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Silnice přikrylo NÁLEDÍ
Mrazy a alkohol - šílená kombinace!
Řidiči prožívají v těchto dnech
krušné chvíle. Z mrazivého
počasí mají oprávněné "fédry", nemluvě o stále častějších
sněhových
přeháňkách.
Nepříznivé povětrnostní podmínky se také projevily minulý týden, kdy na našich zamrzlých silnicích došlo k sérii dopravních nehod. Šoféři po nich
nadávali na silničáře, kteří
podle nich opět zaspali...
Dopravní policisté vyjížděli během minulého týdne k celé sérii

Spousta bouraček.
Naštěstí řinčely
jen plechy...
nehod. Ani jedna z nich sice nebyla nijak závažná, přesto měli
řidiči i osádky vozidel mnohdy
z pekla štěstí. Policisté zaznamenali také nehodu podnapilého šoféra, od další bouračky řidič z místa havárky utekl.
Ledové peklo začalo na silnicích Prostějovska v úterý. "Dne
13. ledna pár minut po šesté hodině ráno jel pětatřicetiletý řidič
s osobním autem Daewoo
Espero po silnici mezi obcemi
Kostelec na Hané a Prostějov.
Asi padesát metrů za křižovat-

Ženské to nezvládly. Náledí na Olomoucké ulici bylo osudné pro dvě řidičky, které to ve středu do sebe
"napasovaly".
kou ve směru na Mostkovice
nepřizpůsobil svoji rychlost stavu a povaze povrchu vozovky,
dostal se do smyku, najel do
protisměru a zde se střetl s osobním vozidlem Škoda 120. Řidič
starší škodovky byl lehce
zraněn. O několik minut později přijížděl ve směru od Kostelce
na Hané třiadvacetiletý řidič vo-

Proč utekl? Policisté stále pátrají po řidiči této zdemolované
škodovky, který po nárazu do stromu vzal nohy na ramena.

zidla značky Škoda Favorit, nepřizpůsobil rychlost vozidla
stavu komunikace a zezadu narazil do již havarovaného vozidla Daewoo. Do něj poté zezadu narazil další řidič nákladního vozidla Volvo, který jel
stejným směrem," popsala nám
úterní hromadnou nehodu
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, tato havárie měla
vzápětí ještě jednu nemilou dohru pro jednoho z řidičů. Ten totiž před jízdou požil alkohol,
což je ve spojení s náledím na
silnici opravdu šílená kombinace. "U všech účastníků dopravní nehody provedli policisté orientační dechovou zkoušku. Řidiči vozidla Daewoo bylo naměřeno 0,35 promile alkoholu v
dechu, u dalších řidičů byla dechová zkouška negativní.
Způsobená hmotná škoda na
všech vozidlech je odhadnuta
na 100 tisíc korun," řekla mluvčí naší policie.
Další havárky na zledovatělých
silnicích následovaly o den později. Ve středu 14. ledna 2009 v
15.40 hodin jela dvaapadesátiletá řidička s vozidlem Renault

Clio po ulici Olomoucká v
Prostějově ve směru do centra.
V blízkosti křižovatky s ulicí E.
Valenty nezvládla řízení vozidla, dostala smyk, vjela do protisměru a střetla se zde s osobním
vozidlem Škoda Octavia.
Dechová zkouška u obou řidiček byla negativní, hmotná škoda na vozidlech je vyčíslena na
35 tisíc korun," popsala Alena
Nedělníková srážku dvou žen za
volanty osobních vozidel.
Policie pak od středy pátrá po řidiči, který z místa nehody utekl.
"K této dopravní nehodě došlo v
nočních hodinách, kdy doposud
neznámý řidič osobního automobilu Škoda Favorit na zasněžené vozovce nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu komunikace, dostal smyk a narazil s autem
do stromu. Řidič z místa nehody
utekl. Dopravní nehodu šetří policisté, předmětem vyšetřování
bude i pátrání po řidiči vozidla,"
upřesnila tisková mluvčí prostějovské policie.
Mrazy, sníh a náledí na silnicích
nás má trápit ještě tento týden.
Policisté apelují na maximální
opatrnost řidičů. Prostě - spěchejte pomalu!
-mik-
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Přehlídka učilišť, středních
a vysokých škol

Vkládaná příloha

Strážníci překazili

bouřlivý SEX

Tak toto jsme ještě nezažili!
Bouři smíchu v naší redakci vyvolala zpráva z městské policie o
nevšedním zákroku prostějovských strážníků. Upozorňujeme
čtenáře, že v žádném případě
nejde o aprílový či silvestrovský
žert. Muži v černých uniformách se minulý týden dostali do
situace, až ji uši zčervenaly. Ale i
takové věci jsou náplní jejich
práce.
Všechno začalo v sobotu odpoledne naléhavým voláním na
tísňovou linku 156. "Bylo nám
oznámeno podezření o fyzickém
napadání ženy v bytě s voláním o
pomoc. Strážníci dorazili do dané
lokality, ale v okamžiku jejich setrvání na místě nebyl slyšet žádný
hluk. Na zazvonění hlídce otevřeli dva pánové ve věku 31 a 33
let. Uvedli, že nešlo o žádné fyzické týrání, ale jen o erotické
hrátky mezi nimi a jejich přítelkyní," sdělila nám Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově. To ale strážníkům jako vysvětlení nestačilo a po mužích chtěli důkaz. "Byli vyzváni,
aby dotyčnou přivedli a ukázali,
zda je v pořádku. Dívka přišla ke

Šlo jen o sex. Strážníci spěchali pomoci týrané ženě. Zjistilo se ovšem,
že šlo pouze o erotické hrátky
dveřím a strážníkům se ukázala zorněny, aby příště netropily
zcela nahá. Potvrdila tvrzení mu- rámus a zbytečně neděsily okolní
žů a s úsměvem zašla zpět do by- bydlící," dodala Jana Adámková.
tu. Přítomné osoby byly upo-mik-

„SOLI“ POSLALA TELEVIZI DO VÝŠOVIC!
Známe výh
erce
„Velké pře
dplatitelsk
é soutěže“

V pátečních odpoledních
hodinách
vyvrcholila
přímo v naší redakci na
Olomoucké ulici „Velká
předplatitelská soutěž“,
která se setkala s rekordním zájmem.
Téměř pět stovek abonentů
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro rok 2009 se
tak ocitlo v osudí o neuvěřitelných 50 atraktivních cen,
mezi kterými nejvíce vyčníval barevný televizor
LCD značky Sharp, který
věnovala marketingová společnost TK PLUS.
Štěstí se nakonec usmálo na
Milana Lužného z Výšovic,
který se tak může těšit na
zbrusu nový přírůstek do domácnosti. Postarala se o to ruka kapitánky ženského volej-

balového týmu VK Prostějov
Solange Soaresové, která se
losování společně se svojí
slovenskou spoluhráčkou z
týmu Ivanou Bramborovou
na naše pozvání ochotně ujala. Na snímku při vrcholném
momentu celého aktu dále vidíme šéfredaktora našeho
týdeníku Bohumila Pácla
(vpravo) a jeho zástupce
Petra Kozáka.
Losováním také napsal svůj
epilog první díl seriálu novinek, které naše redakce pro
své věrné čtenáře připravila.
Věřte, že v průběhu nadcházejících týdnů a měsíců
se máte opravdu na co těšit!
Více ohledně předplatného včetně výherní listiny
soutěže najdete na straně
17 dnešního vydání. -red-

19. ledna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Babička kradla!

V průběhu minulého týdne týdne strážníci vyjížděli sedmkrát k
drobným krádežím do prostějovských obchodů. Největší lup
si chtěla odnést osmasedmdesátiletá žena. Pod oděv si vložila
nejrůznější potraviny v celkové
výši za téměř 700 korun a snažila se projít pokladní zónou bez
zaplacení. Další čtyři pachatelé
odcizili věci do hodnoty 300 korun. Jednalo se především o alkohol. Přistiženy při krádeži byly i dvě nezletilé dívky ve věku
14 let. Obě zřejmě dostaly chuť
na sladké, neboť se snažily
pronést nejrůznější cukrovinky
v ceně 274 a 194 korun. Děvčata
byla předána rodičům a událost
řešena na odboru sociálních
věcí. Ostatní zlodějíčci až na
jednoho, kterému byla udělena
bloková pokuta, skončí u správního orgánu. Zde jim hrozí finanční postih až do výše 15 000
korun.

Opilý a sprostý

Dvacet minut po patnácté hodině bylo přijato na linku 156
oznámení, že na čerpací stanici
LPG se nachází silně podnapilá
obsluha. Strážníci na místě zjistili muže, který plnil propanbutanové lahve. Z jeho nesrozumitelné řeči a silného zápachu z úst
bylo zřejmé požití lihovin.
Orientační dechovou zkoušku
odmítl s tím, že je majitelem a
tudíž si může vypít alkoholu kolik chce. Hlídka dotyčného vyzvala, aby činnosti zanechal.
Přítomna byla jeho manželka,
která se zaručila za dodržení
zákazu. Celá záležitost byla předána správnímu orgánu pro podezření se spáchání správního
deliktu. Za půl hodinky se dostavila na služebnu městské policie
žena, která výše zmíněnou
událost ohlásila. Čtyřiačtyřicetiletá paní uvedla: „Byla jsem
slovně hrubým způsobem napadena a odmítnuta k přijetí propan-butanových lahví s tím, že
jsou zasrané a vaříme na nich
prasatům. Z chování muže mi
bylo jasné, že je opilý. Proto
jsem vše oznámila.“ Tímto vystupováním došlo k přestupku
proti občanskému soužití, který
projedná správní orgán.

Volejte zámečníka

Lidé se obrací na strážníky s
žádostí o otevření bytu, který si
svou neopatrností zavřeli.
Samozřejmě, že se to stát může,
ovšem pokud člověku nehrozí
větší škoda na majetku nebo není v ohrožení svého života, či
jiné osoby, je potřeba se obrátit
na zámečníka! Volat na městskou policii a poté na hasiče není odůvodněné. Hlídka zjistí na
místě, o jakou situaci se jedná a
pokud nejsou splněny zákonné
podmínky, prostor opustí. Ještě
upřesnění - větší škoda na majetku dle zákona je 50 000 korun!

Chyceni při útěku

Po půl šesté večer na dispečink
Městské policie telefonicky sdělil operační Policie ČR, že došlo
k útěku dvou nezletilých hochů
z výchovného ústavu pro mladistvé v Olomouci. Dle uvedených nacionálů hlídka zamířila
do míst, kde z místní znalosti
předpokládala pohyb těchto
osob. Správný výběr lokality se
potvrdil. Strážníci vyčkali na
ubytovně konce návštěvní doby
a následně u východu ve 20.00
hodin zajistili oba chlapce. Ti
byli následně přepraveni dle
žádosti Policie ČR na služebnu,
kde si je policisté převzali.

Vyhlášený pobuda

Před osmnáctou hodinou byla
na linku 156 přijata žádost o
příjezd hlídky, neboť v Azylovém domě došlo k fyzickému
napadení. V útočníkovi byl zjištěn podnapilý devětadvacetiletý muž, který již delší dobu trápí
občany našeho města. Tento
bezdůvodně udeřil jednoho z
ubytovaných loktem do nosu.
Tím mu způsobil odřeninu a krvácení. Ani ne za hodinu bylo
opět přijato sdělení o domáhání
se vstupu do ubytovny a napadání ubytovaných stejnou osůbkou. Strážníci muže vykázali z
místa. Za další hodinu po tomto
zákroku bylo nahlášeno na linku
156, že chlápek zanedbaného
zevnějšku se pohybuje po ulici
Krokova a kopanci ničí světla
zaparkovaných vozidel. Dle popisu strážníci výtržníka nalezli.
Ten zcela zničil u jednoho vozidla zadní světlo. Opět se jednalo o stejnou „figurku.” Pro podezření z páchání trestného činu
byla přivolána Policie ČR.

Novoroční rozhovor s poslancem Radimem Fialou
„Krize vznikla proto, že vyspělé ekonomiky světa rozdávaly blahobyt na dluh.“
nebo nového hřiště v Otaslavicích. V roce 2009 peníze z medvěda pomohou seniorům v Čelechovicích na Hané, sokolům v
Otaslavicích nebo fotbalistům v
Čechách pod Kosířem.

Pane poslanče, jaký byl pro vás
začátek roku 2009?
Po hektickém prosincovém jednání Sněmovny jsem vánoční a
novoroční svátky strávil v Prostějově, doma s rodinou. Přiznám se, že ani Vánoce ani
Silvestra si nedovedu představit
mimo kruh rodiny. Nejsem typ,
který o Silvestru propadne na povel bujaré zábavě. Kromě toho
máme doma pejska čivavu Drahoše, a tak společně s ním prožíváme novoroční petardy.
Můžete zhodnotit úspěchy a
neúspěchy ve vaší práci v roce
2008?
Musím začít neúspěchem a tím
byly rozhodně výsledky krajských voleb na podzim 2008. Je
velmi důležité tento výsledek
správně analyzovat a poučit se z
něho. Za jednoznačně největší
úspěch v roce 2008 v takzvané
„velké politice“ považuji výsledek deficitu státního rozpočtu.
Jako člen rozpočtového výboru
mohu zodpovědně potvrdit, že
19,8 mld. korun je nejnižší schodek státního rozpočtu za posledních 10 let. Výsledek vynikne v
souvislosti s faktem, že zároveň
se snížily daně osob i firem. Stát
méně bral a více šetřil. To je princip, který v politice hájím a který
je politikou ODS. Je důležité, že
tento trend bude pokračovat v roce 2009. Lidem zůstane ze
sníženého sociálního pojištění
každý měsíc v kapse několik set
korun. Tento krok vlády zvýši
příjmy všem občanům včetně
skupin s nízkým příjmem. Co se
týká Prostějovska, jsem rád, že
pokračují práce na čištění Plu-

mlovské přehrady. Správce přehrady, Povodí Moravy, nyní
chystá podklady pro zahájení
řízení o povolení odtěžení nánosu ze dna přehrady. Celý záměr
se realizuje díky pochopení ministerstva zemědělství a podpoře
ministra Ivana Langera, který je
velkým regionálním patriotem.

Směřují tyto prostředky i přímo do Prostějova?
V Prostějově podporuji projekty
s úzkou vazbou na záměry rady a
zastupitelstva Města Prostějova.
Jde o opravu městské sportovní
haly Sportcentrum a rekonstrukci bývalé základní školy na
Husově náměstí v regionální
vzdělávací centrum Univerzity
Tomáše Bati. Jsem rád, že projekt přeměny Prostějova v město
s širokou nabídkou vysokoškolského studia pokračuje velmi
dobře. Projekt je příkladem velmi efektivní spolupráce představitelů Města Prostějova, Univerzity Tomáše Bati, Gymnázia
Jiřího Wolkera a významných
podnikatelů v Prostějově.

Není žádným tajemstvím, že
každý rok se ve Sněmovně porcuje „medvěd,“ které porce
přicházejí na Prostějovsko?
Bývalý medvěd grizzly je dnes
medvídě! Z téměř 8 mld. před
šesti lety se dnes rozděluje necelých 1,9 mld. korun. Jsou na to
různé názory, ale já považuji za
správné, že poslanci mají možnost přímo podpořit potřebné akce ve svém regionu. Starostové
obcí a měst na Prostějovsku se
mnou budou určitě souhlasit.
Rád se hlásím v minulém roce k
podpoře rekonstrukce sportovního areálu ve Smržicích, v přestavbě kina v Kostelci na Hané

Rok 2009 výrazně ovlivní finanční a ekonomická krize.
Jak vidíte průběh a dopady
krize na život českého občana?
Zjednodušeně, ale zcela záměrně
syrově řečeno, krize vznikla proto, že vyspělé ekonomiky světa
rozdávaly blahobyt na dluh.
Rozšířila se iluze, že právě zadlužování je tím správným motorem, který nás žene dopředu.
Kdyby v konkrétní situaci s tím
nebyly spojeny finanční tragédie
rodin, mohli bychom to nazvat
směšnou představou. Neinformovaní lidé se bouří proti regulačnímu poplatku u lékaře ve
výši 30 Kč. Stejní lidé zřejmě ne-

ví, že každý měsíc by jim do poštovní schránky měla přijít složenka na 1000 Kč jako splátková
poukázka za Špidlovou a Grossovou vládou sociální demokracie. Český stát jsme my všichni a
my zaplatíme dluhy za tyto nezodpovědné politiky. To je krize.
Rozdávali víc, než my všichni
vydělali. Současná vláda jmenovala tento měsíc národní ekonomickou radu vlády, ke kterou
mám osobně velkou důvěru.
Rada je složena z mimořádných
odborníků v oblasti ekonomiky a
financí napříč politickým spektrem. Věřím, že budou navržena
promyšlená a efektivní opatření,
která nám umožní dopady krize v
České republice zvládnout.
Dotkne se krize i vás osobně?
Samozřejmě. Od roku 1993 podnikám a vedení společnosti, kterou vlastním, teď dělá maximum, abychom udrželi poptávku a zajistili lidem práci. Myslím,
že tohle teď znají všichni podnikatelé a firmy v České republice.
Udržet poptávku, práci a v důsledku i mzdy pro lidi, které zaměstnáváte. Chci říct, že udělám
jako poslanec maximum, abych
v tomhle kolegům podnikatelům
pomáhal. Jsem si jistý, že právě
český podnikatel a čeští pracovníci se s krizí vypořádají lépe než
jinde. Díky svým nápadům a své
pracovitosti.
Co přejete čtenářům do nového roku?
Hlavně hodně zdraví a vzájemného pochopení v rodině.
Věřím, že to každý z nás v roce,
který nás čeká, najde.
-bp-

Policisté pátrají po mladé zlodějce
Neoprávněně se pokusila vybrat peníze z bankomatu

Každý policista v Prostějově
má nyní k dispozici snímky
mladé zlodějky, kterou zachytila bezpečnostní kamera u jednoho z bankomatů ve městě.
Dívka snědé pleti chtěla vybrat
peníze pomocí ukradené platební karty. Strážci zákona po
ní zatím bezvýsledně pátrají a
tak žádají o pomoc veřejnost.
"V listopadu 2008 došlo na parkovišti před obchodním domem
na ulici Okružní v Prostějově ke
krádeži peněženky z odemčeného vozidla. Neznámá pachatelka
v nestřeženém okamžiku odcizila
z přední sedačky neuzamčeného
osobního automobilu Škoda
Fabia volně odloženou dámskou
koženou peněženku, ve které byla finanční hotovost ve výši 5 200
korun, osobní doklady a platební
karty majitelky.
Za pomoci odcizených platebních karet se pachatelka pokusila
provést neoprávněný výběr z
bankomatu, přitom byla zachycena bezpečnostní kamerou," uvedla Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Strážci zákona doufají, že mladou ženu na snímku pozná někdo

Èerná kronika
Vymetl hospodu

Neznámý pachatel dne vnikl
násilným způsobem do prostoru pohostinství na ulici Dolní v
Prostějově. Zde se vloupal do
dvou výherních automatů,
které poškodil. Dále v prostoru
za výčepním pultem vše prohledal a odcizil 60 kusů krabiček cigaret různých značek a
finanční hotovost více jak
3.000 korun. Poté vnikl do
dvora, kde se vloupal do zaparkovaného vozidla Škoda Pickup, ale nic z něj neodcizil.
Celková škoda způsobená
vloupáním je předběžně odhadnuta na více jak 11.000 korun.

