zodpovědnost“ mladého

brankáře ještě dlouho po skončení
sezóny krev. Další věcí byla už samotná malá účast hráčů na trénincích během letní přípravy. „Někteří
chodili spíše sporadicky a někteří jako Štefka, Zapletal, Nesvadbík nebo
Zbožínek vůbec. Navíc došlo v létě i
k několika zraněním, což byl případ
Sigmunda, Chytila, Kubíčka, Sázel
pak dlouhodobě onemocněl,“ prozradil další důvody související s výsledkovou mizérií Cetkovský, který
vzápětí poukázal na příkladný přístup dalších hráčů. „Nechci být jen
kritický, protože jsou v kádru hráči,
kteří zaslouží za svůj přístup absolutorium. Jako například Rozehnal,
Všianský, Tomáš Cetkovský, Radek
Cetkovský, David Novák, Přikryl a
také dorostenci.“ Proklamovaným
trenérovým záměrem bylo také zařazení nadějných dorostenců do prvního mužstva. „Je škoda, že ne
všichni se nabídnuté šance chopili.
Místo tréninku se raději promenádovali po koupalištích, naháněli holky

a měli spoustu jiných zájmů. Přitom
pro fotbalisty ve věku okolo dvaceti
let je právě pravidelná náročná příprava nutností. Osobně mne nejvíce
zklamal Ondrejkovič, naopak pochvalu zaslouží Suchánek se Šimkem,“ nechápe postoj mladé generace náročný kouč.
Díky příznivému losu se však vstup
do podzimu Klenovicím celkem vydařil. „Důležité je vždycky ročník
dobře rozehrát a to se nám výhrou s
Mostkovicemi podařilo. Po porážce
v Opatovicích jsme vyhráli s
Lipovou a vypadalo to dobře.
Postupně jsem si však začal uvědomovat, že nám bude hodně chybět
zraněný Sigmund, který se v minulé sezóně vypracoval na jednoho
z nejlepších obránců celé soutěže,“
ohlédl se za vstupem do soutěže
Zdeněk Cetkovský. Během celé
podzimní části se klenovický výběr
prezentoval značně nevyrovnanými výkony. „Byly zápasy, které
se hodnotily velmi dobře.

Například
oba
duely
s
Mostkovicemi, dále utkání s
Lipovou, Jesencem, Novými Sady,
v Plumlově, Čechovicích, doma s
Lipníkem a Opatovicemi. Byly ale
také takové duely, které jsme absolutně nezvládli. V Ttroubkách, doma s Bělotínem, Náměští a v
Brodku u Přerova. Bohužel jsme se
těmto excesům nevyhnuli,“ zhodnotil také jednotlivé zápasy pečlivý
kormidelník. Celková bilance je tak
spíše podprůměrná a hrozivá je i bilance obdržených branek, jež je
nejvyšší v celé soutěži. „Ano, to je
varovný signál. Je to hlavně vinou
výše zmíněných problémů s našimi
brankáři. Celkově na tom má ale
podíl i slabší hra obrany. V porovnání s předcházejícím podzimem se
jedná o značný výsledkový propad.
Pocítili jsme také absenci kanonýra
Kubíčka v posledních kolech, kdy
nám ve vyrovnaných duelech jeho
branky chyběly,“ zamyslel se nad
příčinami ztracených vyrovnaných

utkání klenovický kormidelník. Při
spoustě absencí zaviněných zdravotními problémy stěžejních opor
vyšlo najevo, že je nemají v
Klenovicích
kým
nahradit.
„Musíme do jarní části minimálně
tři hráče sehnat. Snažil jsem se do
sestavy zapracovávat mladé hráče,
ale například již zmíněný
Ondrejkovič po výborném výkonu
v Plumlově přestal chodit na tréninky...,“ projevil zájem o posílení mužstva jeho trenér. Hlavní osou mužstva byly na podzim tradiční opory. „Kdybych měl jmenovat jednotlivě, tak musím vyzdvihnout
Rozehnala, Všianského, Kubíčka a
nesmím také zapomenout na hráče,
kteří jsou už věkem trochu dál jako
Štefka, Škantár, Zapletal a David
Novák. Například Petr Škantár dělá funkcionáře, pomáhá mi s tréninkem a ještě je nepostradatelným
hráčem. Po zranění Pavla Kubíčka
šel do útoku a stal se hned druhým
nejlepším střelcem a navíc ještě

hodně branek svým spoluhráčům
připravil,“ chválil svého nejbližšího
spolupracovníka Cetkovský, který
si také cení ohromné podpory místních fanoušků. „Rád bych poděkoval všem našim fanouškům za to, jak
v hojném počtu navštěvovali naše
zápasy nejen doma. Jejich povzbuzování a víra v naše mužstvo nám
neskutečně pomáhá. Kolikrát nám i
venku vytvořili takové prostředí, že
jsme si připadali jako kdybychom
hráli v Klenovicích. To nemá opravdu obdoby. Je vidět, že klenovickým
fanouškům není osud fotbalu lhostejný. Hráči by si měli uvědomit,
jaké jim oddílové vedení a také obec
vytváří podmínky. Měli by si toho
vážit! Já bych touto cestou rád poděkoval všem výše zmíněným za jejich podporu, jmenovitě klubovému
předsedovi panu Prášilovi, klenovickému
starostovi
panu
Cetkovskému a také vedoucímu
mužstva panu Kubíčkovi,“ uzavřel
podzimní část Z. Cetkovský.

Ani Mostkovice předčasně zbraně neskládají, věří v tradiční jarní jízdu

Dalším z klubů, který je velice
akutně namočen v sestupových bažinách, je TJ Sokol Mostkovice, což
však není žádné překvapení.
Skromný oddíl z obce ležící pod
Plumlovskou přehradou se v I.A třídě zachraňuje prakticky každý rok.
Už jen z těchto důvodů je nějaká panika Mostkovicím na hony vzdále-

na. „Hodnocení prvního půlroku je
stejné jako každý rok. Jsme na tom,
jak jsme a tak nás čeká na jaře klasický boj o holé přežití, ze kterého jak
všichni doufáme vyjdeme úspěšně,“
nedělá si těžkou hlavu ze špatného
výchozího postavení jeden z vrcholných funkcionářů TJ Sokol
Mostkovice Ladislav Krátký.

Bohorovný klid a nadhled
Mostkovických dokládá i minimální
přestupový ruch týkající se prvního
mužstva. „O žádné přespolní hráče
neusilujeme, vždyť naše umístění
bylo vcelku očekávané. Stěžejní je
pro nás otázka udržení gólmana
Michala Kaštila v našem klubu i pro
jaro. Michal byl naší největší oporou

a v případě jeho setrvání věříme
pevně v záchranu,“ vyznal se z hlavního
zimního
tématu
Mostkovických jejich činovník. V
tomto kontextu se jeví jako logická
volba nového trenéra, který před
startem sezóny převzal žezlo nad
mužstvem. „Franta Piňos byl po
Jarovi Karafiátovi jasnou volbou. Je

to člověk vzešlý z řad mostkovického klubu, který velmi dobře zná
zdejší prostředí a dlouhá léta také
všechny hráče. K jeho práci nemáme nejmenších výhrad,“ chválil
práci nového kouče klubový bafuňář.
K optimismu ohledně záchranářských bojů svádějí mostkovické či-

„Doma hrajeme pod psychickým tlakem,“ říká lodivod Piňos
Premiérový půlrok v pozici hlavního
kouče TJ Sokol Mostkovice odkroutil místní patriot František Piňos.
Specifický tým převzal po Jaroslavu
Karafiátovi a vede si s ním obdobným způsobem. Tedy výsledkově nevýrazný podzim a v jarní části tradiční boj o záchranu. Podaří se mu dokormidlovat mostkovickou fotbalovou loď ke kýžené záchraně? Takové
a spoustu jiných otázek týkajících se
především podzimního účinkování
jeho svěřenců jsme panu Piňosovi
položili v našem rozhovoru.

¤ Jak jste spokojen s právě skončeným podzimem?
„Řekl bych, že jsem spíše nespokojen.
Hlavně co se týká bodového zisku.
Avšak vzhledem k tomu, že jsme měli
velkou marodku a v mnoha zápasech
jsme nehráli v optimální sestavě, je konečný bodový zisk asi odpovídající. V
mnoha utkáních jsme však měli až
příliš velké absence a prohráli jsme je
kolikrát hodně nešťastně. S herním
projevem jsem tedy spokojen, s
umístěním a body už ne.“
¤ V čem si myslíte, že spočívají hlavní příčiny faktu, že máte na kontě jen
dvě vítězství?
„Je to tím, že jsme hráli vyloženě jen na
jednoho útočníka Kroupu, protože
Roman Šubert má pracovní povinnosti. Vázla nám tedy součinnost v útočné

fázi. Také v obranné fázi nám často vypadli hráči a to bylo také poznat.“
¤ Kdo byl vaší největší podzimní
oporou?
„Jednoznačně brankář Michal Kaštil a
také Ondra Zapletal, kteří odehráli
všechny zápasy s maximálním nasazením. Do této kategorie patří ještě Ondra
Milar, jehož absence kvůli zranění byla
citelná.“
¤ Proslýchá se, že Michal Kaštil v
Mostkovicích na jaře působit nebude!?
„Tak to není úplně jasné. My samozřejmě máme o Michala eminentní
zájem a budeme s Kralicemi jednat o
prodloužení jeho hostování.“
¤ Který zápas se vám osobně nejvíce
líbil?
„I když to možná bude znít paradoxně,
tak poslední kolo v Bělotíně. Přestože
jsme tam prohráli, tak mužstvo kompletně ve všech řadách podalo famózní
výkon. Tam bylo vidět, že když se do
hry dá srdíčko, tak kluci fotbal hrát
umějí. Po zápase nám například domácí říkali, že tak dobrý tým u nich ještě nehrál.“
¤ Nakolik vás zahřálo vítězství v derby na půdě rivala z Čechovic?
(úsměv) „Tak určitě zahřálo. Na druhé
straně si myslím, že vztahy mezi Čechovicemi a Mostkovicemi se za poslední roky hodně narovnaly a už to není tak vyhrocené jako v minulosti. Za to

jsem já osobně rád.“
¤ Překvapuje vás, že právě s Čechovicemi budete hrát letos o sestup?
Hrajete s nimi hned v prvním jarním
kole…
„Nebývalo to zvykem, to je pravda.
Bude to určitě těžké, kdo v tom utkání
vyhraje, tak na tom bude psychicky
hodně dobře.“
¤ Na které zápasy by jste zase nejraději zapomněl?
„Určitě doma s Troubkami (porážka
0:6 – pozn.red.). To jsme byli hodně
odevzdaní a kluci po dvou inkasovaných brankách zápas vzdali. To se mi
opravdu nelíbilo. Navíc se hrálo doma
a to se nemůže vypustit za žádného stavu a oni to vypustili...“
¤ Hodně nevole zvláště mezi vašimi
fanoušky vzbudila i remíza v Jesenci,
kde jste ztratili dvoubrankové vedení?
„A přitom jsme tam mohli při troše štěstí vyhrát. Nechci se vymlouvat na rozhodčí, ale myslím si, že jsme mohli minimálně jednu penaltu kopat a asi by
bylo rozhodnuto. Nijak tím však nechci
snižovat kvalitu Jesence, který má velkou kvalitu ,což v závěru potvrdil i vyrovnáním. Já nakonec bod z Jesence
beru, protože jsme ho získali na půdě
velice kvalitního soupeře.“
¤ Co však porážka v Lipové? Ta asi
nepotěšila...
„Absolutně rozporuplné utkání. Tam

jsme přijeli bez nasazení a kluci si asi
mysleli, že se Lipová porazí sama. Už
při odjezdu z Mostkovic jsem na
hráčích viděl, že jedou na výlet!
Nevytvořili jsme si jedinou kloudnou
šanci a porážka byla za předvedený
výkon zasloužená.“
¤ Nemáte obavy, že vás tato porážka
může stát udržení v soutěži?
„To jsem si říkal hned po tom zápase a
klukům jsem to také hodně důrazně připomenul. Je to skutečnost, která opravdu může hrát velkou roli. Může se stát,
že se nedaří, ale konkrétně v Lipové to
nebyl tenhle případ...“
¤ Jak vnímáte jako patriot poslední
místo v tabulce domácích zápasů?
„Tak to ve mně hlodá maximálně.
Nevím, čím to je... V Mostkovicích se
to tak táhne již několik let. Mám pocit,
že se kluci nedokáží vyrovnat s tím tlakem. Někteří z diváků na ně pokřikují
a oni už jdou do zápasů se svázanýma
nohama. Fanoušci také hodně urážejí
rozhodčí a ti nám to potom mnohdy
vrátí na hřišti. Svůj vliv má možná i to
naše menší hřiště, které je možná nejmenší v celé soutěži.“
¤ Na druhé straně zase venku hrajete mnohem disciplinovaněji…
„To je paradox. Mám takový pocit, že
když jedeme ven, tak kluci nastupují s
mnohem větším sebevědomím.
Nehrají před svými příznivci, nikdo
na ně tudíž nepokřikuje a od toho se

odvíjí i jejich mnohem větší koncentrace. Hlavní roli hraje psychika.“
¤ Na podzim jste kolikrát horko
těžko skládali sestavu. Teď jste se
přihlásili na zimní turnaj do Holice.
Nemáte strach, jak se budete
scházet?
„Nemám. My jsme se mezi sebou domluvili ještě předtím, než jsme se přihlásili. Na tréninky nás chodí osm až deset a já věřím, že podobné problémy
mít nebudeme.“
¤ Věříte, že se vám stejně jako vašemu předchůdci povede záchrana?
„Věřím, jinak bych u mužstva ani nebyl! Staří matadoři, kteří tady hrají, s
tím mají zkušenosti a vždycky dokáží
zabrat, když je to nutné. Pokud ke každému zápasu přistoupíme s patřičným
nasazením, tak by se to mělo podařit.“
¤ Jak jste spokojen s úrovní rozhodčích?
„To je tak půl napůl. Zvláště ti mladší
sudí pískají většinou velmi dobře a nenechají si do toho mluvit. Byly zápasy,
kdy jsem i přes naši porážku, nemohl
proti rozhodčím říct vůbec nic. Na
druhé straně byly i duely, kdy jsem cítil
pocit křivdy. V celkovém kontextu to
ale není tak hrozné. Například venku
jsem neměl ani jednou pocit, že by nás
někdo vědomě poškodil a to se nebavím o Jesenci. Paradoxně jsem tento
pocit měl spíše někdy doma.“