Sebral i bombu

V obci Krumsín se neznámý
pachatel vloupal do rekreační
chaty, kde odcizil jídelní příbory, plynovou bombu a kolečka.
Způsobil tak majiteli škodu v
celkové výši 4.800 korun.

Nešťastná žena

V Prostějově na ulici Atletická
se neznámý pachatel vloupal
do zaparkovaného motorového vozidla Volvo a ze sedadla
spolujezdce odcizil papírovou

Vidìno - Slyšeno
Nápad

„To byl teda hodně dobrý nápad,“
uznávaly spolužačky počin jednoho učedníka, jenž si pro optimální zpracování písemky stáhl
celý obsah látky v ‚pédéefku‘ do
mobilu a pak jednoduše nalistoval. No pravda, taková písemka je
víceméně pedagogický úskok.
Totiž tolik práce, co si člověk
s přípravou taháků dá, je mnohdy
z hlediska nabývání vědomostí
daleko podstatně víc.

Práh dospělosti

Na první pohled hezké holky.
Podívat se přece není zakázané.
Pak ale veškerá iluze končí, pakliže začnou ‚starochlapsky‘ odplivávat po každém šluku z cigarety,
před jejich slovní zásobou by
smekali i dlaždiči. Vzdor rodnému listu přeci musí tu dospělost
nějak dohnat, protože nějaký práh
dospělosti je jen bohapustý
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výmysl těch nekonečně zabedněných dospělců, kteří dělají, jakoby nad ně nebylo. Zajisté pravda,
alespoň pokud se člověk sám
vrátí do těch let. Jenomže takové
malé tajemství – plivání na zem a
vybraná mluva není pro dospělost
důležitá. Ale než pochopí, že je to
právě naopak, tak sami neskutečně zestárnou.

Kalamita

Padá sníh, to se občas stává. Tu a
tam to odnese nějaká ta pošramocená ruka nebo noha. To se také
vstává. Nicméně při středeční kalamitě bylo poměrně citelně kluzko před pobočkou jedné pojišťovny, ušlapaná a uklouzaná vrstva
sněhu, zatímco před jinými kšefty
se personál snažil přístup do
svých prodejen řádně zbezpečnit.
No ale ze strany pojišťovny to má
také svoji paradoxní logiku.
Pokud má někdo v plánu se dolámat, tak ať to udělá před jejich
dveřmi. Ať to pak za ním nemají
daleko…
-MiH-

Řidiče zbili, okradli
a odjeli jeho autem!

V Laškově se minulý víkend
odehrála scéna jako vystřižená z
filmu. Časně ráno tady dosud
neznámí lupiči přepadli řidiče,
který zrovna vystupoval ze svého automobilu. Za použití fyzického násilí ho darebáci naložili zpátky do vozu, odvezli za
vesnici a tam ho okradli. Vzápětí
nasedli do nové škodovky a odjeli. Policie po nich dosud pátrá.
"V sobotu 10. ledna kolem 6.00
hodin vystoupil poškozený třicetiletý muž ze svého vozidla Škoda
Octavia na parkovišti v obci
Laškov. V tu chvíli k němu přistoupili dva doposud neznámí pa-

chatelé, zatlačili poškozeného
zpět do vozu a odvezli ho za obec
Laškov. Zde jej z auta vytáhli, jeden z neznámých mužů udeřil poškozeného do obličeje a poté prohledali jeho oblečení. Z kapes poškozenému odcizili mobilní telefon, platební karty a peněženku s
finanční hotovostí 3 000,- Kč.
Pachatelé poté z místa odjeli uvedeným vozidlem a poškozeného
zanechali na místě za obcí.
Odcizením vozidla způsobili pachatelé škodu 450 tisíc korun," informovala nás o případu Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

Další neúspěšná aukce pozemků
Minulý týden se konala v pořadí již
třetí aukce pozemků u nové nemocnice. A pro město dopadla
ještě hůře než dvě předchozí.
Zatímco v prosinci loňského roku
se při dvou aukcích prodaly vždy
dvě parcely ze čtyř nabízených,
minulý týden našel svého kupce
pouze jeden jediný pozemek. A to
může být pro město velká ztráta,
hlavně po předem deklarovaném
obrovském zájmu z řad prostějovských občanů o zasíťované pozemky u nemocnice. "Bohužel, zaznamenali jsme další neúspěch.

Ale nemyslím si, že nezájem o pozemky mohla ovlivnit nedávno
zveřejněná chyba našeho úřadu,
který opomněl tři z padesáti pozemků vybavit inženýrskými sítěmi a jeden z nich dokonce takto nedostatečně vybaven prodal. I tak si
ale myslím, že se nic neděje. Městu
neprodané parcely zůstanou v majetku a budeme je nabízet dalším
případným zájemcům. A je jedno,
jestli je prodáme za rok, za dva nebo za pět let. Na své ceně nic neztratí," míní Vlastimil Uchytil,
místostarosta města.
-mik-

Soudní exekutoři se mají
co ohánět, dlužníků přibývá
z veřejnosti a pomůže tak k jejímu
dopadení.
"Policisté mají záznam pořízený
z kamery a obracejí se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po ženě na snímku. Pokud
by někdo z občanů ženu na snímku poznal, ať kontaktuje policisty
tašku s peněženkou, osobními
doklady a finanční hotovostí
poškozené ženy. Škodu vzniklou vloupáním odhaduje na
17.600 korun.

Pomaloval zeď

Policisté přijali oznámení o sprejerství, kdy neznámý pachatel na ulici Mozartova v
Prostějově pomaloval černou
barvou boční stěnu provozovny soukromé společnosti.
Způsobil tak škodu ve výši nejméně 2.000 korun.

Na pivo nepřišel

Na ulici Vrahovická v Prostějově se neznámý pachatel
vloupal do prostor hostince,
odkud odcizil finanční hotovost v drobných mincích, dále
poškodil tři výherní automaty
a odcizil z nich dosud přesně
nezjištěnou finanční částku.
Škoda způsobená vloupáním
činí nejméně 8.000 korun.

Povozil se a kradl

Na ulici Kotěrova v Prostějově se neznámý pachatel
zmocnil zaparkovaného vozidla Volkswagen Golf, které
následně neoprávněně užíval
k jízdě a poté ho odstavil na
ulici Vrlova v Prostějově. Z
auta odcizil dvě dětské autose-

Pátrá se po ní. Na pohled velmi mladá zlodějka se snažila pomocí ukradené platební karty vybrat peníze z bankomatu. Jestli ji
poznáváte, volejte ihned policii!
prostřednictvím linky 158 nebo Při kontaktu s policisty uvádějte
na telefonním čísle 974 781 651 číslo 2546/2008. Děkujeme," donebo 974 781 692. K dispozici je dala mluvčí prostějovské policie.
také e-mail pvoop1@mvcr.cz.
-mikdačky a autolékárničku. Krádeží sedaček vznikla škoda
6.500 korun.

Jak přijít o prachy

Policisté přijali dvě oznámení
o krádeži peněženek v průběhu
nakupování v obchodním domě na ulici Konečná a
Vrahovická v Prostějově. Poškozeným vznikla škoda v celkové výši 4.100 korun.

Neznámý pachatel využil nepozornosti ženy, která vykládala zboží z vozidla na ulici
Plumlovská v Prostějově a v
nestřeženém okamžiku odcizil
její látkový kufřík, který měla
uložený na podlaze před sedadlem spolujezdce. Žena přišla o finanční hotovost 35.000
korun, platební kartu a další
osobní věci.

Lapka na novostavbě

Straka u motorestu

Přišli o šrajtofle

Neznámý pachatel se v průběhu několika minulých dnů
vloupal do novostavby rodinného domu v obci Držovice
a odcizil několik kusů kuchyňských elektrospotřebičů a
různé nářadí. Při vloupání pachatel poškodil garážové dveře. Celková škoda způsobená
vloupáním a krádeží věcí je
vyčíslena na 153.000 korun.

Chtěl drobné

Neznámý pachatel se vloupal
do telefonního automatu na
ulici M. Pujmanové v Prostějově a odcizil plastovou kasičku s obsahem drobných mincí
v hodnotě 400 korun. Při
vloupání přístroj poškodil a
vyřadil z provozu. Celková
škoda je vyčíslena na 7.900
korun.

Neznámý pachatel se v obci
Vranovice – Kelčice vloupal
na parkovišti u motorestu do
osobního motorového vozidla
Škoda Octavia a ze zadní sedačky odcizil kabelku s osobními
věcmi poškozené ženy. Škodu
vyčíslila na 31.500 korun.

Přepadli chlapce

Ve středu 14. ledna 2009 okolo
20.45 hodin v blízkosti křižovatky ulic Na Hrázi a Žeranovská v Prostějově přistoupili k
mladíkovi (1993) tři doposud
neznámí pachatelé, chytili ho a
prohledali. Z kapsy mu odcizili mobilní telefon a finanční
hotovost 500 korun. Poté z
místa utekli. Pachatelé jsou podezřelí z trestného činu loupeže. Mladíkovi vznikla škoda v
celkové výši 3.500 korun.

Věřitelů a naopak dlužníků v
loňském roce výrazně přibylo,
což dokládají statistická čísla činnosti exekutorů prostějovského
okresního soudu. Exekutoři se
tak mají co ohánět.
"V uplynulém roce 2008 projevilo
celkem 2.261 věřitelů důvěru
Okresnímu soudu v Prostějově, že
jim jeho čtyři výkonní úředníci vymohou pohledávky od jejich dlužníků. Zároveň šestnáct majitelů
nemovitostí požádalo soud o vyklizení nepohodlných nájemníků,"
seznámil nás ze základními údaji
práce soudních exekutorů Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově. A výkonní úředníci prostějovského soudu se vloni
měli skutečně co ohánět. "Naši exekutoři provedli v bytech dlužníků
celkem 3 449 pokusů o zabavení
věcí vhodných k prodeji v dražbě,

skutečně zabavit věci se podařilo v
598 případech, v ostatních případech dlužníci nebyli zastiženi nebo
neměli žádné věci vhodné k prodeji a nejčastěji se soupis nepodařil,
protože dlužník se v mezidobí raději odstěhoval mimo okres
Prostějov. Exekutoři soudu odebrali 2 182 dlužníkům jeich závazky v
hotovosti a z 50 dražeb získali celkem 17 733 662,50 korun, z toho na
pohledávky státu spravované soudem 231063 koruny. Vyklidili také
26 neoprávněných uživatelů nemovitostí, obvykle bytů, a na základě předběžných opatření soudu v
15 případech odebrali rodičům celkem 19 ohrožených dětí a předali
děti osobám soudem určeným k
další péči o ně, případně dětským
domovům či kojeneckým ústavům," dodal další statistická čísla
Vladimír Váňa.
-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 Dostálová 1920 Prostějov
Jitka Slezáková 1926 Soběsuky
Zdeněk Havelka 1916 Prostějov
MUDr. Josef Baraš 1926 Němčice n/H
Anna Novotná 1937 Vrahovice
Věra Spáčilová 1925 Určice
Jaroslav Hudec 1935 Ivaň

Marta Hájková 1938 Prostějov
Vojtěch Navrátil 1933 Biskupice
Tea Kadlčíková 1932 Prostějov
Františka Černá 1914 Prostějovičky
Květoslava Fialová 1922 Prostějov
Alena Václavíková 1940 Prostějov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 19. ledna 2009
Drahomíra Vyroubalová 1928 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 20. ledna 2009
Jan Soldán 1934 Čechovice 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 21. ledna 2009
Zdeňka Šmídová 1931 Ivaň 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jiří Svoboda 1944 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 24. ledna 2009
Marie Zavadilová 1934 Bedihošť 11.00 kostel Bedihošť

19. ledna 2009
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Na rybníku přibude brzy RADNÍ versus toulavé KOČKY
důležitá věc - ZÁCHODY Konšelé chtějí přispívat na jejich kastraci!

Už bude kam jít. Chybějící sociální zařízení u zamrzlého drozdovického rybníka vyřeší město instalací
přenosných záchodů.
Zamrzlý drozdovický rybník v
současných mrazivých dnech
stále uspokojuje stovky nadšených bruslařů, kteří se tady pořádně sportovně vyžijí. Jenže je
tady stále jeden zásadní nedostatek. Bruslaři si totiž nemohou nikam "odskočit" a tak když to na
ně "přijde", musejí přinejlepším
zout brusle a vykonat svou potřebu domů. To ale jen v případě,
že bydlí blízko. Sice někdo to řeší takzvaně u stromu, ale mezi
tolika lidmi to není zrovna dvakrát důstojné. Problému si všimli
i naši radní a slíbili, že ho brzy

vyřeší. "Situaci jsme projednali
s odborem životního prostředí a
vznikla dohoda, že v následujících dnech instalujeme u rybníka v Drozdovicích přenosné
záchody. Reagujeme tak na
četné žádosti občanů a já věřím,
že realizace tohoto záměru potrvá skutečně jen několik málo
dní," informoval nás Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.
Známé "budky" se suchým WC
by se podle všeho u rybníka měly objevit už během pondělí a
zdá se, že budou hodně využívány. Co ale potom, až led roz-

taje a bruslaři zmizí? I toto mají
konšelé už promyšleno. Záchody budou u rybníka stát jen po
dobu, kdy se na něm bude moci
bruslit. "Myslím si, že to bude
tak zhruba do konce února, s
příchodem jara přestěhujeme
záchodky do Kolářových sadů.
Právě tato lokalita bude od jara
rovněž masově využívána sportuchtivými lidmi. Zvláště poté,
co jsme tady v loňském roce
zprovoznili asfaltovou dráhu
pro in-line bruslaře," vysvětlil
prostějovský místostarosta.
-mik-

Město odmítlo podpořit vznik charitního centra
Charita Prostějov požádala prostějovskou radnici o sedmimilionovou dotaci na zřízení charitního centra Marta pro chráněné
bydlení rodičů se svými zdravotně handicapovanými dětmi.
Konšelé ale tuto žádost zamítli.

Podle nich jde o velice nákladnou investici na zařízení, o které
by stejně nebyl zájem mezi lidmi. "Rada města nedoporučila
podporu tohoto záměru. Sedm
milionů korun, které po nás
Charita Prostějov na zbudování

centra požadovala, nedáme. Neuvažujeme ani o žádné nižší
částce, kterou bychom poskytli,„ uvedla Alena Rašková, místostarostka Prostějova zodpovědná za sociální záležitosti.
-mik-

Výsledky Tříkrálové sbírky v Prostějově až příště
Výsledky Tříkrálové sbírky v
Prostějově, které jsme avizovali v minulém čísle, přineseme
až příště.
Jak nás informovala Marie
Schwarzerová, ředitelka Charity
Prostějov, v úvodu tohoto týdne
totiž proběhnou doprovodné akce, které přinesou na konto sbír-

ky další finanční prostředky. Výsledky tříkrálového koledování
na Konicku se dozvíte na straně 8
dnešního vydání. Olomoucká
Charita v pátek oznámila příznivou zprávu: koledníci v obcích
na území olomouckého děkanátu
vybrali 931 670,50 Kč. Oproti loňskému ročníku se vykoledovalo

o téměř sto tisíc korun více.
"V tomto roce se do projektu zapojilo na sedm stovek koledníků
v třiceti dvou obcích regionu. I v
tomto směru jsme zaznamenali
nárůst, takže jsem spokojena a
chci všem moc poděkovat," řekla Adéla Adámková z Charity
Olomouc.
-bp-

Jezdili bez řidičáku a opilí
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po třech mužích, kteří
ohrožovali bezpečnost lidí na silnicích. Jeden z nich byl za jízdu pod
vlivem návykových látek a bez řidičského oprávnění již odsouzen, ale
vyhýbá se vězení. Strážci zákona
spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti při jejich vypátrání.
JAN HALOUSKA se narodil 19.
prosince 1986
a trvalé bydliště má hlášeno
na náměstí T.
G. Masaryka
číslo 14 v Prostějově. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody do nejbližší
věznice pro trestný čin krádeže a
trestný čin řízení motorového vozid-

Pohledem shora
Pohledem shora

la bez řidičského oprávnění. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
25 let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a hnědé
krátké vlasy. Je hladce oholen. Tvar
obličeje má eliptický a má špatnou
výslovnost.
ONDŘEJ HOJSAK se narodil 8.
října 1951 a trvalé bydliště
má hlášeno v
Olšanech u
Prostějova
číslo 50. Na
hledaného
vydal Okresní soud v Pardubicích
příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 56 do
57 let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, plavé blond šedé vl-

nité a krátké vlasy.
PETER GABČO (fotografií policisté nedisponují)se narodil 15. září
1970. Na hledaného vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení
pro podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky a řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do
42 let, měří 175 centimetrů a má
střední postavu.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

OBĚTI OBJETÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

ako na houpačce. Po prohraných krajských volbách premiér Topolánek sliboval důkladnou obměnu vlády. Pak měl ale víc starostí s kongresem ODS
a s tím, zda bude vůbec dál předsedou. Pak mu zase nějak otrnulo a nechtěl si kazit Vánoce. Pak zase přišlo předsednictví EU a nějaká dřívější prohlášení se stala pouhou malicherností. A pak najednou to přišlo. Ale způsobem takovým, který je pro lid poddaný spíš ponižující: nejde o konstruktivní změnu, ale spíš o to,
aby se něco dělo a lidem se zacpala huba. Jinak to nevidím. Docela jasně to dokázali se svým handrkováním lidovci, kteří nakonec přišli se spásnou myšlenkou, že od nich vlastně nemusí nikdo.
Dost trapně totiž vyzněla i dřívější odpověď Vlasty Parkanové na její možné odvolání, která poznamenala, že ona je přece místopředsedkyně strany a tím pádem nemá ani důvod pochybovat o
svém setrvání ve funkci. Docela síla. Ministři se tedy nemění podle schopností, ale podle stranické
funkce? No nakonec to ale tak vypadá, ačkoliv právě u lidovců se stal obětí sám předseda. Ten to
sice podal tak, že se obětuje pro stranu, nicméně se šušká něco o neúnosnosti skandálů, ze kterých
se ještě pořád přijatelně nevymluvil a také o nějakých těch kostlivcích ve skříních na jeho ministerstvu. Ale lidi toho nakecají. Jinak to spíš vyznívá tak, že byli odejiti ti, u nichž se předpokládal
nejmenší odpor, a to je docela odporné. Voličský vlk se nažral, vládní koza zůstala celá a ti, co na to
doplatili, se můžou tak trochu považovat za oběti koaličního objetí. To je prostě politika, které se
musí naučit i ten, kdo do ní přichází s těmi nejčistšími úmysly. Jinak neobstojí. Ovšem vlastní vinou.
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Problém, který se jen na první
pohled zdá jako malicherný.
Jenomže opak je pravdou. Prostějov se totiž stává městem, jehož ulice jsou přeplněny toulavými kočkami. Ty se navíc
množí o stošest a tak konšelé
hlavně z obavy o možné šíření
různých nákaz zasedli ke stolu
a vymysleli plán, jak počet
mňoukajících tvorů v našem
městě rapidně snížit.
"Přítomnost zvířat ve městech je
vždy spojena s celou řadou ekologických, zdravotně hygienických, veterinárních i společenských problémů. Toulavé a volně
žijící domácí kočky bez trvalé
péče svého majitele mohou znamenat pro člověka nebezpečí zejména z epidemiologického hlediska. Proto i z těchto důvodů je
nutné počty koček snižovat.
Nárůst počtu toulavých koček a
opuštěných koťat lze omezit především prováděním kastrací,
čímž se zamezí jejich dalšímu
rozmnožování," uvedl na vysvětlenou Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova a politik
Zdravého města. Podle něj bylo

zapotřebí do celé problematiky
zapojit i pracovníky životního
prostředí města. "Odbor životního prostředí předkládá návrh
postupu řešení této problematiky
zavedením kastračního programu koček a kocourů na území
města Prostějova. Kastrační program by spočíval v poskytování
finančního příspěvku občanům s
trvalým bydlištěm na území města Prostějova na veterinární zákrok - kastraci kočky či kocoura.
Pokud by nechal chovatel kočku
či kocoura vykastrovat, mohl by
zpětně do šesti měsíců od provedení zákroku požádat město Prostějov o dotaci, která by částečně
kryla náklady za provedený veterinární zákrok," vysvětlil dále
Vlastimil Uchytil.
Cena za veterinární úkon se pohybuje u kastrace kočky kolem
800 korun a kocoura 600 korun.
Odbor životního prostředí navrhuje, aby výše poskytovaného finančního daru činila 300 korun
za jedno zvíře bez rozdílu. V
případě uplatnění žádosti na
druhé a další zvíře jednoho žadatele by byla výše finančního daru

Hrozí jim kastrace. Město vytáhlo do boje proti toulavým kočkám.
Majitelům zvířat nabízí finanční příspěvek na jejich kastraci.

krácena, a to na 150 korun v jed- šní rok vyčlenili na částečnou
nom kalendářním roce.
úhradu nákladů za kastraci koček
Prostějovští radní zatím pro leto- celkovou částku 30 tisíc korun.
Pokud tato suma nebude stačit,
jsou připraveni ji navýšit. "Uvidíme, jaký bude zájem mezi majiteli koček. My jsme při tomto
1. Podání žádosti o dotaci - žádosti budou dostupné elektronicky na internetových stránkách města a v návrhu vycházeli ze zkušeností
tištěné podobě na odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově. Pokud se občan dostaví na radních Zlína a Otrokovic, kde
odbor životního prostředí, pracovník oddělení ochrany přírody a lesnictví s ním žádost o poskytnutí do- tamní občané této nabídky využitace sepíše.
li dostatečně," dodal místo2. Součástí žádosti musí být originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tzv. kast- starosta Uchytil.
race kočky nebo kocoura, aby nebylo možné dotaci nárokovat opakovaně na jedno zvíře.
"Co se týče seznamu veterinářů,
3. Pracovník odboru životního prostředí ověří údaje uvedené v žádosti (zejména trvalé bydliště žadate- kteří kastraci provedou, tak ten
le na území města Prostějova), žadatel bude následně zapsán do databáze.
není třeba, protože lidé si nechají
4. V případě, že si žadatel zvolí způsob vyplacení dotace formou hotovostní úhrady na pokladně Měst- zvíře vykastrovat u kteréhokoliv
ského úřadu v Prostějově, pracovník odboru životního prostředí předá žádost s potvrzenými náležitost- veterináře a pak následně uplatní
mi žadateli a pošle ho na pokladnu na finanční odbor. Ten po předložení ověřené žádosti na pokladně na základě potvrzení o provedení
Městského úřadu obdrží ihned příslušnou částku. Platební příkaz, který je nutný k vyplacení, zajistí fi- výkonu nárok na částečnou dotananční odbor ve spolupráci s odborem životního prostředí dodatečně.
ci. Takže město jim konkrétního
5. V případě, že si žadatel zvolí způsob vyplacení dotace formou zaslání poštovní poukázky nebo bez- veterináře doporučovat nemusí,"
hotovostně na účet, platební příkaz vyplní odbor životního prostředí a předá jej na finanční odbor ke uzavřela Jana Gáborová, tisková
zpracování.
mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
-mik-

Postup při poskytování dotace:

Uvítací billboardy
Jejich autorkou je osmiletá
dívenka ze druhé třídy ZŠ!
Město se rozhodlo osadit
všechny příjezdové komunikace k Prostějovu zbrusu novými uvítacími billboardy. V
současnosti už sice tady můžeme vidět určité tabule, na
těch je ovšem celkem suchá
uvítací formule, která přijíždějící řidiče zrovna dvakrát
nezaujme. A tak se naši radní
rozhodli vyhlásit soutěž o
nejlepší návrh billboardu,
který by měl takzvaně praštit do očí. A světe div se,
konšelé byli nakonec nejvíce
uneseni návrhem osmileté
žákyně Základní školy Jana
Železného Natálie Soldánová!
Velký billboard by měl nést
nápis -Vítá vás město Prostějov! Pojedete-li pomalu, poznáte naše město. Pojedete-li
rychle, poznáte naši policii!
"Každý rok pořádáme pod hlavičkou radnice a projektu
Zdravého města Prostějova
výtvarnou soutěž pro děti základních škol ohledně jejich
vnímání prostředí, ve kterém
žijí, bezpečnosti a pořádku ve
městě. Během roku 2008 bylo
na radnici odevzdáno celkem
120 výtvarných děl, ze kterých
jsme vybírali ty nejzdařilejší.
Jedním z děl byl i návrh uvítacího billboardu osmileté Natálky Soldánové. Ten nás nadchnul natolik, že jsme se rozhodli oslovit celou Radu města, zda by návrh nebylo možné zrealizovat. Podle mého
názoru jde o návrh velice vtipný a pragmaticky vystihuje to,
jak děti vidí chování řidičů ve
městě," uvedl Vlastimil Uchytil, místostarosta a politik
Zdravého města. Prostějovští
radní s projektem nakonec
souhlasili a tak nové billboardy podle návrhu osmileté
dívenky už brzy půjdou do
výroby a brzy se s nimi potkáme na příjezdových cestách
k Prostějovu. "Už na příští zasedání rady máme připravit
konkrétní návrh, kolik uvítacích billboardů necháme vyro-

bit a kolik to bude stát. Máme
k tomuto projektu prostě zelenou," dodal místostarosta.
Na billboardu bude samozřejmě uvedena i jeho autorka
a tak se celé město můžeme
pyšnit tím, co všechno dokáže
vymyslet osmiletá dívenka z
Prostějova. Pyšná ovšem může
být především Natálka SolVtipné a pragmatické. Podle tohoto výtvarného návrhu osmileté
dánová.
-mik- Natálie Soldánové budou vyrobeny nové uvítací billboardy
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Městská policie sečetla rok 2008
Méně spáchaných přestupků, více lidí začalo strážníkům věřit
Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy (na malém snímku) předal na sklonku minulého
týdne Prostějovskému Večerníku aktuální statistiku činnosti
našich strážníků za minulý rok,
kterou nyní předloží k prozkoumání a schválení Radě a Zastupitelstvu města. Z dlouhého
výčtu čísel i analýz je patrné, že
naši občané se vloni, oproti předešlým rokům, zlepšili ve svém
chování a spáchali méně přestupků. Jejich pokles byl zaznamenán takřka na všech frontách, zejména v dopravě. I když
tady mohou být údaje zkresleny
i tím, že v závěru roku nemohli
strážníci měřit rychlost a také se
více zaměřovali na veřejný pořádek ve městě. Z obsáhlé
zprávy Jana Nagyho o loňské
činnosti prostějovské Městské
policie vybíráme to nejpodstatnější.

Pokles přestupků

Celkový počet přestupků vypovídá o poklesu o 18 %. Tento pokles je však zaznamenán v celkovém počtu, pokles je však způsoben snížením podílu dopravních přestupků na celku a to z původních 83 % na 79 %. Toto je
příznivý výsledek, který odpovídá
zaměření činnosti více do veřejného pořádku, kde je nárůst o celkem
56 přestupků. Celkově došlo ke
snížení počtu přestupků. Není to
dáno zlepšením stavu veřejného
pořádku, ale uplatňováním jiného
stylu policejní práce. Není zapotřebí vše ihned řešit pokutou, ale v
mnoha případech je věc pro nízkou nebezpečnost jednání řešena
domluvou. V jiných případech,
např. u výtržnictví a vandalismu
pak velmi důrazně a důsledně. Tomu odpovídá i podíl řešených přestupků domluvou celkem, který
činí za r. 2008 výrazných 37%, v r.
2007 to bylo 31%. Přitom např.
průměr v Olomouckém kraji řešených přestupků domluvou činí
34%.

Větší spolupráce

V roce 2008 došlo ke zvýšení
ochoty veřejnosti spolupráce s
městskou policií oznamovat podezření na rušení veřejného pořádku, o čemž svědčí i zvýšený
počet volání na linku 156. Je
zřejmé, že jednak se občané na
MP obracejí častěji, a jednak roste
zatíženost jednotlivých hlídek při
provádění zákroků a úkonů.
Průměrně denně vyjíždí hlídky
MP na 17 událostí, které oznámili
občané. Roste zatíženost operačního střediska i v oblasti telefonické komunikace, denně se jedná
o 36 volání na tísňovou linku 156.

Veřejný pořádek

Od roku 2005 lze sledovat nárůst
počtu přestupků na tomto úseku,
v r. 2007 o 32% než v r. 2006.
V r. 2008 je stav na úrovni r. 2007.
V této oblasti se jedná zejména o

Vývoj počtu přestupků v Prostějově od roku 2000
2001
2002
2003
2004
2005
6
3
6
6
11
226
221
230
158
221
45
116
97
127
49
493
566
445
381
377
276
502
462
545
534
6239
5354
6284
6001
7813
8050
7359
7524
7219
9006

2000
Podávání alkoholu
2
Porušení měst. vyhlášky 173
Občanské soužití
45
Veřejný pořádek
342
Proti majetku
159
Dopravní
5970
Celkem:
7319

rušení nočního klidu, znečistění
veřejného prostranství, neoprávněný zábor veřejného prostranství, založení skládky nebo
odložení odpadů mimo určená
místa. Pozitivním přínosem při řešení veřejného pořádku má městský kamerový a dohlížecí systém,
který má v současné době 24 kamer na 23 kamerových bodech.
Pokrývá dle orientačních propočtů 10 % katastru města. Zejména
se podařilo pokrýt bezpečný koridor, umístit kamery, kde dochází
nejčastěji k tr. činnosti. Jen v r.
2008 bylo policii ČR předáno celkem 25 záznamů k tr. činnosti k
dalšímu využití a dokumentaci.
Při plánování hlídkové služby je
využívána kombinace dohledu
MKDS s hlídkovou službou. Ke
zlepšení stavu veřejného pořádku
došlo na Husově náměstí, kde je
umístěna i kamera, částečně i na
ul. Barákova, kde docházelo ve
větší míře k vandalismu. Vandalismu a poškozování dopravních
značek a výtržnictví se dopouští
převážně mladiství pachatelé a pachatelé ve věku do 25 let. Jedná se
o skupinky, které navštěvují restaurační zařízení, požívají alkohol.
Při svém jednání ničí dopravní
značky, mobiliář, dopouští se výtržnictví. V r. 2008 bylo evidováno
celkem 75 případů poškození dopravního zařízení a dopravních
značek, v 90% se podle charakteru
poškození jednalo o úmysl.
Ve 20 případech byli zjištěni pachatelé. Dalšími skupinkami jsou
skupinky, které hledají adrenalin v
poškozování budov sprejerstvím a
graffiti. I přesto, že tomuto problému je věnována hlídkovou i okrskovou službou a kamerovým
systémem značná pozornost, došlo k zadržení pachatelů graffiti
pouze v 6 případech a ve 14 případech pachatelé vandalství, a to i za
využití MKDS. Za rok 2008 bylo
zjištěno 24 případů podání alkoholu mladistvé osobě. Jedná se
především o restaurace, které navštěvují mladí.

2006
28
155
59
758
455
8443
9950

2007
79
180
130
999
363
9139
10959

2008
24
245
78
1017
421
7102
8978

Méně vybraných peněz. V letošním roce uložili strážníci v Prostějově na úseku dopravy blokové pokuty v celkové hodnotě 1 270 100 korun. Je to však o půl milionu méně než vloni.

Přestupky proti majetku

Značná část těchto přestupků
jsou přestupky krádeže prosté.
Krádeže v obchodech jsou velmi
četné, v některých případech se
jedná o trestné činy. V průběhu
roku docházelo k ničení plastových kontejnerů na tříděný odpad, kterého se pachatelé dopouštěli tím, že kontejnery zapalovali, a to v 15 případech v průběhu
4 měsíců. Způsobili tak škodu
104 tisíce korun, věc Policie ČR
řešila jako trestný čin poškozování cizí věci. Následně po zjištění pachatelů pak došlo k dalším
šesti případům, které nejsou dosud objasněny.

Přestupky v dopravě

Strážníci vyřešili celkem 7102
přestupků. tj. pokles o 22% proti
r. 2007. Na místě bylo vyřešeno v
blokovém řízení celkem 3351
přestupků a uloženo celkem
1 270 100 korun blokových pokut. Z toho však nebylo uhrazeno
346 000 korun. Domluvou bylo
vyřešeno celkem 2 363 přestupky. Bylo provedeno celkem 37
měření rychlosti na katastru města. Mimo měření rychlosti bylo
vyřešeno celkem 670 přestupků v
dopravě, které jsou zařazeny do
bodového systému. Bylo provedeno celkem 57 dopravně bezpečnostních akcí. Bylo vyřešeno
celkem 1208 přestupků cyklistů.
V 1230 případech byly nasazeny
technické prostředky k zabránění
odjezdu vozidla, jako účinné prostředky řešení přestupků. Ve 180
případech byly zjištěny a
oznámeny dopravní závady, 39
ohlášených dopravních nehod.
Bylo provedeno 566 odtahů vozidel, z toho 499 při blokovém čištění města.

Kontrolovali nás. V loňském roce provedli naši strážníci celkem
57 kontrolních akcí na silnicích katastru města.

Nebezpečné lokality

Výkon hlídkové, okrskové a dopravní služby je trvale zaměřen
zejména do lokalit, kde je nejvyšší nápad případů narušování veřejného pořádku, kde dochází ke
kriminalitě. V oblasti vandalismu,
výtržnictví, kapesních krádeží,
loupežných přepadení, poškozování mobiliáře, poškozování cizí
věci obecně, je páchána tato činnost zejména: v centru města Prostějova, v ulicích Komenského,
Barákova, Netušilova, Melantrichova, okolí nám. Spojenců, Svatoplukova, Plumlovská, B. Šmerala, dále v Kolářových a Smetanových sadech a hlavním nádraží
ČD. Část těchto lokalit pokrývá
tzv. „bezpečný koridor,“ který ve
spolupráci s Policií ČR byl analyzován na základě rozboru trestné
činnosti a narušování veřejného
pořádku, tedy oblast od hlavního
vlakového nádraží ČD – Svatoplukova ul., Husserleho nám. a
nám. TGM, směrem na Mlýnskou, Vodní Šmeralovu a dále

Plumlovskou ulici. Ostatní ulice,
které jsou označeny jako rizikové, jedná se zejména odchodové trasy z restaurací a barů, kde
dochází zejména k vandalismu.

Co lze očekávat

Lze konstatovat, že veřejný pořádek v našem městě je na stabilizované úrovni. I z pohledu statistiky a odborného hodnocení stavu kriminality a veřejného pořádku Policie ČR je bezpečnostní situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku dlouhodobě stabilizovaná a příznivá.
Lze předpokládat, že nadále určitá část obyvatel bude páchat trestnou činnost jak kriminální povahy, tak budou pachatelé, kteří se
dopouští přestupkového jednání,
zejména lze očekávat obdobnou
míru vandalismu, drobného narušování veřejného pořádku. Nadále lze předpokládat nárůst majetkové a násilné kriminality.
Jan Nagy,
velitel MP v Prostějově

Božský Kája bude slavit sedmdesátku. V PROSTĚJOVĚ!
Možná se to zdá neuvěřitelné.
Karel Gott bude slavit sedmdesátku. A proč je o tom řeč zrovna teď a tady? Protože ji přijede slavit do Prostějova. Série
koncertů k této příležitosti zamíří i k nám. Za svými gratulanty v podobě publika přijede
Božský Kája na konci května.
„Všechno už je zajištěné, termín
koncertu je dohodnutý na pátek
29. května. Koncert připravujeme
přímo ve spolupráci s agenturou
GO-JA,“ prozradil Večerníku
promotér Tomáš Grepl z Konice,
jenž už přivedl na pódia nejen v
našem regionu spoustu zajímavých jmen. Nicméně koncert

Karla Gotta bude určitě patřit k
těm ‚NEJ‘. „Je to koncertní šňůra
věnovaná jeho sedmdesátinám.
Taková příležitost se jenom tak
nenaskytne,“ dodává.
O tom, že by byla tato zpěvácká
legenda na prostějovských pódiích běžným hostem, se vůbec
mluvit nedá, nota bene v souvislosti s tak významnou událostí, jako je oslava jeho kulatin. Jako
hosty si s sebou doveze Leonu
Machálkovou a Moniku Absolonovou a také někdejšího sólistu
Orchestru Ladislava Štaidla, který spoustu let Karla Gotta provázel – Felixe Slováčka.
Koncert je tedy připraven na

pátek 29. května a z důvodu omezené kapacity prostějovského zimáku, které bude vystoupení hostit, by bylo dobré se zavčas poohlédnout po vstupenkách. Ty
jsou v předprodeji už nyní v síti
Ticket Art buďto prostřednictvím
internetu nebo na smluvních pobočkách, kterou je v Prostějově
Cestovní kancelář Čedok v Netušilově ulici.
-red-

Jubileum české superstar.
Na konci května bude Karel
Gott před prostějovským publikem
slavit sedmdesátku. Výjimečná
příležitost, kterou by byl hřích si nechat ujít!