„Ze strany soupeřů cítíme určitou averzi,“ přiznává lipovský trenér František Müller
Fotbalový klub SK Lipová prochází
v posledních letech nelehkým obdobím. Po dlouhá léta byla právě
Lipová vlajkovou lodí celého fotbalového Prostějovska a po známých
letních okolnostech se první tým
přihlásil do I.A třídy Olomouckého
KFS. Jednalo se tedy o pořádný
výkonnostní sešup o tři patra směrem dolů. Díky tomu, že se vše upeklo doslova na poslední chvíli, bylo
nuceno klubové vedení poskládat
konkurenceschopný výběr prakticky
za pět minut dvanáct a tak se ani nedaly pochopitelně čekat zázraky.
Kádr složený výhradně z vlastních
odchovanců, jichž většina měla zkušenost jen s nejvyšší okresní soutěží
se od samého začátku usadil na poslední příčce, kterou neopustil po celý podzim. V závěru první části soutěže však přišlo určité zlepšení a díky
osmibodovému zisku není nakonec

záchrana nereálná.
Na nezáviděníhodný post hlavního
kouče předpokládaného lipovského
„Titaniku“ usedl před sezonou místní patriot a velký fotbalový nadšenec
František Müller. „S naším vystupováním v podzimní části jsem spíše
nespokojen. Jen osmibodový zisk a
poslední místo hovoří jasnou řečí.
Na druhé straně se přiznám, že jsem
to možná čekal ještě horší...,“ neskrývá krutou realitu zkušený kouč.
Pro většinu hráčů se totiž jednalo o
obrovský výkonnostní skok, se kterým se hodně dlouho vypořádávali.
„Posun o dvě třídy nahoru byl pro
kluky opravdu velký. Kdybych měl
jmenovat hlavní opory, tak to byli
jednoznačně ti nejzkušenější jako
Patrik Müller a Petr Přikryl. Z těch
našich dalších hráčů nejlépe obstáli
David Abrahám a také gólman Jirka
Abrahám. Ten například v Jesenci

doslova čaroval,“ vyjmenoval hlavní
základní stavební kameny svého
mužstva František Müller.
Přestože nakonec Lipová získala pro
mnohé až nečekaných osm bodů, viděl lodivod možnost ještě lepšího počinu. „Je velká škoda, že jsme takticky nedotáhli do konce velmi dobře
rozehraná střetnutí v Jesenci (1:1 –
pozn.red.) a v Čechovicích (porážka
1:0). V prvním případě jsme inkasovali až v poslední minutě a v Čechovicích zase z vymyšleného přímého
kopu. Nejvíce mě však mrzí naše porážka v Kožušanech (4:2). Tam jsme
se dostali do dvoubrankového vedení a navíc nám třetí branku pro údajný ofsajd rozhodčí neuznal. Pak proti nám písknul vymyšlenou penaltu a
vůbec pak pomohl domácím k nezasloužené výhře. Tenhle zápas mi vadí ještě dnes,“ těžko se smiřuje s
dlouhým odstupem nad spáchanou

křivdou Müller. Další věcí, se kterou
se musejí Lipovští vypořádávat, je i
určitá nevraživost, či nepřejícnost ze
strany zvláště regionálních rivalů.
„To je opravdu hodně citelné. Po těch
letech, co jsme byli nahoře, nám to
dávají naši soupeři hodně pocítit.
Kolikrát nám dávají najevo, jakou
mají radost z naší současné situace,
ale s tím se asi nedá nic dělat...,“ krčil
rameny nad nepochopitelnou záští a
zlomyslností lipovský trenér. I vrabci na střeše si cvrlikají o tom, že
Lipová v letošním ročníku ještě zdaleka neřekla své poslední slovo. „V
současnosti máme rozjednáno okolo
pěti hráčů, kteří když přijdou, tak budou posilami. Po finanční stránce
jsme určitě z nejhoršího venku a do
konce sezóny jsme podle slov klubové předsedy zajištěni. Rozhodující
pro nás bude jarní start. To nejhorší
už máme za sebou a tak to snad mů-

že být jedině lepší. V případě zdárného posílení se o svou pozici ještě popereme,“ hlásí z Lipové odhodlání
František Müller.
Současnou pozici fotbalu v Lipové
nechtěl místní lodivod příliš rozebírat. „Někteří lidé to berou realisticky, další se k tomu staví jinak. Jedno
je však jisté, že na naše zápasy jich
chodí oproti minulosti málo... A to je
mi líto.“ Na přímou otázku, jestli on
sám věří v reálnost záchrany, nám
odpověděl závěrem kouč následovně. „Dnes je to všechno otázka peněz. Kdo ví, kolik klubů z vyšších
soutěží zbankrotuje a odhlásí se ze
soutěže. Může se také stát, že z I.A
třídy budou sestupovat tři mužstva a
to by potkalo asi i nás. V jiném případě však věřím v to, že by se to mohlo
podařit,“ neskládá předčasně zbraně
velezkušený
fotbalový
bard
František Müller.

novníky hlavně konkurenceschopné
výkony, kterými se ve většině zápasů
jejich mužstvo prezentovalo.
„Poztráceli jsme hodně bodů zbytečnými remízami a například po tristním výkonu v Lipové se mužstvo semknulo a na půdě vedoucího
Bělotína odehrálo skvělou partii.
Konkrétně náš tehdejší výkon mne
utvrdil v tom, že mužstvo kvalitu na
I.A třídu rozhodně má,“ chválil excelentní herní projev na půdě silného
protivníka Krátký. Další o tomto klubu známou věcí, je i proslulá soudržnost a hrdost na svůj rodný oddíl
drtivé většiny hráčů. „Měli jsme společně s hráči společné sezení a všichni slíbili, že na jaře udělají maximum
pro to, aby se v soutěži Mostkovice
udržely,“ pochvaloval si zájem hráčů

o budoucnost svého klubu mostkovický fotbalový zapálenec. Také
ekonomická situace je prý podle slov
znějících z nejvyššího vedení v normálu. „Z tohoto pohledu bych rád
zmínil předsedu Sokola Mostkovice
Miloše Korhoně, který na fotbal nikdy nezapomene a především díky
němu nemáme v Mostkovicích, co
se týká fotbalu ekonomické problémy,“ zmínil příkladnou spolupráci
jeden z dlouholetých fotbalových
funkcionářů Ladislav Krátký.
Závěrem také pochválil úroveň arbitrů. „Myslím si, že výkony rozhodčích se zlepšily. Za celou podzimní
sezónu si nejsem vědom žádného
vědomého zářezu z této strany,“ vyjevil pro mnohé zajímavý poznatek
mostkovický srdcař.

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
Brankáři:
Luboš NOVÁK
10 900 3 12 0
0
Jiří JAROŠ
3 270 0 13 0
0
Rostislav HORÁK
2 180 0 8 0
0
Obránci:
Tomáš ROZEHNAL
15 1350 1 1 0
Radek CETKOVSKÝ 15 1219 1 1 0
Petr ŠKANTÁR
13 1127 5 6 1
Tomáš CETKOVSKÝ 11 990 0 2 0
Martin ZAPLETAL
10 837 0 1 0
Michal ŠIMEK
4
32 0 0 0 Vysvětlivky – brankáři: v prvním
Václav KŘUPKA
7
31 0 0 0 sloupci počet zápasů, ve kterých
Záložníci:
hráč nastoupil, ve druhém počet
Jan VŠIANSKÝ
15 1350 3 9 0 odehraných minut, ve třetím vyMichal ŠTEFKA
14 1215 1 7 0 chytané nuly, ve čtvrtém počet
Michal ŠUBRT
14 945 1 2 0 inkasovaných branek, v pátém
Josef NESVADBÍK
10 656 0 4 0
David NOVÁK
13 499 0 3 0 počet obdržených žlutých karet,
Tomáš ZBOŽÍNEK
2 180 1 2 0 v šestém počet udělených červeLukáš SUCHÁNEK
7 159 0 0 0 ných karet. Hráči v poli: v prvním
Michal ONDREJKOVIČ 1
53 0 0 0 sloupci počet zápasů, ve kterých
Adam KOVAŘÍK
1
12 0 0 0 hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím poÚtočníci:
Pavel KUBÍČEK
10 877 9 3 0 čet vstřelených branek, ve čtvrPetr CHYTIL
8 643 0 5 1 tém počet obdržených žlutých
Martin VODÁK
13 516 0 1 0 karet, v šestém počet udělených
Ladislav MERDA
13 366 1 0 0 červených karet.
Tomáš PŘIKRYL
4 312 1 1 0
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Zdeněk CETKOVSKÝ
Hrající asistent trenéra:
Petr ŠKANTÁR
Vedoucí mužstva:
Pavel KUBÍČEK st.
Předseda klubu:
Milan PRÁŠIL
SK LIPOVÁ
Brankáři:
Jiří ABRAHÁM
Obránci:
Tomáš BARTÁK
Jiří BARÁK
František ŽILKA
Patrik MÜLLER
Petr PŘIKRYL
Záložníci:
David ABRAHÁM
Ladislav BLAHA
Petr HAVLEN
Lukáš HAVELKA
Michal KOLÁŘ
Miroslav PUKL
Jiří MOUKA
Michal KOUDELKA
Tomáš VÁCLAVÍK
Zdeněk KOUDELKA
Ondřej ŠČUDLA
Miroslav ZAPLETAL
Útočníci:
Martin VLČEK
Jan MAREK
Petr KOUDELKA
Trenér:

15 1350

3 31

1

15
15
13
11
9

1350
1350
1170
990
664

0
0
0
0
3

1
2
0
4
0

0
0
0
0
0

15
11
14
11
9
7
4
7
1
1
1
1

1349
973
941
669
633
567
144
139
90
76
11
45

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

15 1305 1 6 0
13 1127 1 4 0
2 180 0 0 0
František MÜLLER

0

Vysvětlivky – brankáři: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve čtvrtém počet
inkasovaných branek, v pátém
počet obdržených žlutých karet,
v šestém počet udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním
sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet
odehraných minut, ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých
karet, v šestém počet udělených
červených karet.

12. ledna 2009

KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Čelechovičtí stále bojují o titul

Mládežničtí sáloví fotbalisté TJ Sokol Čelechovice na Hané udržují
stále reálnou naději na zisk titulu krajského přeborníka. Po odehrání
4. kola Krajské ligy v Otrokovicích se stále drží s jedinou porážkou na
druhém místě průběžné tabulky. Stejný bodový zisk nasbírali i jejich
největší konkurenti z Hranic a na první pozici je drží jen lepší skóre.
Hodně by mělo napovědět jejich vzájemné utkání, které je na pořadu
v neděli 18. ledna. První duel vyšel lépe Hranickým, kteří zvítězili 3:2.
Pokud tedy chtějí Čelechovičtí pomýšlet na celkové prvenství, měli by
v neděli svého soka porazit.
Výsledky 4. kola, neděle 4. ledna 2009, hala Otrokovice: SK Kvasice TJ Jiskra Otrokovice 1:10, SK Hranice - FK Holešov 6:0,SK Spartak Hulín - SK Kvasice 6:2, SK Hranice - TJ Jiskra Otrokovice 3:2, SK Spartak
Hulín - FK Holešov 0:5, SK Kvasice - SK Hranice 0:17, TJ Jiskra Otrokovice - SK Spartak Hulín 2:0, FK Holešov - FC Slušovice 1:2, SK Slavia Kroměříž - SKP Zlín 2:5, TJ Sokol Čelechovice - FC Victoria Otrokovice 3:2 (1:1), FC Slušovice - SKP Zlín 1:3, SK Slavia Kroměříž TJ Sokol Čelechovice 1:5 (0:3), FC Slušovice - FC Victoria Otrokovice
2:1, TJ Sokol Čelechovice - SKP Zlín 1:0 (0:0), SK Slavia Kroměříž - FC
Victoria Otrokovice 6:3.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. KOLE:
1. SK Hranice
12 11
0
1
57:10 33
2. TJ Sokol Čelechovice 12 11
0
1
50:15 33
3. SKP Zlín
12
9
0
3
44:10 27
4. TJ Jiskra Otrokovice 12
7
1
4
35:19 22
5. SK Slavia Kroměříž 12
5
1
6
30:36 16
6. FC Slušovice
12
5
0
7
23:27 15
7. FK Holešov
12
5
0
7
24:32 15
8. SK Spartak Hulín
12
4
0
8
25:39 12
9. FC Victoria Otrokovice 12
1
2
9
15:34
5
10. SK Kvasice
12
0
0
12
9:90
0
Příští program:
5. kolo, neděle 18. ledna, hala Otrokovice: FK Holešov - FC Victoria Otrokovice, TJ Jiskra Otrokovice - SKP Zlín, SK Kvasice - FC Victoria Otrokovice, TJ Jiskra Otrokovice - FK Holešov, SK Kvasice - SKP Zlín, TJ
Jiskra Otrokovice - FC Victoria Otrokovice, SK Kvasice - FK Holešov,
SK Spartak Hulín - SKP Zlín, SK Hranice - SK Slavia Kroměříž, FC Slušovice - TJ Sokol Čelechovice, SK Spartak Hulín - SK Slavia Kroměříž,
SK Hranice - TJ Sokol Čelechovice, FC Slušovice - SK Slavia Kroměříž,
SK Spartak Hulín - TJ Sokol Čelechovice, SK Hranice - FC Slušovice.
-zv-

soutěže OŠSF Prostějov
1. LIGA
Výsledky 7. turnaje, neděle 11. ledna, hala Kostelec na Hané: AC Zavadilka
2000 „A“ - Vyprahlo Konice 2:1, Ariston 2 SK - Želstav Nezamyslice 1:3,
Relax Prostějov „B“ - Mechechelen „A“ 6:4, Vyprahlo Konice - Ariston 2 SK
1:8, Mechechelen „A“ - AC Zavadilka 2000 „A“ 1:3, Želstav Nezamyslice
- Relax Prostějov „B“ 1:1, Ariston 2 SK - Mechechelen „A“ 4:3, Relax Prostějov „B“ -Vyprahlo Konice 1:3, AC Zavadilka 2000 „A“ - Želstav Nezamyslice 4:2, FC Ultras Prostějov - SK Skalka „A“ 2:5, Kulcao-Fundus - SK
Dubany 3:2, SK Dubany - FC Ultras Prostějov 10:1, SK Skalka „A“ - Kulcao-Fundus 6:0, SK Dubany - SK Skalka 2:1, FC Ultras - Kulcao-Fundus
3:4.
TABULKA PO 7. TURNAJI:
1. Dubany
12
8
1
3
54:28 25
2. Ariston 2 SK
12
8
0
4
35:21 24
3. Nezamyslice
12
7
2
3
27:19 23
4. Vyprahlo Konice
12
7
0
5
32:28 21
5. Skalka „A“
12
6
0
6
39:32 18
6. Relax „B“
12
4
4
4
29:29 16
7. Kulcao-Fundus
12
5
1
6
32:35 16
8. Mechechelen „A“
12
5
0
7
29:39 15
9. Zavadilka „A“
12
4
1
7
25:40 13
10. FC Ultras
12
1
1
10
22:53
4
2.A LIGA
Výsledky 6. turnaje, sobota 10. ledna 2009, hala RG a ZŠ Prostějov: Torpedo - FC Domino 3:5, Para - Drahany 5:5, SK Skalka „B“ - KMK Katastrofa
0:2, Drahany -Torpedo 1:4, FC Domino -Vrchoslavice 3:5, Para - KMK Katastrofa 1:9, AC Zavadilka 2000 „B“ - SK Skalka „B“ 5:1, Vrchoslavice - Para 8:1, Torpedo - KMK Katastrofa 1:1.
TABULKA PO 6. TURNAJI:
1. Vrchoslavice
9
7
2
0
57:9
23
2. Zavadilka „B“
9
7
0
2
31:15 21
3. Maduda Team
9
6
2
1
32:16 20
4. Torpedo Pv
9
4
2
3
34:16 14
5. KMK Katastrofa
9
3
2
4
22:15 11
6. FC Domino
9
3
2
4
24:26 11
7. Skalka „B“
9
3
1
5
16:35 10
8. Drahany
9
3
1
5
27:37 10
9. Para Prostějov
9
2
2
5
20:44
8
10. Juniors Hluchov
9
0
0
9
8:58
0

PROSTĚJOVSKÁ LIGA VETERÁNŮ
Kulcao potvrdilo suverenitu
I v pořadí třetím turnaji letošního ročníku Ligy veteránů v sálovém fotbale
kralovali hráči prostějovského Kulcaa. Všechny své tři duely zvládli beze
ztráty květinky a soutěži vládnou již s osmibodovým náskokem. Na druhou
příčku se vyhoupl FC Litrpůl, který využil zaváhání Kovárny. Nedařilo se
Zavadilce ani Vícovu a stínem turnaje bylo nedostavení se zatím bezbodového nováčka z Loučan. Soutěž bude pokračovat v neděli 25. ledna v pořadí již 4. turnajem na palubovce kostelecké sportovní haly.
Výsledky 3. turnaje, sobota 10. ledna 2009, hala Kostelec na Hané: Vícov
- Kulcao 1:2 (branky: Vybíral - Bílý, Směšný), 1. FC Loučany AC Zavadilka 2000 0:5 kontumačně, Loučany se nedostavily!, Kulcao - FC
Kovárna 2:0 (Gottwald 2), FC Litrpůl-Vícov 2:1 (Křesala 2 Vybíral), Kulcao - AC Zavadilka 2000 8:2 (Gottwald 3, Směšný 2, Slouka,
Bílý, Kocourek - Sedlák. Škultety), FC Litrpůl - 1. FC Loučany 5:0 kontumačně, FC Kovárna - AC Zavadilka 2000 2:1 (Okleštěk 2 - Buriánek).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. TURNAJI
1. Kulcao
8
7
1
0
35:10 22
2. FC Litrpůl
7
4
2
1
22:12 14
3. FC Kovárna
7
4
0
3
16:11
12
4. Zavadilka 2000
8
3
1
4
19:19 10
5. Vícov
7
2
0
5
15:21
6
6. 1.FC Loučany
7
0
0
7
3:37
0
Příští program:
4. turnaj, neděle 25. ledna 2009, 14.00-18.00 hodin, hala Kostelec na Hané.
Podrobný zápasový program bude upřesněn v příštím vydání Prostějovského Večerníku.
-zv,koc-
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Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:

1. HC Bobři Valašské Meziříčí

30 18

4 3 5 138:96

65

Dohrávka 29. kola: HC TJ
Šternberk - HC ZUBR Přerov 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 5. Kohút (Tomášek), 24. Jurák (Zima) 12. Faltýnek (Pala, Hanák),
13. Kočara (Ditrich), 25.
Martinák (Hanák), 59. Martinák (Faltýnek).

2. Salith Šumperk

30 19

0 3 8 113:69

60

3. HC Orlová

30 16

6 0 8 115:95

60

4. HC Slezan Opava

30 15

3 5 7 117:87

56

5. SHK Hodonín

30 15

5 1 9 108:85

56

6. VSK Technika Brno

30 15

3 1 11 114:96

52

7. HC Uničov

30 14

2 3 11 114:103 49

8. HC Nový Jičín

30 11

4 3 12

9. HC TJ Šternberk

30 13

1 3 13 104:111 44

10. VHK Vsetín

30 11

3 3 13 104:98

11. HC Zubr Přerov

30 12

2 2 14

90:102 42

12. SKLH Žďár nad Sázavou

30 10

2 1 17

86:127 35

13. HC Spartak Pelhřimov

30

9

1 3 17

96:123 32

14. HK Jestřábi Prostějov

30

8

2 3 17

84:121 31

15. HC Břeclav

30

7

2 2 19

79:113 27

16. HHK Velké Meziříčí

30

6

1 5 18

84:116 25

30. kolo: HC Břeclav - Salith
Šumperk 3:2 v prodloužení
(1:1, 0:1, 1:0 - 1:0). Branky a
nahrávky: 11. Barák (Pazdera), 41. Barák (Hrůza, Čikl),
65. Hrůza (Kárný, Nohel) - 4.
Duba (Novosad), 38. Duba
(Čížek, Osina) • TJ Gedos
Nový Jičín - HC Uničov 4:5
(1:2, 2:3, 1:0).
Branky a nahrávky: 8. Skaloš
(Sluštík, Vašut), 26. Lhotský
(Uhlář), 33. Glabazňa (Kabeláč), 46. Bacul (Gulda) - 2.
Handl (Paško), 4. Barica
(Rajnoha), 26. Ševčík, 29.
Ševčík, 32. Pekr (Ševčík) •
HHK Velké Meziříčí - VSK
Technika Brno 4:0 (2:0, 0:0,
2:0). Branky a nahrávky: 12.
Nekvasil (Jonáš), 19. Nekvasil (Jonáš, Smejkal), 58. Nekvasil (Smejkal, Stráňovský), 58. Jonáš (Nekvasil) •
HC Slezan Opava - SKLH
Žďár nad Sázavou 9:0 (3:0,
2:0, 4:0). Branky a nahrávky:
12. Měch (Kukol), 17. Černý
(Měch), 18. Polok (Měkýš),
24. Grofek (Měch), 32. Polok (Tůma), 52. Chalupa
(Kocián),
54.
Grofek
(Měch), 58. Polok (Su-

chánek, Tůma), 59. Měch
(Grofek, Vitásek) • HC Spartak Pelhřimov - HC Orlová
6:4 (3:2, 1:2, 2:0). Branky a
nahrávky: 7. Plachý (Kubát,
Hrbatý), 9. Plachý (Tecl), 13.
Hrbatý (Plch), 29. Hrbatý,
49. Plch (Anderle), 60. Plch
(Hrbatý) - 3. Kraft (Mintěl,
Vydra), 16. Kotásek (Kraft,
Samiec), 22. Kudláček (Potočný), 26. Kraft (Dušek) •
HK Jestřábi Prostějov - HC
Bobři Valašské Meziříčí 5:4
(3:0, 1:2, 1:2). Branky a nahrávky: 9. Novák (Hlouch),
13. Holuša (Kolibár, Novák),
13. Dostál (Rak), 28. Raymond (Doseděl, Novák), 58.
Rak (Hlouch) - 23. Glas
(Martiník), 24. Krisl (Šebesta, Sochorek), 57. Krisl (Šebesta, Sochorek), 60. Sochorek (Krisl, Glas) • HC ZUBR
Přerov - SHK Hodonín 4:2
(2:0, 1:2, 1:0). Branky a nahrávky: 2. Kočara (Ditrich,
Krejčí), 10. Martinák, 37.
Žibrita (Korčák), 60. Martinák (Vlček, Halouska) - 25.
Barták (Podešva), 36. Jurásek (Kýhos, Čárský) •
VHK Vsetín - HC TJ Šternberk 7:2 (3:1, 3:0, 1:1). Branky a nahrávky: 7. Knebl (Jurík), 9. Zavrtálek (Klabačka), 15. Tesařík (Štraub),
23. Podešva (Hrňa), 37. Matula (Vaněk), 37. Mikeš (Černý, Štraub), 47. Mikeš (Tesařík, Černý) - 4. Klimovič
(Tomášek), 53. Fiala (Kohut).
–zv-

Nejbližší program nadstavbové části 2. ligy,
skupiny Východ:
1. kolo: středa 14. ledna: Šumperk - Břeclav,
Opava - Pelhřimov, Technika Brno Vsetín, Šternberk - Nový Jičín, Přerov - Uničov,
Zďár - Hodonín, HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová, Velké Meziříčí - Valašské Meziříčí.
2. kolo: sobota/neděle, 17.-18. ledna: Pelhřimov

96:100 44

42

- Šumperk, Vsetín - Opava, Nový Jičín - Technika
Brno, Uničov - Šternberk, Hodonín - Přerov, Orlová - Zďár, HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Jestřábi Prostějov, Břeclav - Velké Meziříčí.
Pro určení pořadí v tabulce mezi týmy se stejným
počtem bodů rozhodly vzájemné zápasy (Šternberk/Nový Jičín, Přerov/Vsetín), při jejich rovnosti celkové skóre (Opava/Hodonín).

Jestřábi udolali lídra z Valašského Meziříčí!

Krásný zápas nadchl bouřící stadion
V závěrečném 30. kole základní
části 2. hokejové ligy skupiny
Východ přivítali prostějovští
hokejisté vedoucí tým tabulky
Valašského Meziříčí. Díky vynikajícímu nástupu získali brzy
tříbrankové vedení, které se
však v úvodu prostřední třetiny
smrsklo na jedinou branku. V
nervydrásajícím závěru pak korunoval výtečný výkon domácího mužstva trefou do
prázdné klece neúnavný bojovník Rak. Skvělá hokejová podívaná pak byla zakončena nekonečnou děkovačkou zcela vyšťavených hráčů vděčným fanouškům!

HK Jestřábi Prostějov - HC
Bobři Valašské Meziříčí 5:4
(3:0, 1:2, 1:2).
Branky a nahrávky: 9. Novák
(Hlouch), 13. Holuša (Kolibár,
Novák), 13. Dostál (Rak), 28.
Raymond (Doseděl, Novák), 58.
Rak (Hlouch) - 23. Glas (Martiník), 24. Krisl (Šebesta, Sochorek), 57. Krisl (Šebesta, Sochorek), 60. Sochorek (Krisl, Glas)
Rozhodčí: Minář - Bryška, Chytil.
Vyloučení: 9:9. Využití: 2:0. Diváků: 1500. Sestava Prostějova:
Hrazdíra - Doseděl, Kolibár, Buček, Staněk, Giba - Hlouch, Rak,
Dostál - Holuša, Novák, Raymond
- Sedlář, Učnik, Skokan. Trenér:

Aleš Flašar. Asistent: Martin Dufek.
K závěrečnému střetnutí základní
části vyjeli prostějovští Jestřábi se
třemi novými posilami, které absolvovali v domácím prostředí
Víceúčelové haly-ZS svou zápasovou premiéru. Jak obránci Buček s Gibou, tak i Holuša prokázali svými výkony, že budou určitě
platnými členy hanáckého hokejového komanda. Zvláště Holuša
se svým neúnavným pohybem
vryl nezapomenutelně do srdcí
prostějovských diváků.
V bráně se překvapivě místo tradičního Tučka objevil Hrazdíra a
tento tah se trenéra Flašara se

Krajská liga v sálové kopané

Prostějovská nadvláda stále trvá

Po sobotním 6. turnaji Krajské ligy sálové kopané je nad slunce jasné, že titul přeborníka bude opět patřit zástupci našeho regionu. Čtveřice našich zástupců si opět se svou konkurencí poradila na výbornou a přenechala
zástupcům Zlínska a Kroměřížska jen jediný bodík. Stalo se tak po remíze Jiřiny Prostějov s Ekosolaris Kroměříž. Jinak všechny své zbývající zápasy naši regionální reprezentanti vyhráli a ztratila jen plumlovská Indiana
v derby s Relaxem, který jí uštědřil jedenáctibrankový políček. Nevydařené derby tak bylo jedinou kaňkou na
jinak výtečných výkonech Plumlovanů, kteří se dalšími dvěma cennými výhrami posunuli už na osmou příčku.
Své dva zápasy zvládl i Hanácký Šenk, jenž v oslabené sestavě dokázal porazit nejtěsnějším rozdílem silné protivníky v podobě Bure Hulín a Lihovaru Kojetín. Také Relax pokračoval ve své letošní spanilé jízdě a patnáctou výhrou v řadě potvrdil svou výjimečnost. Posledním zástupcem je Jiřina, jež vytěžila ze tří zápasů sedm bodů a vinou remízové koncovky s Kroměříží ztratila opět další dva bodíky na první příčku. Pozitivem je však
prosazení se nové tváře Jiřího Zbožínka, jenž se uvedl hned čtyřmi brankami. Krajská liga bude pokračovat dalším turnajem v sobotu 24. ledna opět v Otrokovicích a největším šlágrem bude vzájemný střet dvou vedoucích
celků Relaxu s Jiřinou.
Výsledky 6. turnaje, sobota 10. ledna, hala Otrokovice: Indiana Plumlov - Lihovar Kojetín 3:0 (branky: Ševcůj 2, Hrstka), VŠSK Univerzita Zlín - FC Relax Prostějov "A" 1:3 (branky Relaxu: Spáčil, Růžička, Voráč),
Zámecký Šenk Kralice na Hané - SK Bure Hulín 2:1 (branky Šenku: Musil, Mazouch), FC Relax Prostějov "A"
- Indiana Plumlov 11:3 (branky: Spáčil 3, Voráč 2, Růžička 2, Černý 2, Frantík, Macourek - Grmela, Piňos, Ševcůj), SK Bure Hulín -VŠSK Univerzita Zlín 4:2, Lihovar Kojetín - Zámecký Šenk Kralice na Hané 1:2 (branky Šenku: Vybíral, Halenka), Indiana Plumlov - SK Bure Hulín 4:3 (branky Indiany: Ševcůj 2, Hrstka, Koláček), VŠSK Univerzita Zlín - Lihovar Kojetín 3:4, Jiřina Prostějov - Hrnek Kojetín 4:1 (branky Jiřiny: Mlčoušek 2, J. Zbožínek, Zachar), F.C. Victoria Kroměříž - SK Speed Otrokovice 4:3, Rovers Otrokovice - Ekosolaris Kroměříž 2:3, SK Speed Otrokovice - Jiřina Prostějov 2:6 (branky Jiřiny: Mlčoušek 3, Kolkop, J. Zbožínek,
Zachar), Hrnek Kojetín - Rovers Otrokovice 0:1, Ekosolaris Kroměříž - F.C. Victoria Kroměříž 2:2, Rovers Otrokovice - SK Speed Otrokovice 3:1, Jiřina Prostějov - Ekosolaris Kroměříž 3:3 (branky Jiřiny: J. Zbožínek 2,
Husařík), F.C. Victoria Kroměříž - Hrnek Kojetín 8:5.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6. TURNAJI:
15
0
1
99:23 45
13
2
2
59:29 41
10
2
4
51:28 32
9
1
7
41:42 28
7
4
5
38:39 25
7
3
7
43:41 24
7
2
8
43:49 23
7
1
9
57:71 22
6
1
10
38:52 19
6
0
11
46:56 18
3
3
11
38:68 12
0
1
15
25:80
1