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Hrušky zelené (1 kg)
Paprika bílá (1 kg)
Makovka (88 g)
Uzené koleno (1 kg)
Kuřecí řízky chlazené (1 kg)
Jesenka (75 g)
Yoplait košík (125 g)
Sojová omáčka Vitana (170 ml)
Savo original (1 l)
Mattoni Negroni (1,5 l)

Interspar
44,90
44,90
5,50
69,00
139,00
13,90
7,90
29,90
26,90
19,90

Billa
59,90
3,90
119,90
13,90
7,90
26,90
25,90
19,90

Kaufland
44,90
39,90
79,90
149,00
29,90
18,90
19,90

Tesco
44,90
49,90
7,90
79,90
119,00
13,90
7,90
28,90
25,90
20,00

Lidl
12,90
44,90
3,90
69,90
145,80
13,50

prùzkum proveden ve dnech
16.1. - 17. 1. 2009
TUTY
65,00
6,00 (72g)
126,00
35,00
34,00
-

Albert
29,90
49,90
5,90 (63g)
79,90
134,90
13,90
7,90
25,90
36,00
-
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Ani mráz Cipísky nespálil
Ani třeskuté mrazy, které v
prvních dnech nového roku
ztěžují život obyvatelům střední Evropy, neohrozily prostějovským Mateřským centrem
Cipísek dlouho plánovanou
návštěvu Biokoridoru Hloučela. Ta byla stanovena na středu
14. ledna a cílem bylo již tradiční místo v okolí známého „Pahorku“.
Vedle tradičních zimních radovánek, jako je jízda na saních a
bobech, nezapomněli „Cipísci“
ani na opeřené obyvatele okolí
prostějovské říčky. „Měli jsme
připravena krmítka a také různé
zobání, které si děti s rodiči vyrobily v našem centru. Po tom, co
jsme je naplnili a rozvěsili, si
všichni naplno užívali jízdy na
bobech,“ popsala zajímavé dopoledne pracovnice MC Markéta
Skládalová. O všeobecně dobré
náladě a nadšení těch nejmenších
svědčí i ten fakt, že je od návště-

vy zimní přírody neodradilo ani
nepřetržité husté sněžení. „Podobné aktivity v přírodě, do kterých by byla zapojena celá rodina, chceme v letošním roce rozšířit. S nástupem jara bude podobných akcí mnohem více,“
uvedla závěrem Markéta Skládalová. Nejbližší velkou akcí bude
velká oslava, jež by se měla uskutečnit v měsíci únoru. Cipísek totiž bude slavit své první kulaté jubileum! V letošním roce tomu už
bude 10 let, odkdy funguje MC
Cipísek v našem městě. Provoz
Mateřského centra Cipísek je
spolufinancován městem Prostějov, Olomouckým krajem a Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
-zvPtáčci díky nejmenším
nestrádají!
MC Cipísek ve středu připravilo opeřencům lahodné pochutnáníčko.

Hasiči besedovali s dětmi na Melantrišce
Sněží, sněží, padá sníh a se školní družinou se věnujeme zimním radovánkám. Při pobytu
venku hrajeme zimní hry a jezdíme na saních. Pro ptáčky
uděláme před školou „Ptačí
strom“, kam děti mohou zavěsit různé sušené plody a semínka.
Zpestřili jsme dětem program,
pozvali jsme ve středu 14. ledna
na besedu hasiče. Naši hosté z
Hasičského záchranného sboru

Spousta zážitků. Děti z Melantrichovy školy si besedu
s prostějovskými hasiči náramně
užily a zároveň se dozvěděly mnoho
užitečných věcí.

v Prostějově velmi děti zaujali.
Použili strategie rozhovoru, besedování, výkladu a hlavně hry s
nácvikem řešení různých situací.
Děti se dozvěděly, jak se telefonuje hasičům, kdo byl svědkem
požáru, jak se mám zachovat,
když začne hořet můj oděv, co
udělám, když zjistím, že hoří ve
vedlejší místnosti a tak dále. Hasiči vedli děti k dodržování bezpečnosti. Závěrečným zážitkem
pro děti bylo, že si mohly vyzkoušet hasičský oděv. Tento den
odcházely děti ze školní družiny s
pocitem, že možná jednou sami,
jako hasiči, budou pomáhat druhým lidem.
Květoslava Klevetová

Mateřinka 2009
s devíti školkami
Každoroční nejen v našem regionu velice populární a také
mezi mateřskými školami velice prestižní kulturně umělecká
přehlídka „Mateřinka“ napíše
v letošním roce již své desáté
pokračování. Do letošního
ročníku našlo odvahu se přihlásit hned devět školek.
Prostějov bude reprezentovat pětice MŠ Mozartova, MŠ Fanderlíkova, MŠ Smetanova, MŠ Speciální a MŠ Čechovice. Z mimoprostějovských se přihlásila následující čtveřice - MŠ Kostelec
na Hané, MŠ Ohrozim, MŠ
Smržice a MŠ Čechy pod Ko-

sířem. „Celkový počet devíti
účastníků je dostačující. Já bych
chtěl poděkovat všem, kteří našli
odvahu se přihlásit,“ krátce nastínil početní složení jubilejní
přehlídky její hlavní organizátor
Tomáš Jachník.
Oblastní kolo Mateřinky se uskuteční ve středu 25. března v Městském divadle Prostějov úderem
patnácté hodiny. Odborná porota
pak na základě videonahrávky
vybere jednu školku, která bude
reprezentovat Prostějovsko na
celostátním finále, jež se uskuteční 8. a 9. května v Nymburku.
-zv-

Kultura v podání nejmenších. Desáté pokračování Mateřinky
se blíží. Startovní pole oblastního kola čítá devítku účastníků.

Prostějovská Charita převzala
nový SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
Ve čtvrtek 15. ledna byl v
kavárně Národního domu
předán Charitě Prostějov
nový, velice potřebný sociální automobil Renault.
Úvodního slova se ujal zástupce ředitele předávající firmy Kompakt spol. s r.o., pan
Rudolf Adam, který představil hosty slavnostního předávání vozu. Své děkovné
proslovy pronesli Alena Rašková - místostarostka města
Prostějova, Alois Mačák,

náměstek hejtmana Olomouckého kraje a v neposlední řadě Václav Keprt, ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc. Ředitelka Charity Prostějov Marie Schwarzerová
poté převzala z rukou Rudolfa
Adama klíče a doklady k
novému automobilu s přáním
tisíců kilometrů bez nehod.
Dodala také mnoho děkovných slov všem zúčastněným
sponzorům na již zmíněném
projektu.
-kš-

Sešli se v Národě. Místostarostka Prostějova Alena Rašková, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák
a ředitelka Charity Prostějov Marie Schwarzerová společně pokřtili
darovaný sociální vůz.
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Poradna zahrádkáře
V současnosti tu máme normální
zimu s běžnými lednovými teplotami. To je konstatování, které se
mnohým z vás nemusí zdát pravdivé, ale tento fakt vychází z dlouhodobě naměřených průměrných
lednových teplot. Takže ti z vás, kteří v současnosti nadávají na „nehoráznou“ zimu, jsou spíše „namlsaní“ teplotně příznivější zimou dvou
po sobě jdoucích minulých let.
Je ovšem nutné zdůraznit, že ne
nadarmo je leden považován za
nejchladnější údobí roku, což se
odrazilo i ve spoustě lidových pranostik ("O svatém Fabiánu bez
kožichu ani ránu"). Tzv. Fabiánská zima připadala na svátek sv.
Fabiána 20. ledna a v dřívějších
dobách, kdy Cikáni (Romové)
brázdili v kočovných vozech naši
zemi, vyvolávalo u nich toto období kolem tohoto svátku posvát-

nou hrůzu z mrazivé zimy. Na
tomto malém exkurzu do historie
jsem se snažil ukázat, že největší
mrazy nás zřejmě ještě čekají
(65% pravděpodobnost) a my
můžeme ještě nechat naši zahrádku spát a v klidu se věnovat čerpání nových informací, týkajících
se zahradnické problematiky.
Dnes bych chtěl napsat něco málo
o přípravcích na ochranu rostlin.
Možná vás překvapí fakt, že v
České republice je uznaných více
jak 1000 druhů přípravků na
ochranu rostlin. Hned na začátku
článku musím říct, že nebudu stanovovat konkrétní přípravky pro
cílenou ochranu před patogenním
napadením vašich výpěstků, neboť problematika je velmi široká.
Bylo by to zřejmě neobjektivní,
ale hlavně mohlo by se jednat o
skrytou reklamu. Takže, co se týká

konkrétních přípravků na ochranu
rostlin, vám mohu dát pouze obecnou informaci a na vás zbude teprve výběr konkrétního přípravku.
Hned na začátku minulého odstavce jsem zmínil termín uznané
přípravky. Převážná většina přípravků na ochranu rostlin (chemických, biologických, mikrobiálních, ale i pomocných prostředků na ochranu rostlin), které jsou
používány v České republice,
podléhají náročnému zkoušení,
hodnocení a registraci podle zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a musí být zapsány v
ústředním registru přípravků. Po
provedeném správním řízení je
uznanému přípravku Státní rostlinolékařskou správou přiděleno
konkrétní registrační číslo. Po
tomto většinou zdlouhavém procesu je přípravek distribuován a
uváděn na trh, kde je možné prostřednictvím specializovaných
prodejen ho zakoupit. Samozřejmě existují i výjimky v tomto

procesu, ale pro zjednodušení je
nebudu uvádět. Mezi největší
výrobce chem. přípravků na
ochranu rostlin distribuovaných v
České republice patří firmy
BASF, Bayer CropScience, Dow
AgroSciences, DuPont, Syngenta
a desítky jiných. Jak už názvy napovídají, jedná se o firmy především zahraniční. Tyto prostřednictvím svých obchodních zástupců a
následně distributorů dodávají na
náš trh nepřeberné množství přípravků, jejichž přesné použití musí být uvedeno na etiketě samozřejmě s veškerými náležitostmi,
které stanoví zákon. Přesmyčkou
jsme se konečně dostali k chemickým přípravkům na ochranu rostlin, které se skládají z účinné látky
a látek doprovodných. Účinná látka může být v přípravku jen jedna
nebo i několik, záleží na druhu přípravku. Účinná látka je vlastně
„to“ co nám léčí nebo zabraňuje
napadení nežádoucích patogenů
našich rostlin. Doprovodné látky

v přípravku umožňují dopravu
účinných látek na cílené místo v
rostlině, případně zlepšují příjem
účinných látek rostlinou (smáčivost) nebo naopak eliminují
některé nepříznivé klimatické vlivy v době aplikace. Samozřejmě,
že se jedná o velmi složitý mechanismus, který zde nebudu popisovat. Je možné, že se k bližšímu vysvětlení vrátíme v některém dalším čísle naší poradny.
Pouze si dovolím radu na závěr.
Nekupujte přípravky podle pořizovací ceny za „lahvičku,“ neboť
to není vůbec důležité. Pokud
chcete opravdu nakupovat s rozmyslem podle ceny, je vždy důležité srovnávat přípravky určené k
postižení stejného cílového organismu na základě aplikační dávky,
předepsaného počtu aplikací a v
neposlední řadě i rozsahu použití!
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců
13, 796 01 Prostějov

NOVINKA - rozšíření služeb CzechPoint na OHK v Prostějově
Od 1.1. 2009 je na Okresní hospodářské komoře v Prostějově rozšířen provoz služby - CZECH
POINT (vydávání ověřených výpisů z národních registrů.) Nově u
nás získáte tyto služby:
- VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY Z REGISTRŮ ŘIDIČŮ - na základě novely zákona
č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním
provozu) lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Cent-

rálního registru řidičů.
- VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
- dokáže nahradit několik výpisů
(Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů
apod.) a prokázání kvalifikace například v případě podání nabídky
do veřejné soutěže.
- VÝPIS Z REGISTRU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MA ISOH – Modul Autovraky Informační systém odpa-

REFINANCOVAT?!
DOTAZ: Chtěli bychom si koupit vlastní byt na úvěr, ale máme
z minulosti negativní záznamy v
úvěrových registrech. Máme
nějakou šanci ?
DOTAZ: Chtěli bychom si koupit vlastní byt na úvěr, ale nemáme pro banku dostatečně
prokazatelné příjmy. Máme nějakou šanci ?

ODPOVĚĎ: Bankovní registr klientských informací (BRKI) byl
spuštěn v červnu 2002. Poskytuje
jak negativní, tak pozitivní záznamy o evidovaných klientech, přičemž zařazování nebo aktualizace
klientských údajů, na rozdíl od jiných registrů, není podmíněna
souhlasem klienta. Tato zvláštnost vyplývá ze zákona o bankách
a některých ustanovení zákona na
ochranu osobních údajů. Bankovní registr klientských informací
(BRKI) byl spuštěn v červnu 2002.
Záznamy jsou v registru evidovány po dobu 4 let od úplného
splacení závazků, poté dochází k
výmazu záznamů.
U každého úvěru je historie splácení s jeho klasifikací od 1 až 10. V
případě, že máte horší klasifikaci
jak 5 díky pozdním splátkám, neplacení, vymáhání dluhů, exekuci,
nebude vám úvěr poskytnut v
žádné bance. Pozor! V registru

jsou také informace o vašich kreditních kartách, kontokorentech a
ručitelských závazcích. Problém
vám může způsobit také váš nový
partner s jeho špatnou úvěrovou
historií, pokud budete žádat spolu
o další úvěr nebo skutečnost, že
jste někomu dělali ručitele a on nesplácel. V případě nejistoty o vaší
„čisté minulosti“ je dobré vyžádat
si informaci o stavu vašich závazků v BRKI před jednáním s jakoukoli bankou. Informace a žádost o
výpis vašich záznamů z BRIK naleznete na serveru www.cbcb.cz.
Nebankovní registr klientských informací (NRKI) byl spuštěn v půli roku 2005. Jedná se především o
leasingové a splátkové společnosti, které však nedisponují bankovní licencí. Z tohoto rozdílu pramení rozdíl v evidenci a správě klientských údajů, kde na rozdíl od Bankovního registru klient musí ke
zpracování svých osobních údajů poskytnout výslovný souhlas.
Pravdou je, že si většina bank před
posouzením vašeho úvěru vyžádá
souhlas k náhledu i do nebankovního registru a pokud budete mít o
úvěr opravdový zájem, tak nic
jiného než podepsat vám nezbude.
Registr NRKI eviduje jak pozitivní tak negativní záznamy o klientech členských společností, přičemž údaje jsou pravidelně jednou

Termín dokončení:
srpen 2009

dového hospodářství - registrace a
vydání přístupových údajů, změny
v přiřazení provozoven uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu.
Stávající služby:
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis ze Živnostenského
rejstříku
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Rejstříku trestů
- Podání do registru živnostenské-

ho podnikání (žádost o založení živnosti)
Ověřené výpisy vám vydají
ochotné pracovnice úřadu bez čekání, v příjemném prostředí, s
osobním přístupem ke každému
zájemci a navíc s možností využití
parkoviště zdarma přímo u budovy
kanceláře OHK.
Další nadstandardní službou je vystavení výpisu na základě telefonického nebo emailového poža-

davku a při jednorázovém větším
množství objednaných výpisů dovoz přímo ke klientovi! (Netýká se
výpisu z rejstříku trestů, bodového
systému a výpisu z registru ministerstva životního prostředí, kdy je
nutná osobní návštěva nebo zplnomocnění.)
Veškeré další informace získáte v
kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, tel.č.: 582 332 721, 582
332 489, www.ohkpv.cz.

Dnes nad dotazy čtenářů
za měsíc aktualizovány. Klientské
informace o poskytnutých úvěrových produktech jsou v registru
evidovány po dobu 4 let od splacení závazku.
V prvním případě je pořízení vlastního bydlení klasickým bankovním úvěrem bez angažování dalších dlužníků s čistými úvěrovými
registry prakticky neřešitelné.
V druhém případě existuje ještě alternativní řešení formou úvěru bez
prokazování příjmu. Tento úvěr
ale nelze použít pro případ, kdy kupující nedisponuje dostatečnou
hotovostí nebo jinou než kupovanou nemovitostí vhodnou k zástavě. Bez prokazování příjmu je
nám totiž poskytnut v ČR úvěr za
horších úrokových podmínek maximálně do 60% zastavitelné hodnoty nemovitosti.
V poslední době se i u nás v Prostějově objevují nabídky na pořízení nového bydlení formou
družstevního vlastnictví. Zájemce
o takovýto byt musí být schopen
uhradit počáteční vklad ve výši 2530% pořizovací ceny bytu. Samotný úvěr na dofinancování výstavby celého domu si od banky bere
již samotné družstvo, kterému následně jednotliví družstevníci
splácí měsíční splátky v závislosti
na výši nesplaceného vkladu. V
tomto případě závisí tedy jen na

vás, jakou výši splátky budete
schopni dlouhodobě splácet. Na
druhou stranu v případě nesplácení, můžete o takovýto byt přijít
stejně jako v případě standardní
koupě do osobního vlastnictví a
jeho zástavy bance. V poslední nabídce byla i možnost 2x ročně
převést byt do osobního vlastnictví, což můžeme učinit v případě
financování úvěrem, až budeme
mít „čistý štít“.
Pokud nedisponujete ani povinným počátečním vkladem, neznamená to, že je pro Vás situace neřešitelná. Některé stavební spořitelny jsou dnes schopny novým
klientům poskytnout překlenovací
úvěry bez zajištění až do výše
400.000 Kč (a nahlížení do
NRKI). Za určitých podmínek
můžete také získat na uhrazení
členského vkladu půjčku 300 000
Kč od Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se mladých rodin, kde
má jeden partner maximálně 35
let. Odměnou vám je úvěr s 2%
úrokem a s odkladem splátek a jeho snížení o 30.000 Kč za každé
narozené dítě.
Děkujeme našim čtenářům za dotazy, které vždy rádi zodpovíme. V
příštím článku se budeme věnovat
činnosti naší kanceláře včetně kontaktů. V rámci zpětné vazby, kdy
jsou naše články hodnoceny

mnohdy jako příliš odborné, se v
dalších tématech budeme zabývat
hlavně praxí, konkrétně výstavbou
a financováním rodinného domu,
počínaje výběrem a nákupem
vhodného pozemku k výstavbě.
Domnívám se, že všichni, kteří již
dům stavěli, budou souhlasit s faktem, že komunikace s realitními
kancelářemi, stavebními firmami
a řemeslníky včetně administrativních úkonů v rámci výstavby patří
k velice živým, praktickým oblastem. A to nemluvím o dalším tématu, kterým bude oblast investic
a zejména investic do cenných papírů, které poskytovaly jejich majitelům v roce 2008 až „adrenalinové“ zážitky.
Konkrétní dotazy nám zasílejte na
email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera
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Blíží se premiéra filmu Ctibor a pan Sadílek, v hlavní roli Jiří Lábus

Režisér Jan Kobler: Chci točit v Americe
V pátek 30. ledna od 20.00 hodin
se v kině Metro koná slavnostní
premiéra krátkometrážního filmu Ctibor a pan Sadílek Jana
Koblera, prostějovského rodáka
a studenta třetího ročníku Filmové akademie muzického
umění v Praze (FAMU). Ve filmu hraje hlavní roli Jiří Lábus,
který na premiéru spolu s dalšími protagonisty filmu osobně
zavítá.