1. FC Relax Prostějov "A" 16
2. Jiřina Prostějov
17
3. Zámecký Šenk Kralice 16
4. Rovers Otrokovice 17
5. Lihovar Kojetín
16
6. SK Bure Hulín
17
7. Ekosolaris Kroměříž 17
8. Indiana Plumlov
17
9. Univerzita Zlín
17
10. Otrokovice
17
11. Kroměříž
17
12. Hrnek Kojetín
16
Příští program:
7. kolo, 24. ledna, hala Otrokovice: Hrnek Kojetín - Zámecký Šenk Kralice na Hané, SK Speed Otrokovice Indiana Plumlov, Zámecký Šenk Kralice na Hané - Ekosolaris Kroměříž, VŠSK Univerzita Zlín - SK Speed
Otrokovice, Indiana Plumlov - Hrnek Kojetín, SK Speed Otrokovice - Zámecký Šenk Kralice na Hané, Ekosolaris Kroměříž - Indiana Plumlov, Hrnek Kojetín - VŠSK Univerzita Zlín, SK Bure Hulín - F.C. Victoria
Kroměříž, Lihovar Kojetín - Rovers Otrokovice, FC Relax Prostějov „A“ - Jiřina Prostějov, Rovers Otrokovice - SK Bure Hulín, F.C. Victoria Kroměříž - FC Relax Prostějov „A“, Jiřina Prostějov - Lihovar Kojetín, FC
Relax Prostějov „A“ - Rovers Otrokovice, SK Bure Hulín - Jiřina Prostějov, Lihovar Kojetín - F.C. Victoria
Kroměříž.
-zv-

ukázal jako velice povedený.
„Emil se zhostil role jedničky velmi dobře. Podle toho jak zápas
zvládl to bylo asi dobré rozhodnutí,“ s širokým úsměvem okomentoval změnu na brankářském postu bezprostředně po zápase Aleš
Flašar.
Podobný zápas se musí každému
fanouškovi ledního hokeje líbit.
Změny skóre jako na gumě, vynikající individuální výkony a nakonec vítězství domácího celku. Co
víc si mohli příznivci hanáckého
klubu přát. Přitom se Valašské
Meziříčí představilo jako hodně
kompaktní soubor a nebýt laxnějšího vstupu, asi by svou kůži Bobři neprodali lacino.
Ambice hostujícího celku naznačil hned v úvodu Tatarčík, jenž si
však vylámal zuby na Hrazdírovi.
Další nebezpečnou akci předvedl
Krisl, ale dostat se do zakončení
se mu nepovedlo. Velmi dobře zasáhl Hrazdíra i proti gólové střele
Glase, aby zazvonilo na druhé
straně. Stalo se tak v přesilové hře,
kdy Hlouch nabil na modrou Novákovi a ten se se střelou nepáral 1:0. Inkasovaná branka vyprovokovala Bobry k další aktivitě, ale
všechny šance končily na pozorném Hrazdírovi. Ve 13. minutě
se tak dostali podruhé ke slovu
Jestřábi. Pěknou kombinační akci
zakončil svým premiérovým gólem v prostějovském dresu bekhendovou dorážkou Holuša - 2:0.
Ještě v téže minutě se prosadil Dostál a hala málem explodovala nadšením - 3:0. Stejně jako v úvodu
první třetiny, tak v té druhé začali
aktivněji hosté. Tentokrát se jim
však svou převahu podařilo zúročit i gólově. Po nepřehledné situaci a odrazu od brusle jednoho z
bránících hráčů je branka připsána
Glasovi - 3:1. O něco málo později bylo s domácími ještě hůře. Po
hrubici prostějovské obrany se
prosadil střelou mezi Hrazdírovy
betony Krisl - 3:2. Po této brance

se trochu začalo na ledě jiskřit, ale
uklidnění z pohledu domácích přinesla další přesilovka. Ve 28. minutě ošálil vyjetého Krumpocha
po přihrávce Doseděla Raymond
a do prázdné zasunul na - 4:2. V
dalším průběhu se radovali domácí příznivci po dorážce Holuši
zbytečně, protože se tak stalo s pomocí jeho brusle. Nová útočná posila se mohla dočkat ještě v závěru druhé části hry, kdy po pasu
Hloucha rozvlnil Holuša jen boční
síťku. Dvoubrankový náskok po
čtyřiceti minutách hry byl zárukou skvělého finiše. Nejprve zázračně chytil Hlouchovu přesilovkovou dorážku Krumpoch, aby na
druhé straně minul ve vyložené
šanci jen o centimetry Šebesta.
Snaha Bobrů o zvrat se stupňovala a akcie Jestřábů držel Hrazdíra.
Zvláště při šanci Zienteka se domácí gólman vyznamenal. Rozhodnout mohli Prostějovští při následné výhodě dvou mužů v poli,
ale tuto velkou šanci zužitkovat
nedokázali. Hostující celek se nevzdával a necelé čtyři minuty bylo
zaděláno na obrovské drama. Krisl se dostal mezi kruhy k puku a
nechytatelně rozvlnil síť za Hrazdírovými zády - 4:3. Dvě a půl minuty před třetí sirénou se odhodlal
hostující kouč ke hře bez brankáře. Místo závěrečného náporu
však odstartoval ohňostroj domácí radosti střelou do opuštěné
klece Rak - 5:3. Místo disciplinovaného dohrání utkání se však neudržel Skokan a za tvrdý direkt
oslabil své spoluhráče v závěru
střetnutí. Půl minuty před koncem
dokázal snížit z bezprostřední
blízkosti Sochorek, ale to bylo naštěstí z pohledu Prostějova ze strany silného protivníka v nedělní
večeru vše! Jestřábi si tak připsali
skalp vedoucího celku tabulky,
což jim jistě dodá tolik potřebné
sebevědomí ve zbývajících šestnácti kolech nadstavbové části.
-zv-

Hlasy trenérů:
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Jednalo se o velice dobrý
zápas hlavně určitě z pohledu diváka. Bojovnost, spousta branek a navíc jsme porazili první mužstvo. Oni se asi divili, že jsme na ně tak
vletěli a nasekali jsme jim tam ty góly. Později se však projevila ta zkušenost soupeřových hráčů. Docela nás tlačili, ale nakonec to dopadlo
dobře. Po dlouhé době jsem se těšil, že budu mít k dispozici šest beků,
ale Robert Jedlička onemocněl, tak to zase bylo při starém na pět. Pro
naši psychiku je určitě dobré podobný zápas vyhrát, zvláště po takovém průběhu.“
Roman SEDLÁK (HC Bobři Valašské Meziříčí): „Určitě jsme se na
to připravovali, ale rozhodl asi náš trošku lajdácký přístup v první třetině. My jsme hodně silní směrem dopředu a stále jsme věřili v obrat,
ale to tříbrankové manko bylo dost. Ty zápasy budou stále těžší, protože ty mužstva hrající o záchranu se perou o každý bod. My chceme
zůstat na první místě a z dnešního zápasu se chceme hlavně poučit. Podobně divoké zápasy my hrajeme často. V každém případě jsme tady
chtěli vyhrát, ale po tom úvodu to bylo těžké. Možná snad jen to power play jsem mohl zkusit trochu později, ale už se stalo. Věřím, že další zápas vyhrajeme, protože silný mančaft dvakrát po sobě neprohrává.“
-zv-

12. ledna 2009

BASKETBAL EXTRA

Kauza Pruitt Prostějovské naštvala!

21. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov – Geofin Nový Jičín

Petr Fridrich: Bylo to trochu jinak...

64:88
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Osobní chyby:
5 chyb:
Diváků:
Rozhodčí:

16:22, 17:20, 12:23, 19:23
8/4:25/19
44/24:36/21
17/4:28/9
30:39
21:11
37. Miller, 40. Pruitt (oba Pv)
1100
Dolinek, Vrážel, Večeřa

Velké nespokojení vyjádřili představitelé i příznivci prostějovského basketbalu nad článkem, který se objevil v minulém vydání
Večerníku na straně 13 a jenž popisoval kontrovwerzi, které se
měl dopustit americký pivotman
Shaum Pruitt v předvánočním
šlágru na palubovce Nymburku.
Prostějovský hráč se dvě minuty
před koncem dostal do konflitku

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski
Prášil 13
Novák 4
Hanavan

Beechum 9
Toya 4
Pruitt 19
Vrubl 2
Miller 13
Dokoupil
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Martin Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
21. kolo: ČEZ Basketball
Nymburk - BC Kolín 111:67
(30:18, 55:36, 82:54). Nejlepší
hráči: Jagodnik 20 bodů a 4 doskoky,
Schilb 15 bodů a 4 asistence, Chán
14, Venta 13 bodů a 4 asistence
Sokolovský 13, Gray 10 bodů a 4
asistence, Nečas 10 bodů a 4
doskoky - Brown 14 bodů a 7
doskoků, Rogers 14 bodů a 4
doskoky, Machač 13 bodů a 6
doskoků, Lepinaitis 10. Střelba:
53/35:33/17. Trojky: 19/8:22/5.;
Trestné
hody:
20/17:21/18.
Doskoky: 25:28. Osobní chyby:
20:22. Diváků: 550 • BK Breda &
Weinstein Opava - USK Praha
87:78 (20:17, 49:37, 63:52). Nejlepší hráči: Hrubý 17 bodů a 4
doskoky, Šoška 13 bodů a 4 doskoky, Pumprla 13 bodů, 11 doskoků a 4 asistence, Czudek 12
bodů a 7 asistencí, Štec 12, Čarnecký 11 bodů a 5 asistencí - Hamm 21, Platt 14, Kotas 11 bodů,
5 doskoků a 4 asistencí, Vocetka 10. Střelba: 35/24:25/16. Trojky: 20/7:27/11. Trestné hody:
22/18:20/13. Doskoky: 23:21. Osobní chyby: 21:22. 5 chyb: 39. Hrubý (O) - 39. Kotas (USK).
Diváků: 1050 • BK Děčín - BK Kondoři Liberec 89:81 (32:15, 56:32, 67:57). Nejlepší hráči:
P. Houška 24 bodů a 7 doskoků, Hatcher 21 bodů a 6 asistencí, Balík 19 - Mono 27 bodů a 14
doskoků, Hampton 21 bodů a 8 doskoků, Černošek 10. Střelba: 33/19:49/25. Trojky:
24/11:17/4. Trestné hody: 25/18:27/19. Doskoky: 29:37. Osobní chyby: 24:20. 5 chyb: 34.
Williams, 38. Soukup (oba D). Diváků: 910 • BK Prostějov - Geofin Nový Jičín 64:88 (16:22,
33:42, 45:65). Nejlepší hráči: Pruitt 19 bodů a 10 doskoků, Miller 13 bodů a 5 doskoků, Prášil
13, Beechum 9 bodů a 4 doskoky - Walker 25 bodů a 13 doskoků, Šarovič 20 bodů a 11 doskoků,
Muirhead 15, Ubilla 11 bodů a 5 doskoků. Střelba: 44/24:36/21. Trojky: 17/4:28/9. Trestné
hody: 8/4:25/19. Doskoky: 30:39. Osobní chyby: 21:11. 5 chyb: 37. Miller, 40. Pruitt (oba Pv).
Diváků: 1100 • NH Ostrava Karma Basket Poděbrady 98:104 po druhém prodloužení
(19:26, 45:36, 60:59, 79:79, 90:90). Nejlepší hráči: Mitchell 27 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky,
Robinson 17 bodů a 5 asistencí, Bohačík 15 bodů a 6 doskoků, Arnold 13, Uhlíř 12 bodů a 6
asistencí - Soliver 24 bodů a 8 doskoků, Beneš 18 bodů a 5 asistencí, Castleberry 15 bodů a 4
doskoky, Stria 13, Norwa 12 bodů a 8 doskoků. Střelba: 41/27:55/31. Trojky: 24/7:19/4. Trestné hody: 31/23:39/30. Doskoky: 33:32. Osobní chyby: 32:26. 5 chyb: 43. Arnold, 50. Mužík,
50. Robinson, 50. Mitchell (všichni O) - 43. Norwa(P). Diváků: 789 • BK Synthesia Pardubice volný los.
-pk-

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

19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
19

18
15
12
10
9
8
7
8
8
6
4

1
4
7
9
10
11
13
11
11
13
15

1802:1281
1656:1447
1548:1439
1467:1496
1489:1548
1518:1505
1723:1843
1496:1616
1488:1623
1431:1657
1438:1601

26

37
34
31
29
28
27
27
27
27
25
23

PØÍŠTÍ PROGRAM
22. kolo, sobota 17. prosince 2009: BC Kolín - NH Ostrava, BK Synthesia
Pardubice - BK Prostějov (neděle 18. ledna, 20:00 hodin), Geofin Nový Jičín - BK Děčín (pátek 16. ledna, 18:00 hodin, PP ČT 4 SPORT), BK Kondoři Liberec - BK Breda & Weinstein Opava, USK Praha - ČEZ Basketball
Nymburk.

s nymburskými protějšky Bendou a Nečasem, načež při následné mele mělo dojít i na pěsti a
kopance. Náš týdeník celou situaci zmonitoroval z dostupných
materiálů a čtenářům přinesl i
podrobnou fotoreportáž. K dispozici také byl odkaz na příslušný
videozáznam. Přesto se nám dostalo reakcí, že jsme celou situaci
vykreslili značně nepřesně....

„Události v Nymburku proběhly
trochu jinak, než bylo v médiích,
nejen ve Večerníku, popsáno.
Bylo to podáno tak trochu tendenčně... Pruitt se sice dostal do jistého konflitku s nymburskými
hráči, ale ti si v projevech proti
němu také nic nezadali. Bohužel
na veřejnost se dostalo jen chování Pruitta,“ zastal se Petr Fridrich, generální manažer BK Pro-

stějov, hráče. „Nemyslím si, že
by si Pruitt zasloužil takovou kritiku. Neříkám, že je to svatoušek
a že se v Nymburku choval příkladně, ale s určitými výlevy nelze souhlasit. Byl jsem přímo u toho a musím říct, že hráč byl podroben velkému tlaku nejen od
soupeře, ale i od samotných diváků, ktzeří jej dost uráželi. To je
pak někdy těžké udržet emoce...

Navíc byl po celý zápas terčem
domácích borců, kteří mu pod
košem za přihlíšemní sudích
dávali pořádně co proto. Poté to
prostě vykypělo, ale odmítám
dezinformace o tom, že by se tam
Shaum málem porval! Za jeho
chování ho neomlouvám, ale bylo to oboustranné. Proto jsme je
také netrestali,“ uzavřel „kauzu
Pruitt“ Fridrich.
-pk-

„Mistři Moravy“ z Nového Jičína dali Prostějovu tvrdou lekci

Výběr z Hané absolutně na svého úhlavního soka nestačil
V rámci 21. kola Mattoni NBL
zavítali podruhé v minulém týdnu na Hanou basketbalisté Geofinu Nový Jičín. Poprvé se tak
stalo v úterý, kdy si svěřenci
trenéra Zbyňka Cholevy v pohodovém tempu zastříleli proti
orlí rezervě ve 4. kole Českého
poháru. Páteční duel nejvyšší
tuzemské soutěže s domácím
BK Prostějov si pak Novojičínští
užili obdobným způsobem,
když těžkopádným dojmem působícímu soupeři nalili čistého
vína v podobě čtyřiadvacetibodové porážky 64:88.
O konečný bodový rozdíl by nakonec ani tolik nešlo, zarážející je
spíše způsob jakým svého vítězství hosté dosáhli. Vzájemný duel
dvou nesmiřitelných rivalů připomínal po většinu času marný souboj spějící lokálky s ujíždějícím
expresem. Srdce nestranného fanouška basketbalu, tak muselo při
hře Nového Jičína přímo plesat.
Tentýž orgán fanouška prostějovského klubu však musel přímo krvácet. Rozdíl mezi oběma celky
totiž nebyl jedné třídy, ale hned několika! Domácím hráčům a především činovníkům tak nezbývá než
věřit, že se jednalo jen shodu okolností, kdy měl soupeř výjimečný
den a naopak domácí soubor den
blbec. V jiném případě by totiž od-

PV 64:88

vážné plány a prohlášení o možnosti postupu do finále z úst všech
prostějovských zainteresovaných
zněly spíše jako předvolební sliby
kandidátů nejmenovaných politických stran...
Domácí výběr se oproti nadupanému soupeři musel opět obejít bez
dlouhodobě zraněných Staňka s
Leškem a se zraněným prstem laborujícím Hanavanem. Nový Jičín
měl k dispozici všechny své stěžejní opory a o mimořádné konkurenci v tomto týmu svědčí i nezařazení exprostějovského Jurečky do
zápasové dvanáctky. Základní pětice Prostějova vyběhla k úvodnímu rozskoku ve složení Skibniewski, Beechum, Toya, Pruitt a
Prášil, proti nimž se postavila sestava Ubilla, Šarovič, Reinberger,
Walker a Pandula.
Obě základní sestavy se od prvních vteřin spíše oťukávaly a po
pěti minutách byl stav nerozhodný
8:8. Postupně však začali tahat za
delší konec přece jenom sehranějším dojmem působící hosté, kteří
se utrhli zásluhou Ubillovy trojky
na rozdíl šesti bodů - 14:20 a stejným rozdílem skončila i první část
zápasu - 16:22. V závěru této první
desetiminutovky se také premié-

NJ

rově objevil na palubovce v dresu
domácího BK Američan Miller,
jenž poprvé rozvlnil síťku po dvou
minutách druhé čtvrtiny, když snižoval na - 18:25. tato trefa odstartovala mírné vzepětí Orlů, kteří využili střídání Ubilly a přes jeho náhradníka Gavláka se jim podařilo
ve 13. minutě srovnat na 25:25.
Bohužel se z pohledu Prostějova
jednalo o poslední vzdor, protože
vzápětí hosté odskočili na poločasový devítibodový rozdíl - 33:42.
V tomto duchu se nesl také úvod
druhé půle zápasu. Novojičínští
stále tlačili na pilu a na více než tři
minuty přímo zavřeli vlastní koš.
Po pěti minutách třetí čtvrtiny tak
svítil na ukazateli skóre stav 37:52. To však ještě nebylo zdaleka všechno z bohatého arzenálu
hostujícího týmu. V závěrečných
minutách této části hry předváděli
Šarovič, Walker a Ubilla společně
se svými parťáky přímo basketbalový koncert. Radost pohledět byla na „zlatou“ ruku Šaroviče, „létajícího“ Walkera nebo míčového
kouzelníka Ubillu. Ve srovnání s
hráči v černooranžových dresech
působili domácí v bílém mnohdy
jako kompars při exhibicích proslulých Harlem Globetrotters. Vý-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Na rozdíl od soupeře jsme hráli špatně
v obraně, chyběl nám pohyb. Zápas jsme prohráli pod košem a jedná se tak
o druhý duelv řadě, který díky podkošové hře nevyšel. Oba hráči jak Walker, tak Šarovič podali velice dobré výkony. Pohyb míče soupeře byl daleko lepší než náš, stejně jako celkový pohyb všech hráčů Nového Jičína. To
jsou hlavní důvody naší porážky. Těžko se mi k tomu opravdu něco říká,
protože soupeř byl opravdu o třídu lepší.“
Zbyněk CHOLEVA (Geofin Nový Jičín): „Podali jsme opravdu skvělý
výkon hlavně v obraně. To chce velkou vůli a nasazení, což jsme dnes předvedli. Do druhé půle jsme už s vědomím devítibodového náskoku nastupovali mnohem klidněji a dařilo se nám náš náskok ještě navyšovat. Pak už
bylo jen otázkou času, kdy se to definitivně zlomí, protože jsme byli psychicky hodně nahoře.“
-zv-

mluvně hovoří dílčí skóre této části hry - 12:23 a celkové 45:65.
Také v závěrečné desetiminutovce pokračoval hostující celek v nadšeném výkonu a ze strany Prostějova se dočkali fanoušci místo
očekávaného pokusu o zvrat spíše
o křeč a zoufalství. Svou třídu v této části hry předvedl i nový hráč
soupeře Muirhead, jehož smeč
byla přímo excelentní. Pět minut
před závěrečným klaksonem se
pak útrobami haly rozléhal všeříkající pokřik nadšených hostujících fans „Mistři Moravy!“. Prostějovskou páteční tryznu zakončil stylově Pandula, jenž trefil
trojku zároveň s klaksonem 64:88.

V domácím celku snesli jakéž taktéž měřítko nový kapitán Beechum a za neutuchající bojovnost
snad ještě Prášil. Přímo odstrašujícím přístupem se pak prezentoval
Pruitt, jenž místo aby hrál pro tým,
tak hleděl jen na své osobní statistiky. Hlavně jeho defenzivní
přínos byl nulový, protože si podkošoví hráči soupeře dělali doslova co chtěli. Jednoznačným
králem celého utkání byl hostující
Walker, jenž nasázel 25 bodů, doskočil 13 bodů a v hodnocení užitečnosti se jeho číslo zastavilo na
jednačtyřicítce! Výborně mu sekundoval Šarovič (20. bodů, 11.
doskoků) a také Muirhead s patnácti body.
-zv-

Junioři BK vyhráli turnaj v Kroměříži, mladší minižačky skončily v Trutnově páté
Ještě na konci roku se mládežnické týmy prostějovského basketbalového oddílu zůčastnily
různých turnajů. Na Vánoční
klání do Kroměříže se vydal extraligový výběr „U18“, mladší minižačky si zase zajely zahrát do Trutnova na Novoroční turnaj.
Poslední víkend loňského roku se
v Kroměříži konal vánoční turnaj
„O pohár města Kroměříže“ za
účasti pěti týmů. Prostějovští hráči
se postupně střetli s Green Dragons Vienna z Rakouska, který
zdolali vysoko 130:36, s Brnem

HVÌZDA TÝDNE

98:61, Sokolem Přelouč 94:56 a v
posledním utkání se Slavií Kroměříž. To se utkaly dva doposud neporažené celky a když junioři BK
Prostějov v poločase vedli 51:33,
považovali se již za vítěze turnaje.
Ve druhé půli hry však domácí
změnili obranu a náskok našich
hráčů se začal postupně zmenšovat. Naštěstí o všem rozhodl vynikající výkon Jana Lipového, který
svým nasazením zvrátil naděje
soupeře a po vítězství 81:75 se
mladíci BK přece jen mohli radovat z prvního místa a zisku poháru.

Nejlepšími hráči podle trenérů
Marka a Hůlky byli Jan Lipový a
Jan Zlámal.
Mladší minižačky vyrazily za
svými soupeři na turnaj do Trutnova, města zaslíbenému ženskému
basketbalu. V sestavě sice chyběla
třetina hráček z důvodu nemoci,ale o to více si zahrály ostatní.
Bohužel domácí pořadatelé podcenili losování a spolu s mladými
Hanačkami přidaly do skupiny
další dva nejsilnější týmy - Žďár a
Hradec Králové. Došlo tak ke kuriózní situaci, že prostějovská dě-

včata prohrála pouze jedno jediné
utkání a nakonec skončila až pátá.
Ve skupině mladé basketbalistky
Prostějova nejprve těsně podlehly
mistrům republiky z Hradce
Králové 42:44, poté remizovali s
pozdějším vítězem ze Žďáru nad
Sázavou 34:34 a vyhráli nad Sokolem Přelouč 55:26 a BK DE
Praha-Prosek vysoko 64:10. Díky
horšímu skóre však Prostějovanky obsadily třetí místo ve skupině
a do semifinále se neprotlačily. V
boji o páté až osmé místo výběr
porazil OSK Olomouc 86:23 i

Prosek 62:22 a skončil tak pátý.
Turnaj vyhrál Žďár nad Sázavou
před Hradcem Králové. Přes kuriózní umístění hodnotil trenér Švécar naše vystoupení kladně. Po
dlouhé době si jeho svěřenkyně
mohly zahrát se svými vrstevnicemi vyrovnané zápasy. „Škoda jen,
že si pořadatelé neprostudovali
výsledky z posledního domácího
šampionátu. Jinak by asi nehráli
mistr s vicemistrem v jedné skupině,“ posteskl si Švécar, jehož
potěšila i nominace Adély Neubauerové do All stars turnaje. -pk-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

JAROSLAV PRÁŠIL
Po výsledkově přímo tragickém utkání s Novým Jičínem bylo hodně těžké
vybrat nejlepšího hráče prostějovského výběru. Jedním z mála plejerů Orlů, který nepodlehl trvalému tlaku výborně rozjetých Severomoravanů,
byl právě osmadvacetiletý reprezentační křídelník, který sympaticky bojoval až do úplného konce a svými trojkovými trefami alespoň zmírnil drtivou porážku. Jardo, kdyby takhle bojovali všichni tví spoluhráči, byli by jste na tom o hodně lépe!

SMOLAØ TÝDNE
SHAUM PRUITT
Americký pivotman se sice může chlubit nejlepšími statistickými čísly z
kádru BK Prostějov, ale jeho reálná výkonnost je mírně řečeno podprůměrná. Zvláště v souboji s Novým Jičínem působil podkošový obr ve
srovnání s hbitými protivníky jako slon v porcelánu. Většinou byl všude
o krok později a nezbývalo mu, než se jen bezradně ohlížet po tom, kam
že to zmizel míč.Shaume, doufejme, že jsi se pozorně díval na Novojičínského Walkera. Takhle totiž hraje pivot!

JAK DÁL V MATTONI NBL?
Pouze jedenáct týmů se postavilo na start letošního ročníku Mattoni Národní
basketbalové ligy 2008/2009, když z původně dvanáctičlenného pelotonu nedlouho před úvodním kolem odpadl BC Brno, kterému byla z důvodů finančních problémů odebrána licence pro účast v nejvyšší basketbalové soutěži.
Každý tým tak v základní části, která má 44 kol, odehraje pouze 40 zápasů.
Polovinu duelů budou mít celky za sebou už po nadcházejícím víkendu, kdy
je na programu 22. kolo základní části, čímž skončí její první, předem rozlosovaná, polovina. O rozpisu a přesných termínech druhého dílu se v těchto
dnech rokuje na svazovém sekretariátu. „Druhá polovina základní části už je
prakticky rozlosována. Definitivně jasno však bude až po úterním střetnutí
Nymburku v evropském poháru. Pak by měly být určeny i přesné termíny,“
prozradil Večerníku aktuální stav kolem dalšího průběhu tuzemské nejvyšší
soutěže Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov.
Rozpis a termínovou listinu zbývajícího průběhu sezony tak příznivci basketbalu najdou v příštím vydání našeho týdeníku. Připomeňme jen, že do vyřazovací části postupuje tradičně osm nejlepších mužstev.
-pk-

Mladí Orli byli v poháru vítaným předkrmem nenasytnému Geofinu
V úterý 6. ledna zavítal na palubovku Městské haly Sportcentra DDM v současnosti druhý
nejlepší basketbalový tým
České republiky v podobě Geofinu Nový Jičín. Stalo se tak u
příležitosti zápasu 4. kola Českého poháru, do kterého se překvapivě kvalifikoval i záložní celek účastníka Mattoni NBL prostějovských Orlů. Družstvo
mladíků pod vedením trenéra
Miroslava Marka nečekalo od
tohoto střetnutí žádné zázraky,
což se nakonec potvrdilo i na palubovce. Více než šedesátibodový rozdíl, kterým nakonec s chutí a v pohodě hrající favorit zvítězil, byl asi odpovídající dění na
palubovce.
BK Prostějov „B“ - Geofin Nový Jičín 52:114 (18:28, 7:37,
6:25, 21:24)

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.