Poprvé jsme o filmech Jana Koblera psali na podzim roku 2003. Tehdy šestnáctiletý student Gymnázia
Jiřího Wolkera byl očarován Ma
trixem bratří Wachowských. Setkali jsme se po více než pěti letech.
Jan Kobler má vysoké ambice - točit velké filmy a psát knížky. „Kdybych někdy mluvil nesrozumitelně, což se klidně může stát, tak
mě zastavte,“ řekl v úvodu Jan
Kobler.
Před pěti lety bratři Wachowští,
jaké vzory máte dnes?
Vzory se mění, ale dá se říct, že teď
už žádné vzory nemám, už je nepotřebuji. Důležité je dělat věci

Jde o to, že v Americe nejvíc platí,
že film je kapitalismus. U nás to funguje
tak počesku. „Hele, kámo, nemáš něco
pro mě? Vždyť jsme kamarádi.“
To se mi nelíbí, když chci dělat skvělou
práci, měl bych jít dopředu, a ne se k ní
dostávat nějak po haluzi, což je v naší
zemi celkem častej jev.

filmu mám pocit, jako by o něm režisér při natáčení pochyboval a byl
nejistý: „Uděláme tento záběr takhle a neměl by být radši takhle…?“
Z obrazu je to potom cítit. Když vidím Nolanovy filmy, vím, že on na
place říká, bude to takhle a žádný
kecy okolo. Cítím, že se s tím nesere, má to promyšlený a nenechá si
do toho kecat.

Proč Nolan?
Je to génius. Už když se na něj
člověk podívá, má šíleně pronikavé oči. Když natáčí, tak celý plac
prostě ovládá, je ho všude plno. A
taky dělá fantastické filmy, které
jsou z pohledu kritiky hodně
ceněné, zároveň hrozně vydělávají. Jeho posledním filmem je Temný rytíř, dvojka Batmana. Z tohoto
filmu je vidět, jak je Nolan moderní. Je zároveň také producentem
svých filmů, spolu s manželkou je
sám platí, tudíž si to udělá podle
svého a nikdo mu do toho nekecá.
A taky sám na nich vydělá… Je
úžasný.
Umíte si ještě užít film jako
běžný divák?
Na filmy se už dívám většinou z
hlediska profesního. Z některého

Jaký jste vlastně student?
Na škole rozhodně nejsem v pozici jako takovej ten nemastnej neslanej. Jsem výrazný, kontroverzní, často jsem se hádal s pedagogy. Ale to byla moje blbost, cítil
jsem se ukřivděný, že mi dali horší
hodnocení, než jsem si podle svého názoru zasloužil. Neunesl jsem
to emocionálně, byl jsem úplně pitomej. Dnes vím, že jsem byl trapnej, když se podívám zpátky, vidím, že někteří pedagogové hodnotili Sadílka velmi dobře. Pak samozřejmě byli lidi, kteří ho úplně
zatratili. Já jsem do tohoto filmu
vložil úplně všechno, co jsem měl,
dřel jsem jak kůň a pak jsem byl
ohodnocen řekněme dobrou
známkou, ale já jsem chtěl výbornou. Dnes se na to dívám tak, že
film se jedněm líbí, druhým ne,
normálka prostě.

Je o xenofobním a od společnosti
izolovaném starci Sadílkovi, který
zůstal sám, svou sobeckostí se přivedl do situace, kdy nemá žádného
blízkého, je obklopen pouze knížkami. Dostane se do nemocnice,
neříkám proč, některé věci
záměrně vynechávám, důležité
jsou pro mě v tomto filmu pocity.
Znenadání k němu na pokoj přivezou mladého kluka a jenom ta jeho
Nolan, byť Angličan, točí v Ame- přítomnost začíná starého Sadílka
rice. Kdo se vám líbí v Evropě? měnit. Nemá úniku, musí tam být,
Nikdo mě nenapadá. Třeba české byť nechce. Je to hodně minimalis- Takže kam směřujete dál?
filmy se mi nelíbí. Mám rád velké tický komorní příběh. Což je para- Chcete dělat „velké“ filmy,
které ale budou mít omezený
počet publika, nebo točit „české
sračky?“
Hezký, hezký pojmenování…
(úsměv) Chci dělat velké filmy, na
které bude chodit hodně lidí. Je to
zdánlivě nemožné. Umělecké filmy mají malý okruh diváků, jak
jste nazval, „sračky“ mají diváků
hodně. Tak černobílý to ale není.
Jsou filmy, na které šly davy, zároveň to byly hluboké filmy. Je jich
málo, ale jsou. Třeba Schindlerův
seznam od Spielberga, zmínil
jsem už Nolanova Temného rytíře.
V těch filmech jsou neuvěřitelné
myšlenky, všechno je totálně promakaný, fantastický! Točit takové
filmy jde, ale je to to nejobtížnější.
Nemám na to recept, jak to dělat,
nikdo nemá recept! Musím doufat, že se mi to podaří…

Režisér v akci. Film Ctibor a pan Sadílek se točil v ateliéru.

tak, jak je člověk cítí. Nemám vzory, ale jsou režiséři, které obdivuji,
časem se to samozřejmě mění. V
poslední době se mi moc líbí Christopher Nolan.

řekl bych laiků, ale v tom dobrém
slova smyslu, tak těm se to dost
líbilo. Říkají, že je to konečně úplně jiný český film.

příběhy o velkých lidech. České
filmy jsou malé příběhy o malých
lidech, takový „vztahovky“, tenhleten řeší tohleto s přítelem, nemá
přítele, má přítele, toho miluje a
nemiluje… Já mám rád hlubší
věci, niternější, kdy už jde o víc.
Ale to neznamená, že zatracuji
české filmy, Češi jsou holt takoví,
je dobře, když něco vzniká, než
kdyby se vůbec netočilo.

Foto archiv J. Koblera

dox, protože chci dělat velké filmy.
Křehký příběh o Sadílkovi je
podle mě hodně silný, ale možná
někoho může nudit, záleží na lidech.
Už to rozhodně není amatérský
film. Z profesních hledisek – režie,
kamera, hudba, střih, zvuk, herecké výkony – je to velmi profesionální film. Bohužel není na nejvyšší úrovni z technického a materiálního hlediska, z důvodu finanV poslední době mě hodně oslo- čních omezení. Státní škola prostě
vil španělský film Hlas moře re- nemůže disponovat tím nejlepžiséra Amenábara…
ším a nejmodernějším vybaveToho režiséra neznám, neviděl ním.
jsem…
Ctibor a pan Sadílek byl vaším
Film je o člověku, který je už 30 ročníkovým filmem. Jak ho
let upoután na lůžko a chce dů- hodnotili vaši spolužáci a pedastojně ukončit svůj život. A úřa- gogové?
dy mu nechtějí dovolit euta- Studenti FAMU nejsou normální
názii…
publikum, je to skupina sama pro
To je dobrý! To jsou právě ta téma- sebe. Narážím na lidi, kterým se to
ta, která mě zajímají!
hodně líbilo, nebo naopak na ty,
kteří se tomu smějou, což jsou norO čem je váš film, který předsta- mální, přirozené reakce na této
víte 30. ledna v kině Metro?
škole. Co se týče lidí mimo školu,

V Česku?
Nevím, tady není tradice velkých
filmů, ani u nás nejsou na ně peníze. Když jsme spolu poprvé
mluvili před více pěti lety, byl
jsem naivní, neměl jsem rozhled.
Teď vidím, že v elitě je každý krok
tak obtížný, většinu lidí to prostě
odradí. I já jsem si před půldruhým
rokem prošel krizí, kdy jsem si
říkal, já filmy prostě dělat nebudu,
ani mi nešlo tvořit. Jde o to, že
všechno je spojeno s penězi, a
když to člověk chce udělat, jak
chce, což ho zákonitě bude bavit,
tak se musí probít. A to probití je
tak násilný, těžký. Tady se bije
každý, o prachy, o místo… Myslet
si, já budu točit filmy a celý svět
mě bude zbožňovat, z toho už
jsem vyrostl. Asi Amerika, no…

Chci dělat velké filmy,
na které bude chodit
hodně lidí.
Je to zdánlivě nemožné.
Nemám na to recept,
jak to dělat, nikdo nemá
recept! Musím doufat,
že se mi to podaří…

Jan Kobler.
čas pro nějakou sebereflexi. Je na
každém, jestli udělá ten krok a vydá se po cestě hledání. Další výhodou je, že FAMU jednou za rok zaplatí studentovi výrobu filmu.
Když to spočítám, Ctibor a pan
Sadílek, dvacetiminutový film, by
stál přes dva miliony korun, a to by
bylo ještě hodně laciný. Škola poskytne materiál a techniku, herci si
nic neberou, na filmu dělají kolegové studenti. Takže člověk si natočí film, který by stál tolik jako
rodinný dům...
Škola vám tedy dává pomyslnou zahradu, ve které se můžete
s motyčkou vyřádit?
Škola vám dá motyčku a semínka,
řekne vám, najdi si zahradu a lidi,
a nějak si to na place kočíruj. Pak
se na to přijdou podívat a řeknou,
ta zahrada stojí úplně za hovno...
(smích)
-bp-

Foto Adéla Leinweberová (www.adelalein.cz/cv/)

O filmu Jana Koblera
Název / Ctibor a pan Sadílek
Délka / 21 minut
Hrají / Jiří Lábus, Aleš Deutsch, Anita Krausová
Tvůrci / Režie: Jan Kobler. Scénář, námět: Jan Kobler. Kamera: Adam
Stretti. Střih: Jakub Vomáčka. Zvuk: Martin Klusák. Hudba: Tatiana
Miková. Produkce: David Procházka.
Typ / FAMU, katedra režie, 2. ročník, TV film
Anotace / Když někdo ztrácí veškerou svou zatrpklost proti své vůli, nikdy se to neobejde bez následků a nepříjemností. Jak si starý pan Sadílek
(Jiří Lábus) poradí s nezvaným hostem, příchodem mladého holohlavého a nemluvného kluka (Aleš Deutsch), který ruší jeho osobní prostor?
V jakoby bezčasém šedém pokoji se odehrává drama dvou postav, které
se nevyhnutelně musely potkat, aby si navzájem změnily své životy. Lyrický příběh dokresluje i jemná a stylizovaná kamera (Adam Stretti) a
emotivní hudba (Tatiana Miková, jedna z nejtalentovanějších autorek u
nás, spolupodílela se na hudbě k filmu Báthory).

www.ctiborapansadilek.cz

Dobýt Hollywood?
Já vím, hezky se to řekne, budu točit v Americe... Nechci, aby to vyznělo namachrovaně. Namachrovanej jsem byl, z toho ústila moje
krize. Dnes jsem jiný. Mám tu
výhodu v tom, že rodiče mi platí
pobyt v Praze, nemusím si během
studia vydělávat. To je náhoda a
štěstí. Může se stát, že peníze nebudou a já budu muset místo točení filmů jít makat. Říct, já bych
chtěl, je snadný, realita může být
jiná… Jde o to, že v Americe nejvíc platí, že film je kapitalismus.
U nás to funguje tak počesku.
„Hele, kámo, nemáš něco pro mě?
Vždyť jsme kamarádi.“ To se mi
nelíbí, když chci dělat skvělou
práci, měl bych jít dopředu, a ne se
k ní dostávat nějak po haluzi, což Z filmu. Pan Sadílek (Jiří Lábus) a Ctibor (Aleš Deutsch), hlavní protagonisté komorního příběhu.
Foto archiv J. Koblera
je v naší zemi celkem častej jev.
Myslíte, že v Americe je to jinak?
Co jsem slyšel od lidí, kteří tam
byli, odpozoroval, přečetl si, tak
tam to funguje víc stylem – když
odvedeš dobrou práci, tak tě potáhnem nahoru, protože tě potřebujem. Když budeš stát za prd, tak
si třeba chcípni. V tom je ten kapitalismus, který mi sedí. Chci odvádět stoprocentní práci, dostat ze
sebe to nejlepší, vydřít to. Když vidím, že u nás někdo neodvádí dobrou práci a stejně leze nahoru, tak
mě to sere, i když teď už ani ne,
jsem s tím smířenej.
Dá se režie vlastně naučit? Co
vám dává FAMU?
Škola nedá recept na to, jak to dělat a co dělat. Škola dává prostor a
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KOLEDOVÁNÍ NA VLASTNÍ KŮŽI CTIHODNÝ KMET CADÍR

Předminulá sobota
patřila v Suchdole dětem

“Kůň, který nic neumí, nemůže ani nic naučit,“ říká J. Melichar

Ve znamení her a zábavy probíhalo sobotní odpoledne 10. ledna na zamrzlé suchdolské požární nádrži. Místní dobrovolní hasiči připravili pro děti několik
bruslařských soutěží. Všichni
odvážlivci se pak mohli těšit ze
sladké odměny. Večerní vyvrcholení za umělého osvětlení pak
obstaral hokejový souboj sousedních obcí Suchdola a Jednova o demižónek slivovice.
Na vše se přišlo podívat několik
desítek obyvatel všeho věku.
Kromě skvělých zážitků je zahřálo také připravené občerstvení.

Společné foto před zápasem
V mrazivém počasí šel na odbyt
hlavně oblíbený svařák.
„S průběhem i výsledkem akce
jsme naprosto spokojeni. Potěšil
nás vysoký zájem místních. Také
nám vyšlo počasí,“ shodli se pořadatelé. Jak bývá při podobných setkáních zvykem, nešlo ani tak o vítězství, jako především o pobavení
a dobrou náladu. Zápolení se ke
spokojenosti všech obešlo bez
zranění, vydržely i hokejky. Pouze
jedna brusle „svým zraněním podlehla.“
Jiří Možný

Setkání přátel Moravy a Slezska v Kralicích
Pozvánka pro všechny Moravany
a Moravanky k povídání o naší zemi, co je a přitom není. Zajímá
vás: historie Moravské země a
Markrabství moravského, moravské hnutí od roku 1968 až do současnosti, moravská národnost,
Morava ve sjednocené Evropě?
Pak jste srdečně zváni k besedě o

Moravě, za účasti zástupců Moravské národní obce a strany Moravané, která bude obohacena pořadem z cyklu České televize Historie.cs věnovaného Moravě a
Moravanství. Místo: Obecní úřad
Kralice na Hané, termín: pátek
23.1.2009 od 17.30, vstup volný.
Martin Pekáček

„Otevírali i lidé, kteří vloni neotevřeli,“ dělili se o své zkušenosti koledníci
Tříkrálová sbírka byla uzavřena
minulou neděli. Na celém území
probíhala od 3. ledna, posledním
dnem byla neděle 11. ledna. Druhý lednový víkend patřil i koledování na Konicku, kde si mimo
jiné i Večerník vyzkoušel cestu tří
králů s koledou na vlastní kůži.
Od roku 2000, kdy se poprvé v novodobé historii rozešli koledníci s
pokladničkami označenými logem
Charity po městech a vesnicích
žádat podporu pro pomoc v sociální
oblasti, už uteklo hodně vody. Vůbec první Tříkrálová sbírka proběhla jenom v Olomoucké arcidiecézi, až následný rok se rozšířila
po celé republice.
Každým rokem od prvopočátku
provázíme tříkrálové koledníky po
Konicku. Za ta léta se koledování
už hodně proměnilo a vzpomínat na
to, jak tenkrát vůbec první koledníci
prošlapávali cestičku, v nejednom
případě spojenou s nepřijetím a nepochopením, protože šlo o věc úplně novou, na kterou nebyli lidé
příliš připraveni, je až málem neskutečné. „Přiznávám se, že jsem se
sama za celá ta léta v roli koledníka
neocitla. O to víc si vážím těch, kteří jsou na sebe tento úkol ochotni
vzít. A dodnes máme koledníky,
kteří se časem, až jim to věk dovolil, stali i vedoucími skupinek a chodí s námi pořád,“ říká ředitelka Charity Konice MUDr. Irena Lenfeldová.
Tříkrálová sbírka měla za ta léta
opravdu hodně podob. První ročníky začínaly už ve čtvrtek odpoledne živým betlémem na konickém náměstí, nepřetržitě se koledovalo až do neděle a vynaložené
úsilí bylo z dnešního pohledu téměř
nepředstavitelné. „Opravdu je až s
podivem, jak se postupem času podařilo tak rozsáhlou akci organizačně zvládnout. Tenkrát jsme ovšem
byli na úplném začátku, nikdo nevěděl, jak tuto věc uchopit. Dnes už
spousta věcí funguje právě díky tomu, že vedoucí skupinek se vracejí
do míst, kde koledovali i v minulých letech, takže jednak jsou už
‚znalí terénu‘ a znají je i lidé, což je
velká výhoda pro důvěryhodnost. A
opravdu ubývá i těch situací, které
by se daly nazvat nějakými excesy
spojenými s negativní reakcí,“ popisuje letitou zkušenost MUDr.

Lenfeldová, která se může spolehnout i na osvědčený organizační
tým – vedoucího TS Bc. Jaroslav
Procházku a asistentku TS Naďu
Páleníkovou. Především její zásluhou v sobotu ráno na konické faře,
která už od prvopočátku skýtá koledníkům potřebné zázemí, nastalo
to všechno hemžení a cvrkot, když
se postupně scházeli koledníci, formovaly se skupinky, pokud už nebyly předem dané, a tři králové vybavení veškerými náležitostmi se
záhy vydávali na svoje štace. Postupem času se pak začala ‚vybarvovat‘ i mapa Konice rozdělená na
jednotlivé úseky, kde Naďa Páleníková postupně odesílala ty, kteří
se vraceli z koledování po okolních
vesnicích. „Myslím, že během
dneška se nám podaří všechno
zvládnout. Z Konice nejezdíme do
všech vesnic, někde jsou místní
skupinky, které s námi spolupracují
a tím také ulehčují v zajištění organizačního rámce celé sbírky,“ pokračuje MUDr. Lenfeldová.
Na promrzlé koledníky, kteří se na
‚dispečink‘ průběžně vraceli a zase
odcházeli za další koledou, čekal
teplý guláš, samozřejmě horký čaj,
nikdo neodešel bez svačinky v podobě sekané s chlebem. Vzhledem
k mrazivému dni se těm, co se vydávali na vzdálenější štace, dostala
do výbavy i termoska s čajem. Bez
potřebného servisu nikoho nepustili.
Zatímco jsme v minulých letech
spíš zprostředkovávali zážitky koledníků, letos dostal Večerník nečekanou příležitost si koledování vyzkoušet na vlastní kůži. S dovolením, nebude prozrazeno kde, z jednoho prostého důvodu. Podle indicií by se dalo docela dobře odhadnout o kom je řeč, i když nešlo vlastně o nic víc, než s čím se setkávali
koledníci i jinde. Pod vedením zkušeného vedoucího skupinky, který
sem šel už poněkolikáté, vyrážíme
do terénu. Auto zůstává na okraji a
poprvé začínáme s koledou. V pootevřených dveřích mladá žena počkala, až dozpíváme, poděkovala a
vyslechla i naši prosbu, nicméně na
ni reagovala s omluvou, že nám nic
nepřispěje, že na podobné účely
přispívá rodina prostřednictvím jiné
církve. I tak ale dáváme kalendářík
a cukr jako upomínku. Jdeme dál.

Koleda. Na konickou faru, v tomto případě tedy hlavním vchodem, se chodí tradičně koledovat společně. Koledu
My tři králové jdeme k vám zazpívali děkanu Milanu Ryšánkovi všichni, kteří byli v tu chvíli po ruce.
Pokud se ale zpětně vracíme k tomuto přijetí, nelze je vlastně ani
označit za negativní. Vše proběhlo
naprosto slušně a v jistém smyslu se
to dá přijmout i pozitivně. Je to
víceméně věcí postoje každého
člověka a je asi dobře, že i v takové
situaci vše uvozuje vzájemná tolerance. Je to vlastně i symbolické.
Dál pokračuje naše cesta vcelku
bezproblémově. Náš vedoucí přepisuje křídou letopočty u K+M+B,
které na dveřích a vrátkách byly vidět ještě z loňska, popřípadě se
ptáme, jestli toto známé poselství,
mimochodem nikoliv zkratku jmen
tří králů, ale latinské Christus mansionem Benedikt čili v překladu ‚Ať
Kristus požehná tomuto domu,‘ si
přejí domácí někam napsat. U některých domků není ani prošláplá
cesta ve sněhu, neklamná známka
toho, že nás tam nikdo nečeká. Jdeme i na odlehlou samotu, kde se sice kouří z komína, ale jinak pusto a
prázdno. Vracíme se zpátky mezi
domy. Tady si nás začínají lidé

všímat, někteří vychází i ven s koledou nejen do kasičky, ale i s nějakou
tou sladkostí pro nejmenšího krále –
sedmiletého Honzíka. Dochází i na
štamprličku slivovice, vlastně dvě.
Mráz docela zalézá za nehty, opravdu to ‚bodlo.‘ „Mám jenom pár
drobných, to víte, je vysoké datum,“ usmívá se další muž bojující s
rozbitým oknem. „Čekám na vás už
od rána, myslela jsem, že jsem vás
propásla,“ sděluje další žena. Ale to
už jsme skoro na konci. I tak nám to
zabralo víc jak dvě hodinky. A to
jsme obcházeli opravdu jenom pár
baráčků, ve srovnání s většími vesnicemi. O to větší úctu je třeba složit ostatním koledníkům.
Ti už se během odpoledne postupně
scházejí na faře. Někdo se jenom
ohřeje, nají a jde domů, někomu ještě zbývá dost sil třeba na stolní fotbálek. Ve čtyři se všichni přítomní
sejdou v hlavní místnosti a nemine
je ‚výslech‘ Ireny Lenfeldové.
Zážitky jsou různé, vesměs ale pozitivní, případné negativné epizod-

ky jsou přecházeny s úsměvem. Je
skoro dokoledováno, list papíru se
sázkovou kanceláří, kolik se vybralo, se plní, všeobecné očekávání je
však mírně skeptičtější oproti minulým rokům. O to víc ale překvapilo
výsledné sčítání. „Musím se s vámi
podělit o radostnou zprávu. V Tříkrálové sbírce na Konicku jsme vybrali víc jak 401 tisíc, přesně 401
659 Kč, což je téměř o 30 tisíc víc
než vloni. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na této sbírce podíleli. To samozřejmě patří i vám, protože jste se koledování přímo
zúčastnili,“ informovala nás ředitelka Charity Konice MUDr. Irena
Lenfeldová.
Její poděkování samozřejmě rádi
vyřizujeme i s výhradou, že naše
účast byla docela zanedbatelná.
Přesto aspoň dobrá zkušenost. Tak
teď si jen snad přát, aby vybrané
prostředky posloužily tam, kde je
potřeba, což je asi jediný honorář,
který za promrzlou sobotu můžou
koledníci dostat.
-MiH-

Němčické finále Spelling Ant
Spelling Ant - tak se jmenovala
soutěž v anglickém jazyce, kterou
uspořádala Základní škola
v Němčicích nad Hanou pro
všechny žáky od 4. do 9. ročníku,
kteří se učí angličtinu. Němčická
škola na ni získala dotaci z Ministerstva školství ČR, z dotačního
programu Podpora výuky cizích
jazyků na školách v roce 2008.
Hlavním garantem soutěže byla
paní učitelka Markéta Tobolíková.
„Hned jak jsme se dověděli o obdržení dotace, pustili jsme se všichni učitelé angličtiny do práce. Každý
žák obdržel záložku s anglickou
abecedou a sborníček více jak pěti
set slovíček, z nichž byla vybrána
slova do soutěže v hláskování. Sou-

Angličtina hrou
těžilo se ve třech disciplínách. Nejprve žáci uviděli na tabuli napsáno
anglické slovo, které vyhláskovali,
v druhém kole slovo uslyšeli česky a
anglicky a ve třetím kole už jen česky,“ uvedla jedna z učitelek Naďa
Tesaříková.
Nejdříve proběhla třídní a ročníková
kola, z nichž postoupili žáci do semifinále. Ze semifinále postoupilo
devět žáků do finále, které se uskutečnilo 17. prosince. „Jako vzácný
host k nám do školy přijela paní profesorka angličtiny z prostějovského
Gymnázia J. Wolkera, která předala

vítězům ceny a s níž si žáci mohli
vyzkoušet schopnost komunikace v
anglickém jazyce,“ sdělila dále jedna z organizátorek.
A kdo vyhrál? Třetí místo obsadil
Petr Karnet z 8. ročníku, na druhé
příčce skončil Jan Štěpánek a pomyslnou palmu vítězství si odnesl žák
čtvrté třídy Václav Kubíček. -zv,ntVítězové. Trojice nejlepších
angličtinářů společně s hlavní
garantkou soutěže Spelling Ant
Markétou Tobolíkovou.
Foto: Naďa Tesaříková

JE NEJLEPŠÍM UČITELEM
V křestním listě má zapsaný rok
1980. Aspoň v takovém pomyslném. Cadír je totiž slovenský
teplokrevník a ačkoliv v případě
živočicha lidského druhu by rok
narození nestál skoro za zmínku,
v případě koně je to opravdová
rarita. Pokud by měla totiž v plném rozsahu platit nějaká pravidla a předpoklady, měl by za sebou už další polovinu průměrného života.
V případě Cadíra bychom mohli
mluvit o opravdové raritě. Ovšem
nejenže je asi nejstarším koněm široko daleko, v hřebčíně Murhof v
Jesenci je stále nepostradatelným.
Není asi začátečníka ve zdejší jezdecké škole, kterého by v prvních
lekcích nezasvěcoval do světa jezdectví. „U nás v Jesenci ho máme
přibližně 13 roků. Je to několikanásobný mistr republiky v drezúře.
K nám už sice přišel za tímto
výkonnostním zenitem, o to víc
však dokáže dát začínajícím jezdcům. A když se řekne začínajícím,
tak to samozřejmě znamená dětem
i dospělým, kteří v sedle nikdy neseděli,“ říká ředitelka jezdecké
školy a také celého hřebčína Lenka
Melichar.
Jak ale poznamenává majitel hřebčína Johann Melichar, být dobrým učitelem je výsadou především kvalitních koní, kteří sami ve
svém aktivním věku toho hodně
dokázali. Je to však zejména otázka výkonnosti, kterou získají dobrým vedením, nicméně prvořadé
jsou přirozené předpoklady. Jezdectví je předně nutná symbióza
jezdce a koně, a v případě ‚učedníků‘ je důležité, aby v jistých
fázích kůň myslel a částečně byl
tak zodpovědný i za jezdce. A to
opravdu dokáží jenom ti dobří…
Jako příklad uvádí koně jménem
Tigra. „Byl to energický kůň, který
byl schopen skákat do výšky 2,20
metru, při závodech ho byla schopna zvládat jen moje dcera. Po soutěži ale klidně do sedla vysadila desetileté dítě, protože dobrý kůň je
soustředěn na jezdce a dokonale
vnímá, co je jezdec schopný zvládnout,“ uvádí příklad J. Melichar a
dodává: „Kůň, který nic neumí, tak
nemůže ani nic naučit!“
Podle Johanna Melichara je ale absence kvalitních koní pro výuku
problémem velkého množství jez-

deckých škol u nás a od toho se samozřejmě odvíjí i schopnosti budoucích jezdců. „Ze 100 kvalitních
koní je 95 schopných být v pozdějším věku dobrými učiteli,“ říká.
Přesto ale dodává, že i tak je Cadír
opravdu výjimečný a v jistém
smyslu je potřeba si ho hýčkat a
rozmazlovat. Což ovšem samozřejmě souvisí i s jeho úctyhodným
věkem, který především předpokládá specifický režim. Odměnou
je ale opravdu skvělý učitel, jenž
má snad nekonečnou trpělivost s
kýmkoliv, kdo se na něj posadí. Respektive komu ‚paní učitelka‘ Lenka Melichar pomůže do sedla.
O čemž může mluvit vlastní zkušenost, ale o tom až někdy jindy. V drtivém množství zdejších žáčků i
žáků byl první nejúžasnější pohled
na svět z koňského hřbetu právě z
toho Cadírova.
Jak se ve slušné společnosti říká –

ten věk by mu nikdo nehádal… Ale
je to tak. To že už má Cadír za sebou polovinu dalšího průměrného
koňského života a navíc v takové
dokonalé kondici a mentální pohodě, to už si opravdu zaslouží
uznání. Tedy nejen uznání vzhledem k jeho věku, ale i k tomu, že
potřebnou péčí se mu tak skvěle
daří a takového věku se mohl vůbec dožít a užívat si ho. „Podle
zákona se můžou účastnit velmi
náročných mezinárodních soutěží
koně už od 6 let. Jenomže tím je
také dána taková míra následné
opotřebovanosti svalů a kloubů, že
se dožívají třeba jen 9 let. To, že
Cadír i v devětadvaceti letech je tak
kondičně zdatný a pro jezdeckou
školu téměř nenahraditelný, je také
dáno tím, jak se o něj pečovalo celý život, nejen v posledních letech,
i když samozřejmě s přibývajícím
věkem je to víc a víc důležitější,“

podotýká Johann Melichar.
Zároveň také připomíná heslo,
které je na průčelí Španělské vysoké jezdecké školy ve Vídni. Ta je
mimochodem jednou z nejvýznamnějších škol svého druhu na
světě. ‚Mladý jezdec se učí od zkušeného koně.‘ „Opravdu jedině
výjimečné vlastnosti těch nejlepších koní můžou být začínajícímu
jezdci prospěšné. Naopak od koně,
který sám nic neumí, se nemá jezdec ani co naučit,“ opakuje pravidlo sice nepsané, nicméně důsledně dodržované, pokud má mít
jezdecký výcvik nějaký smysl.
Určitě i proto do zdejšího hřebčína
dojíždí žáci i z desítky kilometrů
vzdálených míst. Jinde totiž takového Cadíra, případně třeba Tesu (další ze zdejších koní s výrazně
nadprůměrným věkem a ‚kantorskými‘ schopnostmi) prostě nemají.
-MiH-

Kraj letos investuje do webu i nových propagačních materiálů
Deset nových propagačních materiálů pro turisty vydá během letošního roku Olomoucký kraj. Při své
návštěvě veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně to ve čtvrtek 15. ledna uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Hejtman akci navštívil s cílem
představit veřejnosti i novinářům
novou publikaci Morava a Slezsko
– region plný chutí a zážitků, na jehož přípravě se podílely také ostatní moravské kraje.
Olomoucký kraj získal na letošní
přípravu více než dvou miliónů
nových katalogů, průvodců a bro-

V Kladkách se spoléhají na
technický sníh a nízké teploty

Kousek od rovinaté Hané si milovníci lyžování přijdou na své.
Není žádným tajemstvím, že v
Kladkách existuje již nějaký
pátek lyžařský vlek. Jeho provozovatelé, TJ Sokol Kladky, rozjeli letos již šestou sezónu.
Relativně vysoké zimní teploty dovolily spustit dvě sněžná děla až v
pátek 26. prosince. Statisícová investice do zasněžování se vyplatila a
téměř pětisetmetrová sjezdovka s
převýšením 85 metrů byla připravena pro milovníky sjezdového lyžování po čtyřech dnech intenzívní
práce. V úterý 30. prosince se po
svahu svezli první lyžaři a od té doby se v Kladkách lyžuje o sto šest.
Josef Hofman, člen výboru Sokola a
starosta obce Kladky, řekl Prostějovskému Večerníku: „S návštěv-

Protiklady. Devětadvacetiletý Cadír je bezesporu raritou nejen co se věku týče. Naopak čtyřletý Filip Pajchl
v jeho sedle je jednak důkazem, že jezdit se může začít takřka v každém věku, v tomto případě v minimálních
hodnotách, hlavně ale také potvrzením toho, co bylo o Cadírovi vyřčeno.

žur příspěvek Evropské unie.
Zájemci je budou moci získat na
veletrzích cestovního ruchu, v turistických informačních centrech a
v řadě ubytovacích zařízení. Vydání nových materiálů je součástí
projektu Tvorba nových produktů
cestovního ruchu a komunikační
aktivity na podporu Olomouckého
kraje. Do něj dále patří letní kampaně mobilního informačního
centra InfoBUS, zimní kampaně v
médiích a vytvoření fotobanky pro
propagaci cestovního ruchu. Na financování projektu v hodnotě 29
miliónů korun se podílí Olomouc-

ký kraj částkou 4,3 miliónu,
zbývající peníze se mu podařilo
získat z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Olomoucký kraj letos rozšíří aplikace svého turistického portálu
provozovaného na webové adrese
www.ok-tourism.cz. Do aktualizace údajů se díky tomu budou
moci zapojit informační centra v
kraji. Portál nově umožní také vytváření itinerářů samotnými uživateli. Návštěvník portálu si tak bude
moci sám sestavit program a trasu
výletu včetně zakreslení do mapy.
Kraj letos znovu podpoří slevovou

kartu Olomouc region Card. Ta nabízí bezplatné vstupy do nejvýznamnějších památek a další zajímavé slevy. V uplynulém roce si
kartu zakoupilo na čtyři tisíce turistů, což představuje meziroční
nárůst uživatelů o třetinu.
Kraj usiluje o další rozšíření spolupráce s partnery v Polsku. Zahájil proto přípravu projektu Cestování časem, jehož podstatou je
propojení turisticky významných
míst Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Cílem je získat
pro tento projekt podporu z fondů
Evropské unie.
-red-

Hodinový
manžel
Potøebujete
* vyměnit zámek?
* pověsit garnýže?
* sestavit nábytek?
* kape vám kohoutek?

VOLEJTE:

775 562 356
NECHTE SI JIŽ TEĎ
PŘIPRAVIT KOLO
NA NADCHÁZEJÍCÍ
CYKLISTICKOU
SEZÓNU.
VYHNETE SE
TÍM DLOUHÝM
ČEKACÍM LHŮTÁM
V SERVISECH NA
POČÁTKU JARA.
VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL
OPRAVY * servis
DO 24Hod. * součástky
* doplňky
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Sněžná rolba v plné permanenci. Na kladecké sjezdovce se lyžuje o stošest. Jak by také ne, když se o pohodlí lyžařů stará nejmodernější
technika, za kterou by se nemuseli stydět ani na Labské Boudě.
ností areálu jsme spokojení, v týdnu
jezdí méně lidí než o víkendech.
Vrásky na čele nám dělá ohlašované
výrazné oteplení v příštím týdnu.“
Od délky lyžařské sezóny se odvíjí
množství investic, které můžou
provozovatelé areálu uskutečnit. Z
vydělaných finančních prostředků
podporují fotbalisty Kladek a ostatní oddíly Sokola. Zbytek peněz putuje zpět do areálu. „Ideální by bylo,
kdyby vlek jel do konce února.
Plánujeme dobudovat zázemí,
chceme postavit garáž pro rolbu,
koupit zasněžovací tyče a sněžný
skútr,“ nastínil plány do budoucna
Hofman.

Půlmetr převážně technického sněhu přilákal v sobotu velké množství návštěvníků, což nasvědčuje tomu, že lyžaři se v Kladkách cítí dobře. Tomu odpovídá také reakce
dvojice mužů z Litovle: „Lyžuje se
nám dobře, mají tady technický
sníh, ale bez toho to v takové nadmořské výšce nejde. Velké plus je
příjemná obsluha u vleku, která vychází vstříc méně zkušeným lyžařům.“
Pokud teploty dovolí, tak v Kladkách chystají členové Sokola a lyžařští nadšenci pro návštěvníky Rej
masek na lyžích a závod ve slalomu
Kladecká lyže.
-top-

Němčice nad Hanou mají za sebou první
zkušenost z čerpání evropských peněz
Dne 5. září byla zahájena akce
„Snížení energetické náročnosti
základní školy v Němčicích nad
Hanou. Financování bylo zajištěno z Operačního programu
Životní prostředí Tento program
je financován z prostředků Fondu soudržnosti EU (FS), dotace
SFŽP ČR a vlastních zdrojů.
Celkové náklady byly rozpočtovány na 15,6 mil. Kč. Rozdělení financování: SFŽP 5 %, tj. 693 tis.
Kč, FS 11,8 mil. Kč, vlastní zdroje
5 mil. Kč. Skutečné náklady činily
17,5 mil Kč, z čehož činila podpora 693 tis. Kč ze SFŽP a 11,8 mil Kč
z evropských fondů (FS), vlastní
zdroje byly ve výši 3,9 mil Kč.
Pro Němčice nad Hanou to byla
první zkušenost v čerpání evropských prostředků. Byla to administrativně velmi náročná akce. Ale v
rekonstrukci školy jsme se posunuli o velký kus cesty dále a budeme
věřit, že naše další záměry budou z
těchto prostředků i nadále podporovány. Formou veřejné zakázky
byla vybrána firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Kojetín.
V rámci této etapy rekonstrukce
školy bylo provedeno zateplení
celé budovy, výměna oken a vstupních dveří a nová fasáda celé školy.
Celá akce byla úspěšně ukončena
dne 19. prosince 2008.
Souběžně s touto akcí byla provedena oprava krovů staré budovy základní školy a položena nová krytina. I tyto práce zajišťovala firma
Ptáček Kojetín. Náklady na rekonstrukci střechy si vyžádaly cca 3,6
mil. Kč.