Domácí sestava ve složení Macela, Mikulík, Lipový, Mikel, Vacek,
Mikulec, Polášek, Soušek,
Zlámal, Sekáč a Langstein po
většinu zápasu jen s obdivem přihlížela míčové ekvilibristice hvězdných hráčů Nového Jičína. Přes
nadějný a bojovný úvod, kdy domácí mladíky výborně dirigoval
Macela, se postupem času začal
stále více prosazovat hostující tým.
Jen desetibodový rozdíl ve skóre
po první čtvrtině byl zaviněn spíše
laxnějším přístupem hostujících
hráčů, než uměním domácích.
Pravou sílu Geofinu měli mladíci

poznat ve druhé části hry, do které
vletěl hostující tým rychlostí tornáda a zakončil ji čtyřicetibodovým vedením 25:65! Kanonáda
natěšených hostů pokračovala i po
změně stran a stoprocentní úspěšností z trojkové vzdálenosti se
prezentoval i exprostějovský Jurečka. Neskutečný rozdíl devětapadesáti bodů po třiceti minutách,
svědčil o nebývalé pohodě Novojičínských - 31:90. Nejvyrovnanější tak byla závěrečná část hry, do
které vstoupili aktivněji domácí a
šňůrou 12:3 dlouho drželi naději
alespoň na dílčí vítězství v této

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Miroslav MARKO (BK Prostějov „B“): „To byl rozdíl, jako když hrají
děti proti NBA. A není se co divit. Když nastoupí kluci ve věku osmnácti,
devatenácti let proti druhému mančaftu ´Mattonky´, tak musí být ten rozdíl
jasný. Náš vstup do zápasu sice nebyl špatný, ale spíše by mě potěšilo, kdybychom podobně nastupovali k zápasům naší ligy. Postupem času však
určitě zaúřadovala i psychika, protože mnohdy začali až neskutečně zmatkovat.“
Zbyněk CHOLEVA (Geofin Nový Jičín): „Každý tým hraje jinou soutěž a tím pádem jsme byli papírově jasně lepší. Jsem rád, že jsme to potvrdili i na hřišti, kde jsme to neodflákli. Byly tam pasáže, ve kterých jsme se
opravdu snažili a bylo to poznat. Navíc jsme si osahali zdejší halu, míče a
prostředí před pátečním utkáním proti prvnímu týmu Prostějova.“
-zv-

čtvrtině. V poslední pětiminutovce
však znovu hosté přidali a nakonec
zakončili zápas Walkerovou smečí
stavem 52:114! O jednoznačné
převaze hostujícího celku svědčí i
ten fakt, že nasbírali v průběhu

celého utkání pouhé čtyři fauly.
BK Prostějov tak v osudí Českého
poháru zůstal už jen elitní tým, který se ve středu 28. ledna představí
na palubovce prvoligového Trutnova.
-zv-

12. ledna 2009

Nervozitu před stěžejním duelem u volejbalistek nehledejte,
do chorvatské Rijeky se vydává sebevědomá výprava VK
S nadhledem a střízlivým očekáváním vnímají středeční stěžejní zápas Champions League
plejerky prostějovského VK.
Místo obav z neznámého prostředí a nevýhody v podobě startu
před vášnivými balkánskými fanoušky se hráčky většinou vyjadřují v tom smyslu, že právě proto nemusí být zbytečně nervózní.
„Budeme hrát venku a tím pádem
nejsme pod takovým tlakem, než
kdybychom nastoupily v domácí
hale. Velkou roli hraje i to, že v
případě naší porážky ještě stále neztratíme postupovou šanci. To však
neznamená, že dáme soupeřkám
něco zadarmo,“ říká před cestou do
Rijeky kapitánka družstva Solange
Soaresová s tím, že zatím ještě to
pořádné pnutí a očekávání teprve
přijde. Obdobně hovoří i Markéta
Tomanová. „Na Ligu mistryň se začneme soustředit až od pondělí. Teď
jsme výtečně zvládly dva zápasy s
nejlepšími tuzemskými celky a Rijeku dáme do hlav až při přípravě na
ni,“ nedělala po o víkendu z ostře
sledovaného zápasu zatím velkou
vědu „Tomi“. Už jen podle dvou excelentně zvládnutých zápasů s tuzemskou špičkou lze vyvodit, že je
družstvo v dobré formě. „My jsme
opravdu v předcházejícím období
hodně potrénovaly a já osobně se
cítím velice dobře,“ přiznává kvalitní přípravu Soaresová. Hodně probíraným tématem jsou i míče, se
kterými se Champions League hraje. „Ten rozdíl je opravdu velký.
Těžko se to dá popisovat. Je to cítit
už jen na omak, ale já věřím že budeme mít dostatek času na přípravu
a žádné problémy nám to snad dělat
nebude,“ dodává na téma míčů Mikasa libero Tomanová. Ve stejném

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
15. KOLO EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov – PVK Olymp Praha

3:0

Čas:
Rozhodčí:
Diváků:

1:03 hodiny
Antušák, Trumpeš
900

1. set:
2. set:
3. set:

25:13
25:16
25:19

20 minut
21 minut
22 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Soaresová

Pušněnkovová
Tomášeková
Bramborová
Spalová
libero Tomanová
Střídala:
Sajdová
Připraveny byly: Wittocková, Töröková, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

TABULKA EXTRALIGY ČR
zápasů V

duchu hovoří i brazilská kapitánka.
„Nová Mikasa je hodně lehká, takže
nějakou dobu trvalo, než jsme si na
ni zvykly. Oproti balonům Gala jde
skutečně o velký rozdíl, Mikasa mi
přijde spíš jako míč na beachvolejbal. Už jsme však měly dost času k
přizpůsobení, které bylo nejtěžší na
přihrávce a při obraně v poli, kde
tenhle balon moc neposlouchá. Na-

štěstí tréninkem si lze zvyknout na
všechno,“ nedělá žádnou vědu ani z
toho, že se bude hrát nezvyklými
míči Solange Soaresová. Podle hlasů z hráčské kabiny prostějovského
VK jsou šance obou soupeřů vyrovnané. „Já to vidím padesát na padesát. Jedná se o nebezpečný tým, rozhodovat bude každý míč. Musíme
prostě hrát celý zápas na sto procent

Tým prostějovských volejbalistek je nabuzen. „Uděláme vše, abychom z Rijeky dovezly postup,“ říkají hráčky. Foto: Zdeněk Pěnička
a nepodcenit jediný balón. Rijeka je
zkušené družstvo, které v soutěži
hraje již druhým rokem,“ varuje kapitánka „Soli“. Pověstná bouřlivá
atmosféra panující téměř při všech
sportovních kláních na Balkáně
také protřelou hráčku ze sna nebudí.

„Přesně nevím, jak to tam vypadá a
také žádné zprávy nemáme. Ono je
to však skoro všude stejné. Na Ligu
mistryň chodí hodně lidí a ta atmosféra je vždy bouřlivá,“ s úsměvem se vyjádřila i k očekávané atmosféře Solange Soaresová. -zv-

Pohárové finále mají prostějovské volejbalistky nadosah
Brno vzdorovalo rozjeté domácí mašině jen v prvním setu
Los semifinále Českého poháru
ve volejbalu žen přisoudil volejbalistkám VK Prostějov soupeře z
nejsilnějších. VK KP Brno je totiž
jediným oddílem, který v krátké
historii prostějovského klubu nemá se současným gigantem tohoto sportu v České republice zápornou bilanci. Navíc jsou Brňanky i
v čele průběžné extraligové tabulky a domácí tým vede jeho bývalý
dlouholetý kouč Miroslav Čada.
Téměř tisícovka diváků se tak vydala ve středečním podvečeru do
Městské haly Sportcentra DDM v
očekávání vyrovnaného a kvalitního duelu. To se však stalo jen v
první sadě, kterou v koncovce
zvládli lépe domácí volejbalistky.
V dalším průběhu pak už na palubovce existovalo jen jedno družstvo a to VK Prostějov! Hladkou
výhrou 3:0 tak svěřenkyně trenéra
Čady udělaly rázný krok směrem
k finálové účasti. V tomto kontex-

27

PV 3:0 B
tu by měla být odveta v Brně 28.
ledna spíše formalitou.
V domácím celku se představila
poprvé nová posila Monika Kučerová, která hned nastoupila v základní sestavě. Vedle ní se z trenérovy důvěry těšily ještě Thomasová, Spalová, Jelínková, Wittocková, Pušněnkovová a libero Tomanová.
Brňanky nastoupili na palubovku
prostějovské haly s očividným odhodláním a také průběh první sady
byl velmi vyrovnaný. Přes domácí
vedení 8:5 a 10:7, to byl stále boj
o každý míč (13:13, 18:16, 20:18).
V závěru však přišla na hřiště místo nevýrazné Wittockové kapitánka Soaresová a hned zvýšila
přímým bodem z podání na 22:19.
Na druhé straně sítě ovšem v těchto chvílích začala úřadovat Nose-

ková a rázem bylo - 22:23! Koncovka však přece jen vyšla lépe
HLASY TRENÉRŮ
Prostějovu a po smeči Pušněnkovové bylo 25:23 a 1:0.
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Utkání se rozhodovalo na přihrávce,
Také druhá sada začala hodně vykde byla slabina Brna. V průběhu prvního setu se nám soupeřky ještě vyrovnaně. Ovšem po vystřídání
rovnávaly, ale postupem času se přesunula jistota na naši stranu. Tato prvKučerové Bramborovou nasadil
ní vyrovnaná sad však mohla klidně skončit opačným výsledkem. Pramedomácí tým k trháku (16:10,
nilo to i z určité nejistoty v útoku. Od druhého setu jsme už ovšem vyvinu21:13), ze kterého se už hostující
li mnohem větší tlak na podání a rozdíl mezi oběma družstvy se zvětšoval
hráčky nevzpamatovaly – 25:13 a
i díky bloku a smeči. Z celkové statistiky vyplývá, že soupeř nás zabloko2:0.
Třetí dějství začalo úplně se stej- val jen čtyřikrát a to je opravdu málo. Mezi nejlepší hráčky dnešního utkání
bych zařadil za útočnou fázi Pušněnkovovou, Bramborovou a Thomasonou paralelou jako dvě předcházevou.“
jící. Od stavu 12:11 však při neOndřej MAREK (VK KP Brno): „Hodně těžko se mi dnešní utkání hodchytatelném servisu s obrovskou
notí, protože jsme nečekali tak jednoznačnou porážku. Tak hladký průběh
chutí hrající Soaresové odskočil
nás opravdu zaskočil. Plně se však ukázalo, jak moc nám chybí Tereza ToProstějov na 18:11. Zatímco na
biášová na přihrávce. Snažili jsme se na to sice připravit, ale bohužel jsme
domácích hráčkách byla vidět až
to nezvládli a domácí toho plně využili. Od rozdílu na přihrávce se odvíjeneskutečná pohoda a radost ze
lo i všechno ostatní a musím konstatovat, že vítězství Prostějova bylo plně
hry, elán brněnských hráček
zasloužené.“
-zvhodně rychle vyprchával. Po
výhře 25:19 tak získal VK až nečekaně snadný skalp obávaného sloužené vítězství, které si spole- výkony Soaresové, Spalové nebo
protivníka – 3:0. V celkovém kon- čně s hráčkami náležitě užilo i Bramborové byly ozdobou střede-zvtextu se však jednalo o plně za- vděčné obecenstvo. Individuální čního večera.

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

P kont.

sety

míče

body

1. VK Královo Pole Brno 14 13 1 0 41:6 1117:794 27
2. VK Prostějov
14 13 1 0 39:9 1150:897 27
3. SK UP Olomouc
14 10 4 0 37:16 1215:1010 24
4. TJ Mittal Ostrava
14 9 5 0 30:25 1197:1178 23
5. PVK Olymp Praha
14 8 6 0 29:22 1114:1052 22
6. VK TU Liberec
14 7 7 0 26:28 1148:1182 21
7. PVK Přerov Precheza 14 3 11 0 18:34 1048:1202 17
8. SK Slavia Praha
14 3 11 0 18:35 1089:1207 17
9. SCM ČVS jun. ČR
10 6 4 0 19:19 833:834 16
10. TJ Sokol Fr.-Místek 14 3 10 1 12:37 878:1146 16
11. TJ Tatran Střešovice 14 0 14 0 4:42 845:1132 14
Poznámka: Frýdek-Místek nezískal za kontumační prohru s Brnem
žádný bod, tým SCM ČVS juniorky ČR odehrál jen polovinu základní
části, v soutěži již nepokračuje.

JAK SE HRÁLO
15. kolo: VK Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0 (13, 16, 19). Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero: Tomanová. Střídala: Sajdová - Brejchová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, libero: Zoulová. Střídaly: Preslová, Nejmanová, Kallistová. Čas:
63 minut. Diváků: 900 • SK UP Olomouc -VK TU Liberec 3:0 (14, 15, 10). Sestavy: Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová,
libero: Šenková. Střídaly: Honková, Měrková, Povrazníková, Minářová - Neumannová, Holásková, Endlerová, Soumarová, Veselá, Rašková, libero: Ullmannová Střídaly: Živcová. Čas: 62 minut. Diváků: 200 • TJ Tatran Střešovice - VK
Královo Pole Brno 0:3 (-17, -14, -15). Sestavy: Škrampalová, Šourková , Černianská, Valešová, Perková, Jeřábová Libero: Novotná. Střídaly: Čermáková, Zachová - Útlá, Kubínová, Onderková, Nosková, Mikysková, Božková, libero:
Jášová Střídala: Bradáčová. Čas: 56 minut. Diváků:100 • TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Precheza Přerov Precheza 3:2 (-16, 22, -22, 22, 9). Sestavy: Synková,
Kojdová, Langová, Gottwaldová, Danková, Janďourková, libero: Košická.
Střídaly: Malá, Brodinová - Dřímalová,Dobrá, Kotounová, Hrabalová, Mičková,
Mrázková, libero: Kapavíková. Střídaly: Chromečková, Goliášová, Dýčková.
Čas: 109 minut. Diváků: 200 • SK Slavia Praha volejbal - TJ Mittal Ostrava
1:3 (-17,18,-22,-19). Sestavy: Mitáčová, Vlásková, Jonášová, Ďurianová, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídaly: Němcová, Vobrová, Telipská Kolářová, Elblová, Šímová, Elblová, Holingrová, Mazurová, libero: Pecháčková.
Střídaly: Orlovská, Holišová, Rymelová. Čas: 90 minut. Diváků: 100.
-pk-

KAM PŘÍŠTĚ
16. kolo, sobota 17. ledna 2009: SK Slavia Praha - VK Prostějov
(17:00 hodin), TJ Mittal Ostrava – TJ Sokol Frýdek-Místek, PVK Precheza Přerov - TJ Tatran Střešovice, VK Královo Pole Brno - SK UP
Olomouc (pondělí 19.1., 17:30 hodin, PP ČT 4 SPORT), VK TU Liberec – PVK Olymp Praha.

ČESKÝ POHÁR
Semifinále - 1. zápasy: VK Prostějov – VK Královo Pole Brno 3:0 (23,
13, 19). Rozhodčí: Pavelek a Antušák. Diváků: 900. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Wittocková, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Soaresová, Töröková, Bramborová - Útlá, Onderková, Mikysková, Noseková, Božková, Kubínová, libero: Jášová.
Střídaly: Bradáčová, Hanusová. SK UP Olomouc – PVK Olymp Praha
(středa 14. ledna). Odvety jsou na programu shodně ve středu 28. ledna.
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Prostějov deklasoval v extraligovém souboji bezzubého mistra
Omlazený Olymp přijel na Hanou v roli pouhého sparingpartnera...
V sobotní extraligové generálce
na středeční stěžejní duel Ligy
mistryň v Rijece měl být úřadující tuzemský šampion PVK
Olymp předpokládaným tvrdým
oříškem. Volejbalistky VK Prostějov však nastoupily do utkání
doslova jako uragán a odevzdaným dojmem působící Pražanky
vyprovodily nečekaným debaklem. Hostující tým se v průběhu
celého střetnutí radoval jen jedinkrát z vedení a to na začátku
třetí sady (1:2), jinak nebyl rozjetému domácímu expresu důstojným protivníkem!
„Čeká nás druhé utkání ze série tří
velmi těžkých zápasů, v nichž potřebujeme uspět. Olymp hraje ve
výkyvech, ale v porovnání se začátkem sezony šla jeho výkonnost nahoru. Po návratu některých mladých děvčat z juniorského týmu ČR
stabilizoval sestavu hlavně na
klíčovém postu nahrávačky a představuje nebezpečného soupeře.