Sluší jí to. Budova Základní školy v Němčicích nad Hanou je po rekonstrukci jako nová. Zateplením budovy navíc dojde k velké úspoře energie
na vytápění. A opravy budou díky dotaci z peněz EU pokračovat i v příštím roce.
Je třeba firmě PTÁČEK poděkovat
za kus dobře odvedené práce.
Zvláště v listopadu a prosinci, kdy
se dokončovaly práce na fasádě,
byla organizace prací s ohledem na
klimatické podmínky značně náročná. Touto cestou chci poděkovat
také vedení a personálu základní
školy. Dokázali v průběhu rekonstrukce budovy, od září až do prosince, zorganizovat výuku a provoz
školy bez jakýchkoliv problémů.
Sami můžete posoudit, jak naší základce nový kabát sluší. Druhým
kladným přínosem bude jistě, díky
zateplení celé budovy a výměny
oken, velká úspora energie.
Za poslední tři roky bylo do rekon-

strukce školy, za přispění dotací z
národních, evropských i vlastních
zdrojů investováno 43,1 mil. Kč.
Rekonstrukce bude pokračovat v
příštím roce díky dotaci z Regionálního operačního programu
(ROP-EU) ve výši 6 mil. Kč. Bude
instalován výtah pro zajištění bezbariérového přístupu do školy a odborné učebny se dočkají moderního vybavení. Výhledově nás pak
čeká rekonstrukce rozvodů (voda,
topení, elektroinstalace) budovy,
oprava podlah a výměna vnitřních
dveří. Poslední etapa bude věnována výstavbě tělocvičny a venkovního sportovního areálu.
Ivana Dvořáková, starostka

Kultura & zábava

19. ledna 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
ČTVRTEK 22. 1. 10.00 – 12.00
Vstupné: 10 Kč.
Program MC Cipísek
Poslední volná místa v kroužcích:
pro děti: Barevné tvoření- pro děti
od 3 do 6 let, úterý 15.15-16.30 MC
sídl.Svobody, Cipískova školičkapro děti od 2,5, pondělí 8.30-10.00
MC sídliště Svobody
pro rodiče: Angličtina pro rodiče s
hlídáním dětí (dle rozpisu a pokročilosti)
Mimi-klub (pro nastávající a čerstvé maminky s dětmi do 1 roku),středa 12.30-14.30, MC Dvořákova -na programy je potřeba
přihlásit se předem
kurz Znaková řeč pro batolata- termín kurzu bude upřesněn po jeho
naplnění 21.1. a 28.1. kurz 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 na www.mcprostejov.cz, email: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602 364 874, 602 364 868
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.
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki
- Toroni - 12.6 - 21.6.2009

Ubytování: apartmány a studia,
strava: česká polopenze.
Jednodenní lyžařské zájezdy s lyžařskou školičkou - Bílá (Beskydy)
24.1.2009. 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.
Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla 1 pořádá výstavu „ADRA V
KENI, KEŇA V PROSTĚJOVĚ“.
Výstava potrvá do konce února.
Církev československá husitská v
Prostějově pořádá v pondělí 26.1.
2009 v 17.00 hodin přednášku Význam oběti Jana Palacha pro
dnešní demokracii. Přednáší:
ThDr. ing. Jakub TROJAN.
Okresní a Městský výbor KSČM v
Prostějově pořádají výstavku plaket

KUPÓN č. 3
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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 taneč-ních 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.
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:

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:
* 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 tel. 608 421 853.
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 KDU-ČSL,
Vápenice 21, Prostějov, tel. 582 344
870. Možnost svozu dle dohody při
koupi vstupenek.
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
zve předškoláky a jejich rodiče do
budovy na Skálově náměstí na Den
otevřených dveří – „Škola hrou“
dne 21.1. v 17.00 hodin.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris
Tvořivá dílna - Dekorativní květináče - pátek 23. ledna 2009 od
16:00 do 18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Jóga klub Prostějov zve srdečně
všechny zájemce o jógové cvičení
do kurzu jógy. Zahájení v pondělí 2.
února 2009 v 18.30 hod. v tělocvičně ZŠ Rejskova. Volný cvičební

úbor, obuv na přezutí, deku a karimatku s sebou. Podrobné info v první cvičební hod. či na tel.: 736 625
155.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, pořádá ke 40.
výročí oběti studenta Jana Palacha
přednášku na téma „Význam oběti
Jana Palacha pro dnešní demokracii,“ přednáší: ThDr. Ing. Jakub
TROJAN v pátek 13. února 2009 v
17.00 hodin v sálku fary Církve československé husitské, Demelova 1,
v Prostějově (II. patro).
TJ Sokol Smržice pořádá v sobotu
24. ledna 2009 ve 20.00 hod.
ve všech místnostech sokolovny
XV. TRADIČNÍ SOKOLSKÝ
PLES. Předprodej vstupenek v
pondělí 19. ledna od 18.00 do 19.00
hod. v sokolovně ve Smržicích.
2. řádný koncert KPH Konice
20.1.2009 - 19.00 hod. - Zámek Konice - MARTINŮ - MEZI KLASIKY. JAN PÁLENÍČEK - violoncello, JITKA ČECHOVÁ – klavír.
Program koncertu: L. van Beethoven Sonáta pro klavír a violoncello
g moll, op. 5 č. 2, B. Martinů Variace na slovenskou píseň, L. van Beethoven Sonáta A dur op. 69.
TJ Kostelec na H. pořádá jarní
prázdniny 22.2. - 27.2.2009 v Kladkách pro maminky (tatínky) s dětmi
od 2let. Ubytování, obědy, večeře,
pitný režim, částečný program, pronájem tělocvičny.
Dotazy a přihlášky posílejte na email: luci.sch@seznam.cz.
Fit klub Jitřenka, Šafaříkova 49a
- SPINNING, KALANETIKA,
SAUNA, KADEŘNICTVÍ, KAFE
BAR. Pondělí ZUMBA 18.30 –
19.30 a 19.30 – 20.30 hod. a neděle
18.15 – 19.15 hod. Úterý aerobik
začátečníci 18.30 – 19.30 hod. Středa jóga pilates 16.30 – 17.30 hod.
Děti cvičeníčko středa a pátek. Děti
aerobik
pátek.
Vše
na

Správná odpověď z č. 1: Na snímku je bývalá „blešárna“ na tř. Vápenice. Vylosovaným výhercem
je Jana Pírková, Dolní 34, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 27. ledna 2009, 17.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
2. února 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).

www.fitklubjitrenka.cz a tel.: 581
111 548.
Fit klub LINIE, Újezd 3, 608 881
704. Hledáme lektory a lektorky na
všechny druhy cvičení a tance. POTŘEBUJETE ZHUBNOUT A
NEVÍTE SI RADY? 3-měsíční
kurz snižování nadváhy začíná ve
čtvrtek 29. ledna 2009 – 2 x týdně
cvičení + 1x týdně poradenství
(omezená kapacita – max. 15 osob).
Step aerobik začátečníci čt 18.45
hod., pokročilí pondělí 17.30 hod.
(od 1.2.2009). SEXY DANCE –
obrovský hit USA a VB – přijďte si
zatančit v sobotu 31.1. od 16 – 19.00
hod. Přihlášky a platba předem –
omezená kapacita.
ŠIBŘINKY v sobotu 24. ledna
2009 ve 20:00 v sokolovně v Přemyslovicích. K tanci a poslechu
hraje skupina Rose Band. Masky
vítány, bohatá tombola, občerstvení
zajištěno - domácí kuchyně, vstup
ve společenském oděvu. Předprodej vstupenek v pátek 23. ledna
2009 od 18:00 do 20:00 hodin v sokolovně.
TJ Sokol Čechovice, oddíl kopané pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY – sobota 7. února
od 20.00 hod. hraje skupina ROMANTICA BAND a sobota 21.
února 2009 od 20.00 hod. hraje skupina GASTRO. Vstup pouze ve
společenském oblečení. Předprodej
vstupenek v sokolovně 3., 4. +
5.2.2009 od 16.00 – 18.00 hod.
Případný doprodej každou další
středu 16.00 – 18.00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL dne 22. února
2009 v sokolovně. Hudba a občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00
hod.
KURZ ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ pro chlapce a děvčata od 3 let
– začátečníky i pokročilé, mládež i
dospělé. Tréninkové hodiny v týdnu
od 19.1. – 25.1.: úterý, 20.1. – 19.15
– 20.15 hod., neděle 25. 1. – 18.15 –
19.15. Termíny se týdně obměňují.
Sledujte
www.kraso-brusleniprostejov.wbs.cz
apolo
Apollo

13

Pátek 23. ledna:
21.00 BASE SPECIAL
Sobota 24. ledna:
19.00 CROSSOVER NIGHT

10

Kino Metro 70
Pondělí 19. ledna:
14.00 Nejkrásnější hádanka
Česká pohádka
17.30 Česká RAPublika
První film o českém rapu
19.30 Austrálie
Úterý 20. ledna:
17.30 Česká RAPublika
20.00 Tokio!
Koprodukční film
Středa 21. ledna:
17.30 Česká RAPublika
19.30 Austrálie
Čtvrtek 22. ledna:
17.30 Nebezpečný cíl
Americký thriller
20.00 Falco
Rakousko/německý
autobiografický film
Pátek 23. ledna:
17.30 Nebezpečný cíl
20.00 Falco
Sobota 24. ledna:
17.30 Falco
20.00 Nebezpečný cíl
Neděle 25. ledna:
17.30 Falco
20.00 Nebezpečný cíl
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 21. ledna:
15.00 Bathory
Koprodukční film
17.30 Bathory
Sobota 24. ledna:
15.00 Krtek a orel
Pásmo pohádek
17.30 Děti noci
České filmové drama
20.00 Děti noci
Neděle 25. ledna:
17.30 Děti noci
20.00 Děti noci
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 21. ledna:
13.00 Princezna ze mlejna 2
Pohádka
Pátek 23. ledna:
20.00 Tropická bouře
Akční / Komedie
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
Oko
Němčice
Úterý 20. ledna:
19.30 Hlídač č. 47
České drama
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub DUHA

Brooklyn
Brooklyn

Výstava do 4.2. 2009
Bořivoj Pejchal - obrazy
Miroslav Štěpánek - šperky
Středa 21.ledna:
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova

Středa 21. a čtvrtek 22. ledna:
17.00 HAPPYBEEFEATER WEEK

Městské
divadlodivadlo
Městské

Mystic
music
club
Mystic
music

Středa 21. ledna:
19.00 HUDBA Z VÝCHODU
Moravská filharmonie
Olomouc
Pátek 23. ledna:
19.00 Drobečky z perníku
Divadlo Antonína Dvořáka
Příbram
Sobota 24. ledna:
10.00 Františkovo čarování
s Majdou
Nový pořad Magdaleny
Reifové s písničkami
i kouzlením

club

Pátek 23. ledna:
REMIXLAND/DJ Desperado –
Mike Solar
Sobota 24. ledna:
DANCEPARTY.CZ LIVE/DJ Joker
Rock
barBar
Škorpion
Rock
ŠKORPION
Pátek 23. ledna:
19.00 Birthday massacre vol. 1
Sobota 24. ledna:
O pohár ŠKORPIONA
Disco
clubclub
Simetrix
Disco
Simetrix
Víkend s BACARDI
Pátek 23. ledna: DJ Jirka Mareš
Sobota 24. ledna: DJ Otto Šabart

Divadlo
PointPoint
Divadlo
Pátek 23. ledna:
Představení STRAKONICKÝ DUDÁK se z technických důvodů NEKONÁ!

Berani - 21.3.-20.4. Ve vašem blízkém okolí se objeví člověk, který
vám pořádně zamotá hlavu. Najednou se vaše dříve stanovené plány
zhroutí jako domeček z karet a vy podlehnete jinému vábení.
Býci - 21.4.-21.5. Dejte si dohromady veškeré resty s úřady, v žádném
případě se nevyplatí něco ignorovat. Pokud se ale přece rozhodnete na
všechno se vykašlat, vrátí se vám to okamžitě jako bumerang.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nevíte co s penězi? To je jednoduché, uložte si
je a nikomu neříkejte, že je máte. Není totiž vyloučeno, že v brzké
době se na vás obrátí pár lidí se žádostí o půjčku. Odmítněte je.
Raci - 22.6.-22.7. Čas vám tento týden bude utíkat doslova před očima a z toho, co jste si naplánovali, stihnete zvládnout jen minimum.
Vyberte si proto jen to nejdůležitější a jděte za tím jako ohaři.
Lvi - 23.7.-23.8. Nemáte si co vyčítat, pro konečný úspěch vašeho cíle
jste udělali co jste mohli. Přestože vám to nevyšlo, nevěšte hlavu a po
krátké přestávce se do toho znovu pusťte. Podruhé se to podaří.
Panny - 24.8.-23.9. Konečně se dostanete na vlnu plnou pohody a s
toho bude vyplývat i vaše dobrá nálada. Také úkoly, které před vás v
nejbližších dnech budou postaveny, zvládnete hravě a bez potíží.
Váhy - 24.9.-23.10. Uděláte velkou chybu, protože svoji zlost si budete vylévat na těch nepravých lidech. Moc se vám v těchto dnech dařit nebude, ale nesmíte z toho obviňovat jiné. Neuškodila by sebekritika.
Štíři - 24.10.-22.11. Čeká vás mejdan, na kterém se pořádně rozparádíte. Možná ale v alkoholovém opojení řeknete něco, co se vám může vymstít. Proto si dávejte bacha na to, co a kolik toho vypijete.
Střelci - 23.11.-21.12. Většinou býváte šetrní a převracíte v ruce každou korunu. Jenomže v těchto dnech budete stát před pokušením, zda
investovat do většího obchodu, který by mohl přinést rapidní zisk.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Těžko si vás dovede někdo představit bez
příslovečného humoru. Máte většinou dobrou náladu a tak ve vašem
případě není nouze o kamarády. Ale pozor, ve středu se to může změnit!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Měli byste více dbát na svůj zevnějšek a nedat
šanci nepřejícím lidem k nějakým posměškům. Ať už jste muž či žena, měli byste se poradit s odborníkem o tom, jak se zkrášlit.
Ryby - 20.2.-20.3. Nedorozumění s rodiči na vás zanechá určité následky, se kterými se jen těžko budete srovnávat. Ale aspoň je vidět, že
vám na nich záleží a máte je rádi. Kupte flašku a o víkendu je navštivte.

Pondìlí

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (21)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (4)
08:10- Přátelé I (13)
08:40- Panelák (52)
09:20- Odpadlík I (16)
10:15- Sedmé nebe XI (15)
11:05- Právo a pořádek II (11)
12:00- To je vražda, napsala III
(8)
13:00- Chůva k pohledání VI
(5)
13:30- Will & Grace VI (5)
14:00- Policie - New York (94)
14:55- Chameleon IV (3)
15:50- Médium II (2)
16:45- Drzá Jordan IV (11)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(11)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (14)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (60)
21:15- Kauzy z Bostonu I (3)
22:15- Božská mrcha (3)
23:15- Žralok I (3)
00:10- Na plný plyn I (5)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Lovci duchů (11)
03:35- Panelák (52)
04:05- Nikdo není dokonalý
05:00- Autosalon

19.1. 2009

05.00 - Krotitelé
dluhů (2/13)
05.30 - Správy STV
05.50 - Chcete je?
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
Zábavná škola
12.40 - Děti v Čechách (2/10)
12.55 - Záhady starého Egypta
05:59 Snídaně
(2/10)
s Novou
13.10 - Pohádky z celého světa
08:30 Tequila a Bonetti
(9/13)
v Římě (2)
13.30 - Pinocchio a Vládce noci
09:20 37. patro v plamenech
Americký
Americký katastrofický
animovaný film
film
15.00 - Hlasujte pro mne!
11:05 Odložené případy III
15.50 - Průplav dvou oceánů
(11)
16.45 - Dobrodružství vědy
11:55 Můj přítel Monk III
a techniky
(13)
17.10 - Andrew - člen naší
12:40 Lenssen & spol.
rodiny
(17, 18)
Americký sci-fi film
19.20 - Zprávy v českém
13:30 Pohřešovaní II (10)
znakovém jazyce
14:20 Kobra 11 V (16)
15:15 Hvězdná brána IV (16) 19.30 - Miracle Room
20.00 - Souboj vojevůdců
16:05 Zákon a pořádek:
(3/13)
Zločinné úmysly V (3)
20.50 - Neznámí hrdinové 17:00 Odpolední
Pohnuté osudy
Televizní noviny
21.20 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
21.45 - Film o filmu Setkání
Odpolední Počasí
v Praze, s vraždou
17:40 Kriminálka Miami IV
22.00 - V odborné péči (16/43)
(2)
22.30 - Události, komentáře
18:35 Ulice (1161, 1162)
23.10 - Q
19:30 Televizní noviny
23.40 - Film point
Sportovní noviny
Noční filmový klub
Počasí
00.40 - Sekretářka
20:00 Kobra 11 XII (7)
Americký milostný
21:00 Víkend
film
21:35 Dr. House III (2)
02.30 - Knižní svět
22:30 Neporazitelný
02.55 - Restart (2/8)
Americko-německý
03.10 - Poklady světa
kriminální film
03.25 - Máte slovo
00:10 Mrtvá zóna IV (5)
04.10 - POKR
00:50 DO-RE-MI
04.40 - Československý
01:40 Novashopping
filmový týdeník
02:10 Konec vysílání
(712/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (73/78)
08.50 - Zpívánky
09.00 - Turbina
Český film
10.35 - Moje rodina II (3/13)
11.05 - Velké přírodní
katastrofy:Zemětřesení
(1/4)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (29/54)
14.45 - Soudkyně Amy III
(21/24)
15.30 - Simpsonovi XVIII
(22/22)
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:
Skorec vodní
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.
(12/12)
21.00 - Na cestě po Jemenu
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (3/40)
22.30 - Hranice lásky
Britsko-americký
film
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.45 - Sex ve městě III (8/18)
01.15 - Okouzlení VIII (29/54)
02.10 - Události v regionech
02.35 - Události v regionech
03.00 - Události v regionech
03.25 - Regiony ČT24
03.50 - Týden v regionech
(Připravilo Brno)
04.15 - Týden v regionech
(Připravila Ostrava)
04.45 - Setkávání

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (22)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (5)
08:10- Přátelé I (14)
08:40- Panelák (53)
09:20- Odpadlík I (17)
10:15- Sedmé nebe XI (16)
11:05- Právo a pořádek II (12)
12:00- To je vražda, napsala III
(9)
13:00- Chůva k pohledání VI
(6)
13:30- Will & Grace VI (6)
14:00- Policie - New York (95)
14:55- Chameleon IV (4)
15:50- Médium II (3)
16:45- Drzá Jordan IV (12)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(12)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (15)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(41)
21:15- Butch a Sundance:
Začátky
Americký western
23:35- Firecreek
Americký western
01:40- Volejte Věštce
03:25- Lovci duchů (12)
04:10- Panelák (53)
04:40- Svět 2009

Áčko
Směr jih (12)
Novashopping
Novashopping
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03:20
04:20
05:10
05:25