PV 3:0 O
Podle mě se s Olympem stále musí
počítat mezi čtyři nejlepší celky extraligy. Proto nebude Pražanky
snadné porazit, ale my máme výhodu domácího prostředí a roli favorita bychom měli zvládnout. Vítězství nám může pomoct k nabrání
potřebné pohody před rozhodujícím střetnutím Champions League v Rijece,“ pronesl před utkáním trenér VK Prostějov Miroslav Čada.A jak řekl, tak se i stalo.
Prostějovský výběr nastoupil do utkání v nezvyklém složení Spalová,
Tomášeková, Pušněnkovová, Soaresová, Jelínková, Bramborová s liberem Tomanovou. V zápasové sestavě chyběla s mírnou virózou bojující Thomasová. Základní sestava
VK nasadila od začátku proti mátožným dojmem působícím Pražankám vysoké tempo a bez nejmenšího zádrhelu získala úvodní sadu.

Průběh 8:3, 19:5 a proměněný prv- zemskými protivníky a hlavně způ- skému volejbalovém táboru v
ní setbol Spalové na 25:12 není tře- sob jakým se k němu hanácký České republice oprávněné naděje
ba příliš rozvádět – 1:0. Také druhá výběr dopracoval dává celému žen- na zdárnou balkánskou misi! -zvsada probíhal obdobným způsobem (6:2, 9:4 až 18:10). Diváky
HLASY TRENÉRŮ
těšily variabilní útočné akce, tvrdé
nechytatelné smeče a také krásná
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Byli jsme celkově lepší ve všech hervložka v podobě excelentního
ních činnostech. Hostující tým měl očividné problémy na přihrávce, což
výběru míče fotbalovým způsobylo pro nás o to jednodušší. Zejména v útoku byl mezi oběma celky znabem levou nohou Tomanové. Ukotelný rozdíl. Útočili jsme prakticky všemi hráčkami v čele s výbornou Sončení prostřední části si vzala do
lange Soaresovou a také velmi dobrou Gabikou Tomášekovou a Miladou
rukou opět Spalová, která proměSpalovou. Před utkáním jsme měli určité zdravotní problémy, když jsme
nila třetí setbol – 25:16 a 2:0. Také
nechali s lehkým nachlazením bojující Thomasovou odpočívat a také Spatřetí dějství ovládly zcela jednozlová nastoupila s lehčím výronem. Z toho také pramenily určité změny v
načně domácí plejerky. Zvláště Sonaší sestavě.“
aresová sázela na stranu soupeřek
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Já nebudu hodnotit nic, propřímo nechytatelné „prdy“ a po
tože ani nemám co.... Jediné co mi zbývá, je gratulace Prostějovu ke
průběhu 12:6, 16:8 a 21:15, bylo až
snadnému vítězství. Z našeho výkonu jsem rozhodně zklamaný, protože
příliš rychle excelentní vystoupení
stál za prd! Bylo to jednoznačně v hlavách našich hráček, protože složení
domácího celku u konce – 25:19 a
zdejšího týmu a už jen jméno Prostějov je přímo straší. Přitom po jejich pro3:0.
hře v Olomouci jsem věřil, že můžeme alespoň některý set dotáhnout do
Sobotním duelem tak zakončil VK
vyrovnané koncovky, ale hráčky to nezvládly. Do našeho výkonu se také
Prostějov „přípravnou“ fázi na nadpromítla ta cesta, při které se hned několika hráčkám udělalo špatně, ale necházející existenční zápas Champichci, aby to znělo jako výmluva.“
-zvons League v chorvatské Rijece.
Dvě jasné výhry s nejsilnějšími tu-
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SOLANGE SOARESOVÁ
Prostějovská kapitánka, která zatím v
letošním ročníku patří spíše k „žolíkům“ trenéra Čady a v základní sestavě se vyskytuje jen zřídkakdy, si v
uplynulém týdnu důrazně řekla o zařazení do elitní šestice. Ve středečním
pohárovém duelu s Brnem naskočila
na palubovku v závěru první sady a
svými přesnými smečemi i dělovým
servisem zcela ochromila do té doby
velice kompaktní tým Brna, který se s
touto skutečností nedokázal vypořádat až do konce utkání. „Soli“ byla i
ve zbývajících dvou setech doslova k
neudržení a po zásluze bylo její jméno
hojně skandováno vděčnými příznivci. Obdobným způsobem řádila
usměvavá Brazilka i v sobotním ligovém střetnutí s Olympem. SOLI,
rozbombarduj i Rijeku!

ELISHA THOMASOVÁ
Sedmadvacetiletou americkou
blokařku provází zatím na Hané
pech. Alespoň tedy ten zdravotní,
neboť sympatická reprezentantka
USA je na marodce až příliš často.
Poté, co ji provázely nepříjemné
trable se zády a kolenem, vynechala tentokrát extraligový duel
kvůli viróze. Vzhledem k jinak
vynikající výkonnosti všech
hráček kádru VK je tak právě
„Eli“ opět naší nositelkou smůly...
Dobrou zprávou pro fanoušky, ale
především pro samotnou hráčku
je fakt, že podle včerejších aktuálních informací by absence členky
základní sestavy neměla být trvalejšího rázu a v nadcházejících
důležitých zápasech bude bývalá
hráčka ruského Čeljabinsku
trenéru Čadovi k dispozici. Eli,
pořádně se uzdrav, to ostatní už
půjde!
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Korfbalový tým SK RG Prostějov vybojoval Další dvě porážky hokejového Plumlova
„Byla to katastrofa!“ bije na poplach trenér HC Grewis Ivo Grmela
s Českými Budějovicemi opět jedno vítězství
Šestým dvoukolem započala o
řilo. Tým podal zodpovědný
uplynulém víkendu druhá polovivýkon, který jsme nakonec koruna zákaldní části České korfbanovali úspěchem. Samozřejmě, že
lové extraligy. Výběr SK RG Proto nebylo ideální, ale na tom zaprastějov přivítal v sobotu 10. ledna
cujeme. Herně se zlepšujeme zápas
na palubovce RG a ZŠ města Prood zápasu, při poctivém tréninku
stějov ve Studentské ulici České
tomu bude i nadále,“ nechal se po
Budějovice. Tým, s nímž na úplskončení zápasů slyšet Jan Mynaném začátku soutěžního ročníku
řík, trenér korfbalového týmu SK
vstoupili do letošního ročníku na
RG Prostějov. K samotným utjeho půdě. Tehdy si odvezli tři body
káním poté dodal: „Oba týmy hrály
za jedno vítězství a stejně tak úspférově a diváci tak mohli vidět prěšní byli i zkraje druhé poloviny
votřídní český korfbal. My jsme
základní části extraligy za velké
trochu trpěli na problémy se skóropodpory fanoušků na domácí půvání z vyložených šancí, na to se
dě. V průběžné tabulce zůstal
musíme ještě zaměřit, v tom nás
výběr SK RG na čtvrtém místě,
soupeř převyšoval. Naopak tentokoproti pátému Kolínu mají ynní
rát jsme byli stoprocentní z penalt a
Radost prostějovského korfbalového výběru SK RG byla po vítězství v
Hanáci dvoubodový náskok.
rozhodně pro nás nadstandardně
sobotním druhém utkání zasloužená a doslova euforická! S Večerúspěšní z volných hodů. Jsem také
SK RG Prostějov - KCC Sokol níkem v zádech se to holt hraje...
rád, jak do utkání vletěli hráči šiČeské Budějovice 19:21 (10:10)
ršího kádru Vychodilová a Tichý.
Sestava a koše Prostějova: M. vali, českobudějovický Sokol si už fili Prostějovští, kontroval stejně i Bezchybné to nebylo, ale jsou velUherka 6, Bednář 4, Faltýnková 2, závěr zkušeně pohlídal.
tým Jihočechů. Nakonec ale jako- kým příslibem do budoucna. Těší
Kadlecová 2, Lešanská 2, Snášel 2 SK RG Prostějov - KCC Sokol by po vítězství více toužilo družst- mě, že v obou zápasech skóroval
(50. Tichý), Šnévajs 1, Sequensová České Budějovice 23:22 (12:8) vo SK RG, které jej také se štěstím prakticky celý tým a zodpovědnost
(43. Vychodilová). Trenér: Jan My- Sestava a koše Prostějova: M. a umem nakonec i dosáhlo. Prostě- tak neležela jen na oporách. Přesto
nařík.
Uherka 5, Bednář 3, Faltýnková 3, jov tak proti druhému týmu po po- tři koše Martina Uherky v saCelý průběh úvodního sobotního Lešanská 3, Kadlecová 2, Snášel 2 lovině soutěže získal velmi cenné motném závěru druhého poločasu
utkání se nesl ve velmi vyrov- (19. Tichý 2), Vychodilová 2, Šné- tři body do extraligové tabulky.
byly velkým projevem zkušenosti
naném duchu, i když více se přece vajs 1. Trenér: Jan Mynařík.
„Doufali jsme, že stejně jako v prv- kapitána týmu. Můj dík ale patří
jen dařilo hostům, kteří se dokázali Druhý zápas sobotního dne měl ním kole budeme proti Českým celému týmu,“ dodal evidentně
prosazovat hlavně díky dvojici re- prakticky opačný průběh. Hned na Budějovicím bodovat, a to se poda- spokojený Mynařík.
-pkprezentantů Kracík – Bláha. Ti za začátku se utrhli Hanáci a svůj nácelé utkání zaznamenali dohroma- skok si udržovali až do 40. minuty
ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
dy více jak polovinu všech košů Ji- druhého poločasu, když se dokázahočechů! Jejich síla se projevila li prosazovat z prostoru celého hři- Výsledky 6. dvoukola: TKC Děčín - VSK VUT Brno 16:23 (8:10) a
hlavně v úvodu duelu, kdy domácí ště, nebo skórovat s volných hodů a 15 24 (8:16), SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice 19:21
hráči a hráčky působili zaskoče- penalt po faulech soupeře. Ve druhé (10:10) a 23:22 (12:8), TJ Znojmo MS YMCA - VKC Kolín 15:14 (6:7)
ným dojmem. Poté však výběr SK polovině utkání ale soupeř přidal, a 29:18 (14:10) .
RG dokázal změnami v obraně vy- což se projevilo i na skóre. Opět to
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
vinout na České Budějovice větší měla na svědomí hlavně mužská 1. TJ Znojmo MS YMCA
12 11 1 0 0 279:184 35
tlak a znesnadnit jim tak skórování. část družstva Českých Budějovic - 2. KCC Sokol Č.Budějovice 12 8 0 0 4 238:191 24
První půle nakonec skončila Bláha, Kracík a Pešák, která zazna- 3. VSK VUT Brno
12 7 0 0 5 247:200 21
smírně 10:10. Do druhého dějství menala po šesti koších v utkání. 4. SK RG Prostějov
12 5 0 0 7 216:216 15
domácí opět vstoupili špatně a Deset minut před koncem se poda- 5. VKC Kolín
12 4 0 1 7 208:246 13
prakticky okamžitě se po chybách řilo Jihočechům poprvé vyrovnat a 6. TKC Děčín
12 0 0 0 12 149:300 0
v obraně a neschopnosti v útoku schylovalo se k dramatickému Příští program
dostali do čtyřbodového manka. závěru. Ten byl opravdu infarktový Zbývající zápasy 6. dvoukola, 24.-25. ledna 2009: VKC Kolín - KCC
Soupeř si tento svůj náskok udržo- a šedesátku diváků uváděl do varu. Sokol České Budějovice, TJ Znojmo MS YMCA - TKC Děčín, SK RG
val až do konce utkání, a i když Pro- Čím více se blížil konec, tím více Prostějov - VSK VUT Brno (25.1.).
stějované v závěru mocně dotaho- košů padalo. Pokaždé, když se tre-

Družstvo mladších žáků se na třetím turnaji neztratilo

V sobotu 10. ledna odehráli svůj
třetí ligový turnaj skupiny „B“
také prostějovští mladší žáci korfbalového oddílu SK RG. Pořádajícím týmem byla tentokrát Moravská Třebová, dalšími soupeřipak družstva z Náchodu a Brna.
„Kluky i holky musím pochválit.
Bylo to zatím naše nejúspěšnější
kolo z hlediska vstřelených i obdržených košů. A nejenom to. I počet
hráčů zapojených do hry byl rekordní,“ neskrýval uspokojení David Konečný, lodivod žákovského

výběru Prostějova, který mohl do
hry nasadit 23 dětí - 15 děvčat a 8
kluků! Ti dokázali přehrát s nulou
Brno a získali tak cenné bodíky za
vítězství.
Výsledky zápasů SK RG Prostějov: - Moravská Třebová 1:13
(1:3), - Náchod 2:17 (2:9), - Brno
7:0 (6:0). Střelci košů Prostějova:
Galíček 3, Marek 2, Krajíček 2,
Havlová 1, Soldánová 1, Volencová 1.
„Bylo to zatím nejlepší kolo, které
naši nejmladší odehráli. Soupeřům

jsme totiž nastříleli doposud nejvíc
košů, a to deset. Navíc klesl i počet
obdržených košů, už se neopakovaly třicetikošové výprasky od
Náchoda. Na dětech je vidět, jak se
zlepšili v přihrávkách, už tak často
neztrácí míč a i jejich střelba jde nahoru,“ mne si ruce nad viditelným
posunem svých svěřenců a svěřenkyň v korfbalovém rozvoji David
Konečný. „Na druhou stranu, stále
máme ve skupině silnější soupeře,
na které zatím nestačíme. A proto je
potřeba spoustu věcí zlepšovat a

navíc se naučit i novým dovednostem. Děti si už během zápasů všimly, že kdyby lépe využívaly své
střelecké šance, tak mohly nastřílet
dvakrát více košů. Takže je nutné
stále pracovat na technice a přesnosti střelby, a to hlavně po přihrávce od spoluhráče. Je nutné také zlepšit pohyb v útočné zóně tak, aby si
děti aktivně nabíhaly pro přihrávky
a navzájem se nekřížily,“ nabádá k
dalšímu tréninkovému úsilí lodivod žákovského týmu SK RG Prostějov.
-pk-

Florbalisté Prostějova vstoupí do letošních bojů až v únoru
Bez účasti FbC Playmakers Prostějov proběhlo úvodní kolo
čtvrté divize druhé ligy mužů.
Dosud vedoucí Hanáky po něm
předběhly hned dva týmy. Otrokovice zvládly svá utkání stejně
dobře jako Počenice, naopak
klopýtl Přerov, který má tak nyní stejný bodový zisk jako Prostějov.
„Playmakeři“ však mají na svém
kontě nejvíce branek v soutěži,
stejně tak i brankový rozdíl, tudíž
figurují na třetí příčce. Do mistrovských bojů v letošním roce vstoupí
svěřenci hrajícího trenéra Milana
Fojta až 7. února. „Původně jsme
měli utkání odehrát v lednu na domácí půdě, tento turnaj však byl
odložen na 21.února. Do ligy se tak
zapojíme 7. února v Morkovicích,
kde se utkáme s Gullivery z Brna a
Horní Suchou,“ prozradil aktuální
vývoj třetí nejvyšší tuzemské soutěže Milan Fojt.
Otázkou však zůstává, zda jeho

týmu vydržela vynikající forma a
herní pohoda z konce loňského roku. Přece jen dvouměsíční přestávka, zaviněná částečně mistrovstvím světa a odloženým turnajem,
může být znát. Podaří se mužstvo
udržet na vlně výborné výkonnosti? „Naštěstí máme rezervní týmy,
kde většina hráčů alespoň udržuje
vyhrannost. Hráči se dobrovolně
do rezervních týmů hlásí, což je
pozitivní. Je pravda, že se na
všechny nedostane, zato se někteří
aktivně zapojují u mládeže, čehož
si také vážíme,“ poznamenal M.
Fojt. A jaký že měli florbalisté program? „Celý prosinec byl brán
volně a každý se mohl odreagovat.
Spousta hráčů navštívila, nebo se
dokonce podílela na organizaci samotného šampionátu, ostatní alespoň přihlíželi na vrchol posledních
let u televizní obrazovky. V lednu
znovu nabíráme obrátky, které se
už zase zvýšily na maximum.
Věřím, že hráči odvedou výborný

výkon hned v prvním startu v letošním roce,“ osvětlil dění posledních týdnů trenér FbC Playmakers.
Na druholigové si tak musí Hanáci
počkat, ale v Prostějově se dočkáme florbalu už 17. ledna, kdy
svůj domácí turnaj odehraje rezervní tým FbC Playmakers Prostějov. O týden později se svým
příznivcům představí junioři (sobota 24. ledna) a také dorostenci

(neděle 25.ledna). „Určitě zveme
všechny ty, co se chtějí na počátky
florbalu u nás podívat. Každý se
může přesvědčit o kráse tohoto
sportu jakéhokoliv věku. Regionální soutěže nás čekají v lednu, ta
celostátní je podstatně jiná, ale k
vidění bude zřejmě až za měsíc,“
dodal Josef Ťuik, vedoucí elitního
družstva prostějovských florbalistů.
-pk-

Předpokládané boje o medaile mezi čtyřlístkem zemí Švédska, Finska, Švýcarska a České republiky a
také spoustu zajímavých soubojů
ve skupině „B“ mistrovství světa,
jako byl například finálový souboj
Německa s Polskem. To vše nabízel
pořadatel. Co nemohl pořadatel
slíbit, ale co si v duchu všichni přáli,
však přišlo samo od sebe. Atmosféra! Již v základní skupině překročila návštěvnost mistrovství světa své
historické hranice. Zájem o florbal
byl opravdu neskutečně a překvapivě velký. Nejvyšší primát nakonec získal duel mezi Švédskem a
českou reprezentací, kde v bouřlivé
atmosféře povzbuzovalo přes devět
tisíc lidí. Ve vyřazovacích bojích se

HCM Slovan Rosice HC Grewis Plumlov 4:2
(2:1,1:1,1:0).
Branky: T. Krejčí, Krobauer, Komínek, J. Krejčí - 20. Janeček, 32.
Pekr (Pezda). Sestava Plumlova:
Švach - Soldán, Kryl, Šilhánek,
Tománek - Koutný, Mazouch,
Pezda - Dobeš, Pekr, Pospíšil Janeček, Šubčík, Müller. Trenér:
Ivo Grmela.
Ani v utkání kola na „ledě“ (jestli se tomu tak dalo říkat...) Rosic
se nepodařilo hokejistům Plumlova přerušit výsledkovou mizérii z posledního období. Hned po
dvaceti vteřinách lovil po vyšachování celé hostující obrany
puk ze sítě Švach a domácí vedli
1:0. Stálou převahu Rosic korunoval druhou brankou Krobauer,
jehož střelu si nešťastně srazil do
brány jeden z bránících Plumlovanů- 2:0. Těsně před první sirénou se prosadili konečně i hosté,
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Světový šampionát ve florbale pohledem zástupce prostějovského klubu

Mistrovství světa ve florbale dorazilo do naší země sice podruhé,
ale jelikož od prvního šampionátu v roce 1998 urazilo toto
sportovní odvětví obrovský kus
práce, měl letošní svátek úplně jiný nádech. Dalo by se říct, že
prakticky tohle bylo první obrovské mistrovství světa, které mnoha návštěvníkům připravilo
opravdu senzační podívanou. A
stalo se. Spousta lidí, jenž florbal
nezná, musela být doslova nadšená. Pojďme se za největší florbalovou událostí nejen tohoto roku
v kostce ohlédnout.
Finálový den sledovalo v hledišti
O2 Arény přes 14 tisíc lidí, kteří připravili opravdu parádní atmosféru.

Rok 2009 hokejisty HC Grewis
Plumlov nezastihl zatím v
dobrém rozpoložení. V uplynulém týdnu absolvovali
svěřenci trenéra Ivo Grmely
další dva zápasy Krajské ligy
Zlínského a Jihomoravského
kraje, ve kterých si ale připsali
bohužel jen další dvě porážky...
Nejprve čekal na Plumlovské
zápas 17. kola na v Rosicích u
Brna, kde se spíše než hokej hrála
„přetahovaná“, z níž vyšli vítězně domácí borci. Naprostým
propadákem pak skončil sobotní
domácí duel na ledě prostějovské
Víceúčelové haly, ve kterém si
hosté z Uherského Brodu udělali
z týmu Grewisu trhací kalendář.
Osmibrankový nářez s chutí hrajících „Broďanů“ navíc řídila
bývalá opora prvoligových týmů
BHS i HC Prostějov Jiří Suhrada,
jenž jednu branku vstřelil a na další čtyři svým spoluhráčům přihrál! Na vystřízlivění z krutého
debaklu budou mít plumlovští
hokejisté celý týden. Soutěž pokračuje 19. kolem až v neděli 18.
ledna, kdy tým čeká zápas na ledě HC Nedvědice.

Hokejisté Plumlova a s nimi jejich kouč Ivo Grmela mají v sou časné době starostí plnou hlavu. Foto Z. Pěnička
když početní výhodu dvou mužů přišla ve zbývajících čtyřiceti
v poli zužitkoval Janeček - 2:1. minutách doslova smršť. Tu odTaké úvod druhé části vyšel lépe startoval povedenou tečí ve 21.
Rosicím, kteří se zásluhou Ko- minutě exprostějovský Suhrada,
mínka dostali do dvoubrankové- aby se poté změnil v nabíječe a
ho náskoku - 3:1. Hra poté postupně připravil svými delikazklouzla, i vinou hodně hrbolaté tesními přihrávkami dvě branky
plochy, do podprůměru a v této pro střelce Obadala. První
konstelaci padla i kontaktní bran- úspěch domácího týmu přinesla
ka Plumlova ve 32. minutě, jež přesilová hra ve 35. minutě, ktebyla po dlouhých tahanicích rou využil střelou od modré Vapřipsána Pekrovi. „Hudlařina“ řeka - 4:1. Po druhé části hry už to
pokračovala i v poslední části nevydržel klubový šéf Petr Muhry, kdy šancí bylo na obou stra- zikant, který zašel do kabiny
nách poskrovnu a definitivu dal svým hráčům řádně vyčinit. Mísvýsledku šest minut před kon- to zlepšení však přišlo dokonání
cem domácí Jakub Krejčí - 4:2. hattricku Obadala ve 41. minutě,
Plumlovský Grewis tak nakonec po kterém se stejným výkonem
odjel ze stadionu někdejšího přidal i jeho kolega Kubiš.
velkého rivala Prostějova s Truchlohru svého mužstva zakoprázdnou. „K tomuto utkání ne- nčil čtyři minuty před koncem
má cenu něco říkat. Na takovém brankou z přesilovky Koutný,
povrchu se snad ani to, co obě který stanovil konečný výsledek
mužstva předváděla, nedá nazvat na hrozivých – 2:8.
hokejem...,“ kroutil hlavou nad
stavem ledové plochy v Rosicích HLASY TRENÉRŮ:
plumlovský kouč Ivo Grmela. Ivo GRMELA (HC Grewis
„Prostě jsme prohráli. Tečka!“
Plumlov): „K zápasu se dá říct
akorát tolik, že horší už to snad
HC Grewis Plumlov ani být nemohlo... To, co jsme
HC Uherský Brod 2:8
dnes produkovali, byla totiž
(0:1, 1:3, 1:4).
přímo katastrofa! Myslím, že je
Branky a nahrávky: 35. Vařeka to vyloženě v hlavách. Chyby co
(Koutný), 56. Koutný - 11. Hasoň jsme dělali, byly jako od malých
(Boog), 21. Suhrada (Obadal, kluků... Jednalo se totálně o náš
Boog), 28. Obadal (Suhrada), nejhorší výkon celé sezóny! Po29. Obadal (Suhrada), 41. Oba- řád si říkáme, že musíme hrát důdal (Suhrada), 44. Kubiš (Suhra- razně před vlastní bránou, obsada), 48. Kubiš (Surý), 53. Kubiš zovat střední pásmo, ale nic z to(Šiller). Vyloučení: 6:7. Využití: ho neplníme. Nevím jestli je to
2:2. Diváků: 40. Sestava Plumlo- tím mrazem nebo čím…, prostě
va: Švach (45. Plánička) - Vaře- jsme podali tragický výkon. Od
ka, Kryl, Hanslíček, Soldán, To- teď už to může být jen lepší. Mumánek, Šilhánek - Koutný, Ma- síme se zkrátka nasrat a začít
zouch, Dobeš - Pezda, Janeček, předvádět hokej. To se musí zloPekr - Mikeš, Pospíšil. Trenér: mit bojovností. “
Ivo Grmela.
Jiří VANČURA (HC Uherský
Na sobotní utkání osmnáctého Brod): „Byla to zcela jednoznakola budou chtít plumlovští ho- čná partie, víc to nemá cenu kokejisté každopádně co nejdříve mentovat. Nebylo o co hrát, kluzapomenout. Totální propadák, ci proměňovali své vypracované
výbuch a další podobné přívlast- šance a dávali pěkné branky,
ky by se daly napsat k výkonu oproti tomu si Plumlov nevytvoplumlovského souboru... Po řil prakticky nic. Zkrátka se nám
vcelku vyrovnané první třetině, dařilo a naše produktivita byla
kdy se prosadil v 11. minutě ka- také na úrovni. Tudíž jsem maxipitán Uherského Brodu Hasoň, málně spokojen.“
-zv-

sice rekord návštěvnosti nepodařilo
překročit, avšak i tak návštěvy závěrečných utkání o medaile rozhodně
nezklamaly. Většina přenosů byla
navíc k vidění i v České televizi a
přímo on-line na internetu, takže
mediálně celá akce poukázala nejen
na moderní způsoby, ale také na
kvalitu samotného turnaje. Dvacet
nejlepších světových zemí se během čtrnáct dnů pralo o nejvyšší
mety, aby na vrchol piedestalu mohl vystoupit jen jeden. Poprvé v historii se mistrem světa stal jiný národ
než Švédové. Finové oplatili poslední porážku z finále gólem Tero
Tiita a zvítězili v prodloužení 7:6!
Česká reprezentace pak v infarktovém utkání o bronz podlehla po

výborném výkonu se Švýcary 5:4 v
prodloužení, ale ani poslední porážka neodvrátila pozitivní pohled
na vydařenost šampionátu.
Na organizaci turnaji se podíleli i
prostějovští „Playmakeři“. „Většina hráčů navštívila nějaké zápasy
šampionátu, spoustu lidí sledovalo
MS z televize či internetu. Já dal
společně s bratrem přednost zážitkům ze zákulisí a proto jsem se na
poslední chvíli turnaje zúčastnil jako organizátor. Lístky jsem daroval
a musím říct, že jsem udělal dobře,
“ prozradil nám jeden z aktivních
účastníků šampionátu z řad Playmakerů Milan Fojt. „Bylo to něco
úplně jiného než z tribuny. Pohyb v
zákulisí mezi hráči, kteří byli větši-

Na snímku z O2 Arény zástupci prostějovského florbalového oddílu FbC Playmakers Zdeněk Fojt (úplně vlevo),
Daniel Miczek a Milan Fojt (vpravo) s reprezentačním obráncem Tomášem Chrápkem.
nou hodně vstřícní, někdy plní pocitů ze skončeného či probíhajícího
utkání, štábem, významnými hosty,
či novými přátely jsou vzpomínky k
nezaplacení. Člověk než obešel obrovské haly jak ČEZ v Ostravě , tak
O2 Arénu v Praze, přišel si vždycky
na nějakou delší procházku. Zázemí zakrývá spoustu pikantností samotné haly. Spousta lidí si myslí, že
byla v O2 Aréně, věřte, že půlka je
vám skryta. Ať už jde o press centrum, stravovací box, sky boxy, podchody, vchody, místnosti pod halou,VIP, či šatny nebo Síně slávy,
celkově je to prostě nádhera. Stavba
pro tuto sportovní událost byla
opravdu třešničkou na dortu. Splni-

lo to moje očekávání a jsem opravdu rád, že jsem pomohl už před časem s mediální propagací samotné
akce. Vyplatilo se,“ unášel se na vlně spokojenosti mísící se s radostí
Milan Fojt. Ten vidí ve zdařilém
průběhu světového šampionátu velký kus odvedené práce do budoucna. „Mistrovství světa se určitě odrazí nejen v zájmu hráčů či hráček,
ale také ukáže další cestu a rozvoj
tohoto sportu. Věřím, že už nám tato vizitka pomůže k opravdu silné
realizaci zázemí také v našem kraji.
Vždyť jsme jedním z nejrozvinutějších sportů a máme také nejpočetnější v zastoupení registrovaných sportovců v České republice.

Myslím si, že tahle akce otevřela
hodně lidem otevřela oči, jelikož
florbal je daleko profesionálnější
než některé podobné sporty. Není to
jen sport nového milénia, je i moderní s moderními prvky současnosti,“ říká Fojt. „Spoustu věcí se tu
teď u nás zjevně změní, doufám, že
novinky mnou navržené vezme
alespoň částečně vedení klubu v potaz. Akce mi přinesla spoustu přátel
a také kontaktů, které mi určitě pomohou v Prostějově situaci pozvednout o další úroveň,“ dodává Milan
Fojt, který je nejen hrajícím trenérem druholigového výběru, ale
zároveň i členem výkonného výboru FbC Playmakers Prostějov. -pk-