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:
Mata Hari - svůdná
vyzvědačka
10.30 - 168 hodin
10.55 - Mezi námi zvířaty
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.55 - Fokus ČT24
05:10 Nova15.20 - Svět na kolejích
shopping 15.40 - Svět zázraků: Ushuaia
05:25 Novashopping
(6/26)
05:59 Snídaně s Novou
Brána poznání
08:30 Tequila a Bonetti
16.10 - Architektura světla:
v Římě (3)
Zaera & Alonso
09:25 Moře lásky: Osudové 17.00 - Bojová umění aneb
setkání
Jednota osobnosti
Německý romantický
(3/10)
film
17.25 - To jsou věci! (1/10)
11:00 Odložené případy III
18.00 - Klíč
(12)
18.30 - Babylon
11:50 Můj přítel Monk III
18.55 - Zprávy v českém
(14)
znakovém jazyce
12:35 Lenssen & spol.
19.05 - Learning English with
(19, 20)
Ozmo (8/13)
13:25 Pohřešovaní II (11)
19.30 - Sabotáž
14:20 Kobra 11 VI (1)
20.00 - Ta naše povaha česká
15:15 Hvězdná brána IV (17)
EVROPSKÝ FILM
16:05 Zákon a pořádek:
20.30 - Volver
Zločinné úmysly V (4)
Španělský film
17:00 Odpolední
22.30 - Události, komentáře
Televizní noviny
23.10 - Burianův den žen
Sportovní noviny
s Petrou Edelmannovou,
Odpolední Počasí
předsedkyní Národní
17:40 Kriminálka Miami IV
strany
(3)
23.40 - Musicblok
18:35 Ulice (1163, 1164)
00.05 - VEČER NA TÉMA...
19:30 Televizní noviny
Oběť nejvyšší
Sportovní noviny
01.40 - Palachův týden
Počasí
02.10 - Souboj vojevůdců
20:00 Ordinace v růžové
(3/13)
zahradě 2 (78)
02.55 - Náš venkov
03.15 - Znamení a rituály
21:15 Kriminálka Miami V
03.25 - Světci a svědci
(19)
03.40 - Sváteční slovo
22:05 112
katolického faráře
22:40 Krvavý zločin
Vítězslava Řehulky
Americký thriller
00:10 Kriminálka Las Vegas 03.45 - Cesty víry
04.05 - Křesťanský magazín
IV (6)
04.20 - Exit 316 - Mise:
00:55 Novashopping
Z pasti do propasti
01:25 Rady ptáka Loskutáka
04.35 - Taneční obrázky
02:10 Občanské judo
ze Zálesí a Kopanic
02:40 DO-RE-MI

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - U nás doma (3/7)
09.50 - Babiččina krabička
10.20 - Slovácko sa nesúdí
(3/12)
11.05 - Sladké hrátky říše
sběratelek Orbis pictus
11.20 - Písničky kolem nás
11.25 - Revue pro banjo
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...
13.45 - Okouzlení VIII (30/54)
14.35 - Soudkyně Amy III
(22/24)
Zábavná škola
15.20 - Děti v Čechách (3/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(3/10)
15.50 - Věda je zábava (10/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Koniklec velkokvětý
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:
Létající tygři (3/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (3/13)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho III (3/4)
23.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.40 - Na cestě po Jemenu
00.10 - Okouzlení VIII (30/54)
01.00 - Chcete mě?
01.15 - Poklady světa
01.30 - Vodácká putování
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
(Připravilo Brno)
02.35 - Události v regionech
(Připravila Ostrava)
03.00 - Regiony ČT24
03.25 - Zajímavosti z regionů
03.50 - Zajímavosti z regionů
(Připravilo Brno)
04.15 - Zajímavosti z regionů
(Připravila Ostrava)
04.40 - Vítr v černých brýlích

Úterý

05:59 Snídaně
s Novou
08:30 Tequila a Bonetti
v Římě (4)
09:25 Lži mé matky
Kanadský film
11:00 Odložené případy III
(13)
11:45 Můj přítel Monk III
(15)
12:35 Lenssen & spol.
(21, 22)
13:25 Pohřešovaní II (12)
14:20 Kobra 11 VI (2)
15:15 Hvězdná brána IV (18)
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (5)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:40 Kriminálka Miami IV
(4)
18:35 Ulice (1165, 1166)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Beze stopy VII (3)
20:55 Námořní vyšetřovací
služba III (19)
21:45 Na vlastní oči
22:30 Plastická chirurgie s.r.o.
IV (8)
23:25 Hladina adrenalinu
Německo-lucembursko
-britský film
01:05 Novashopping
01:35 15 LET TV NOVA
02:30 112
03:00 Áčko
04:20 Směr jih (13)
05:10 Novashopping
05:25 Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Chcete je?
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.30 - Dětinské hry dospělých
Televizní film
11.30 - Mimořádný vlak
Ladislava Vodičky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(3/13)
13.45 - Okouzlení VIII (31/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(23/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (3/26)
16.15 - Já a moje rodina
(19/26)
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:
Údolí Ohře
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
21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon I (3/8)
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Početí mého mladšího
bratra
Nostalgická komedie
00.20 - Okouzlení VIII (31/54)
01.15 - Hledání ztraceného
času
01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
02.50 - Sabotáž
03.15 - Tajné akce StB (3/40)
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Kultura v regionech
04.20 - Generace "0"
04.35 - Zpívá Karel Sháněl

Støeda

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.50 - Divnopis - Nasavrky
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.55 - Architektura světla:
Zaera & Alonso
10.45 - Svět zázraků: Ushuaia
(6/26)
11.15 - Šaty dělaj člověka
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 (10/26)
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Katastrofy ponorek
Brána poznání
16.10 - Deset století
architektury
16.25 - Vivat Španělsko!
(3/12)
16.40 - Zoom
16.55 - Než přijede záchranka
(1/13)
17.10 - Diagnóza
17.25 - PORT
17.55 - Přidej se
18.10 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Pique-nique II. (7/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Kon(tro)verze
20.30 - Nero, císař římský
(1/2)
Italský koprodukční
film
22.00 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Davidův příběh
Noční filmový klub
00.50 - Mariachi
Mexicko-americký
film
02.10 - Divadlo žije!
02.40 - Q
03.05 - POP ART
03.45 - Zoom
04.00 - Deset století architektury
04.15 - Svět na kolejích
04.35 - Očima Jindřicha
Štreita

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (23)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (6)
08:10- Přátelé I (15)
08:40- Panelák (54)
09:20- Odpadlík I (18)
10:15- Sedmé nebe XI (17)
11:05- Právo a pořádek II (13)
12:00- To je vražda, napsala III
(10)
13:00- Chůva k pohledání VI
(7)
13:30- Will & Grace VI (7)
14:00- Policie - New York (96
14:55- Chameleon IV (5)
15:50- Médium II (4)
16:45- Drzá Jordan IV (13)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(13)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (16)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince III
(18)
23:15- Gia
Americký film
01:40- Volejte Věštce
03:25- Lovci duchů (13)
04:05- Panelák (54)
04:35- TOP STAR magazín

21. 1. 2009

01:15
01:45
02:25
03:05
04:20
05:10
05:25

00:30

22:55

22:05

21:15

20:00

18:35
19:30

17:40

17:00

12:10
13:00
13:25
14:20
15:15
16:05

11:20

09:25

08:30

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti v Římě
(5)
Na křídlech osudu
Německý romantický
film
Odložené případy III
(14)
Můj přítel Monk III (16)
Lenssen & spol. (23)
Pohřešovaní II (13)
Kobra 11 VI (3)
Hvězdná brána IV (19)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (6)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(5)
Ulice (1167, 1168)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (79)
Kriminálka Las Vegas
VII (20)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (3)
Double Team
Americký akční film
Kriminálka Las Vegas
IV (7)
Novashopping
Na vlastní oči
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (14)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Pod pokličkou
05.20 - Divnopis Nasavrky
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Na obchůzce
Britská komedie
Archivní návraty
10.45 - Zpívá Karel Gott
a sám uvádí své
písničky a hosty
11.25 - Ježek z kiosku
Povídka
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.50 - Okouzlení VIII (32/54)
14.40 - Soudkyně Amy III
(24/24)
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:
Chocholouš obecný
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 (3/4) Britský film
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (7/12)
23.55 - Blues ze Staré Pekárny
00.35 - Okouzlení VIII (32/54)
01.25 - Hotel Babylon I (3/8)
02.20 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Události v regionech
03.15 - Události v regionech
(Připravilo Brno)
03.40 - Události v regionech
(Připravila Ostrava)
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Kouzelnice z Bejrútu:
Blanka Matragi

Ètvrtek

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Domácí lékař
aneb Nic není
jen tak
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Lapidárium
09.20 - Sladké hrátky říše
sběratelek
09.35 - Setkání a život jde dál
10.05 - České maličkosti
10.20 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb Nic
není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (33/54)
14.35 - Haf! (47/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(16/26)
15.25 - Taylor má trable
(21/26)
15.50 - Svět Elmo (36/56)
16.05 - Babar (23/26)
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:
Kosatec nízký
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
(3/21)
20.55 - 13. komnata Zity
Kabátové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě III (9/18)
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Smlouva s ďáblem 05.00 - PORT
Americká
komedie
05.30 - Správy STV
00.25 - Losování Euromiliony
05.50 - Sváteční
00.30 - Okouzlení VIII (33/54)
slovo katolického faráře 01.20 - Všechnopárty
Vítězslava Řehulky
02.05 - Události v regionech
05.59 - Dobré ráno
02.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama
02.55 - Události v regionech
(Připravila Ostrava)
09.10 - Přidej se
03.20 - Regiony ČT24
09.25 - Nedej se
03.45 - Muzikanti, hrejte 09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Olšava
Létající tygři (3/13)
04.05 - Krásný ztráty
10.30 - Po stopách hvězd
04.30 - Gorodok (15/20)
11.00 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (3/13)
11.35 - AZ-kvíz
05:59 Snídaně
s Novou
12.00 - Kuchařská pohotovost
08:30
Tequila
a
Bonetti
12.30 - Černé ovce
v Římě (6)
12.45 - Střípky času
13.05 - Dvaasedmdesát jmen 09:25 Julie Lescaut V (9)
11:05 Odložené případy III
české historie (30/72)
(15)
13.20 - Bludiště
11:50 Můj přítel Monk IV (1)
13.50 - Bílá kočička
12:40 Lenssen & spol.
Pohádka
(24, 25)
14.40 - Já a moje rodina (19/26) 13:30 Pohřešovaní II (14)
14:20 Kobra 11 VI (4)
15.00 - Toulavá kamera
15:15 Hvězdná brána IV (20)
15.25 - Království divočiny:
16:05 Zákon a pořádek:
Mořští savci (4/10)
Zločinné úmysly V (7)
Brána poznání
17:00 Odpolední
16.00 - Prizma
Televizní noviny
16.25 - Tisíc let české
Sportovní noviny
myslivosti
Odpolední Počasí
16.55 - Buly
17:40 Kriminálka Miami IV
(6)
HC Vítkovice Steel 18:35 Ulice (1169, 1170)
HC Slavia Praha
19:30 Televizní noviny
Hokejový magazín
Sportovní noviny
s přímým přenosem
Počasí
19.30 - Zprávy v českém
20:00 Taxi, taxi
znakovém jazyce
Francouzská komedie
19.40 - Veselý malíř vážně
21:45 Tudorovci (3)
20.00 - Vidím město...?
22:45 Rocky 3
Americký film
21.00 - Historie.eu
00:30 Cry Wolf
21.55 - Zašlapané projekty
Americký horor
Lokomotiva "u ledu"
02:00 Novashopping
22.15 - Restart (3/8)
02:35 Tabu
22.30 - Události, komentáře
03:20 DO-RE-MI
Filmový klub
04:45 Směr jih (15)
23.10 - Slepci
05:30 Novashopping
Britský psychothriller 05:45 Novashopping
00.40 - Davidův příběh
02.20 - 62. mezinárodní
06:15- Telehudební festival
shopping
Pražské jaro 2007
06:35- Petr Pan a piráti (25)
03.35 - Divnopis - Nasavrky
07:00- Teleshopping
03.40 - Film point
07:10- Oggy a škodíci
04.40 - Než přijede záchranka 07:20- Klukoviny Toma
(1/13)
a Jerryho
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (24
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Will & Grace VI (7)
08:10- Přátelé I (16)
08:40- Panelák (55)
09:20- Odpadlík I (19)
10:15- Sedmé nebe XI (18)
11:05- Právo a pořádek II (14)
12:00- To je vražda, napsala III
(11)
13:00- Chůva k pohledání VI
(8)
13:30- Will & Grace VI (8)
14:00- Policie - New York (97)
14:55- Chameleon IV (6)
15:50- Médium II (5)
16:45- Drzá Jordan IV (14)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(14)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (17)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(42)
21:15- Jak se staví sen
22:05- Chirurgové IV (3)
23:05- Sběratelé kostí II (21)
24:00- Na plný plyn I (6)
01:00- Volejte Věštce
02:45- Lovci duchů (14)
03:30- Panelák (55)
04:00- Kapitán Kloss (9)
04:55- Receptář prima nápadů

22. 1. 2009
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05.00 - Vivat
Španělsko!
(3/12)
05.15 - Dvaasedmdesát jmen české
historie (30/72)
05.30 - Správy STV
05.50 - Krásy evropského
pobřeží:
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.05 - Na plovárně s Ivanem
Mrázem
10.25 - Šaty dělaj člověka
10.35 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
11.00 - Kon(tro)verze
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Game Page
13.30 - Medúza
14.00 - Šikulové
14.20 - Byla jednou jedna
planeta (3/26)
14.50 - Sportovci světa:
Kouzlo jezdectví (2/2)
15.45 - Kvarteto
Brána poznání
16.15 - Kus dřeva ze stromu
16.30 - Rodina a já
16.50 - Bílá místa
17.05 - Střípky času
17.25 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (31/72)
17.40 - Chcete mě?
18.00 - Ještě jsem tady Agneša Kalinová I.
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Haf! (47/62)
20.00 - Zázračná planeta:
Zvířata v životě
člověka (4/5)
20.55 - Concerto Bohemia
2004
22.30 - Události, komentáře
HOREČKA
PÁTEČNÍ NOCI
23.10 - Gorodok (15/20)
23.35 - TV BONSAI... s Janem
Kačerem
23.55 - Hale and Pace X. (4/7)
00.20 - Burianův den žen
s Petrou Edelmannovou,
předsedkyní Národní
strany
00.50 - Samizdat (4/15)
01.45 - Vidím město...?
02.45 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.15 - Hledám práci
03.35 - Exit 316 - Mise:
Z pasti do - propasti
03.55 - Rodina a já
04.15 - Bílá místa
04.30 - Jiří Pecha zkouší Krále
Leara

07:45- Will & Grace VI (8)
08:10- Přátelé I (17)
08:40- Panelák (56)
09:20- Odpadlík I (20)
10:15- Sedmé nebe XI (19)
11:05- Právo a pořádek II (15)
12:00- To je vražda, napsala III
(12)
13:00- Chůva k pohledání VI
(9)
13:30- Will & Grace VI (9)
14:00- Policie - New York (98)
14:55- Chameleon IV (7)
15:50- Médium II (6)
16:45- Drzá Jordan IV (15)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(15)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (18)
19:55- Počasí
20:00- Kmen Andromeda
(2/2)
Americký napínavý
film
22:00- Dům voskových figurín
Americký horor
00:20- Klub hrůzy
Americká hororová
komedie
02:15- Volejte Věštce
04:00- Lovci duchů (15)
04:45- Panelák (56)

02:10
02:40
03:10
03:35
05:05

00:10

21:50

20:00

18:00
18:35
19:30

16:10

14:05

12:00
12:30

08:55
10:05

08:00

06:45
07:05
07:35

06:20 Spiderman
(7)
Myšák Stuart Little (7)
3-2-1 Tučňáci! (7)
Senzační Spiderman
(18)
Na výpravě s Jeffem
Corwinem (8)
Eso
Zlatíčka pro každého
Americká romantická
komedie
Volejte Novu
Včera neděle byla
Česká komedie
Kdo je Fred?
Německá komedie
Smích se lepí na paty
Česká komedie
Babicovy dobroty
Koření
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Flynn Carsen: Návrat
do dolů krále Šalamouna
Americký dobrodružný
film
Čtyři pírka: Zkouška cti
Americko-britský
dobrodružný
Osud světa
Japonský akční film
Novashopping
Volejte Novu
Babicovy dobroty
DO-RE-MI
Směr jih (16)

05.00 - Zkus mít
vkus
05.30 - Události
v regionech
05.55 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (4/26)
06.40 - Sezame, pojď si hrát
(73/78)
07.05 - Kromaňonec (4/21)
07.25 - Tip a Tap (19/26)
07.35 - Garfield a přátelé II
(7/26)
08.00 - U nás na farmě (21/26)
08.10 - Sloní příběhy
Australsko-francouzský
film
09.45 - Kuchařská pohotovost
10.15 - Roxana
Americký film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha), Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (4/10)
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.10 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (4/13)
14.35 - Doktor Martin (3/23)
15.30 - Dcera šéfkuchaře
Francouzsko-švýcarská
komedie
17.00 - Šaty dělaj člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Zahalte jí tvář (4/6)
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 - Hodina pravdy
21.00 - Taneční skupina roku
2008
22.15 - Zprávy
22.20 - Branky, body, vteřiny
22.25 - Vesnice
Americký film
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Na dosah
Americký film
02.05 - 13. komnata Zity
Kabátové
02.30 - Pošta pro tebe
03.25 - Blues ze Staré Pekárny
04.00 - Padesátiletý BROLN

Sobota
24. 1. 2009

Nedìle

05.00 - Zašlapané
projekty
Lokomotiva
"u ledu"
05.20 - Kde peníze pomáhají
06:05- Párty 05.30 - Zajímavosti z regionů
s kuchařem 05.55 - O čarovné Laskonce
06:35- Samuraj Jack I (20)
(4/4)
07:00- Země dinosaurů (15)
06.25 - Garfield a přátelé II
(8/26)
07:25- Oggy a škodíci
06.50 - Trojčátka (4/26)
07:35- Klukoviny Toma
07.15
Raníček s Dádou
a Jerryho
07.30 - Hřiště 7
08:00- Fresh Prince III (5)
09.45 - Kalendárium
08:30- Přátelé I (18)
10.00 - Toulavá kamera
09:00- možnost regionálního
10.30 - Objektiv
zpravodajství
11.00 - Byli jednou dva písaři
(4/10)
09:00- Autosalon
11.45 - Počesku
09:55- Hunter VI (2)
12.00 - Otázky Václava
10:55- M*A*S*H (238)
Moravce
11:25- M*A*S*H (239)
13.00 - Zprávy
11:55- Agentura Jasno (3)
13.05 - Zvon Lukáš
12:45- Closer I (7)
Pohádka
13:45- Cherokee Kid
14.00 - Kde peníze pomáhají
14.10 - Cesty víry
Americký western
14.30 - Křesťanský magazín
15:45- Bullittův případ
14.45 - Sváteční slovo teologa
Americký kriminální
Zdeňka A. Emingera
film
Pro pamětníky
18:05- 5 proti 5 - Souboj týmů 14.50 - Vlčí jáma
18:55- Zprávy TV Prima
Mistrovské
psychologické drama
Sport TV Prima
16.25 - Divnopis - Škrovád
19:30- Přátelé I (19)
16.30 - Vodácká putování
19:55- Počasí
16.45 - Generace "0"
20:00- Starsky & Hutch
17.00 - Moje rodina II (4/13)
Americká kriminální
17.30 - Čétéčko
komedie
17.45 - Retro
22:10- Útok z hlubin
18.15 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem Říše
Americký thriller
pohádek (17/39)
00:20- Tajná mise
18.45
Večerníček
Americký thriller
18.55 - Šťastných deset
02:15- Volejte Věštce
a Šance milion
04:00- Helicops I (3)
19.00 - Události
04:50- Helicops I (4)
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Karambol
05.00 - Kus dřeva
Pokračování volného
ze stromu
cyklu Oběti o lidech
05.15 - Bojová umění
postižených zločinem
aneb
21.35 - 168 hodin
Jednota osobnosti
22.05 - Zprávy
22.10 - Branky, body, vteřiny
(3/10)
22.15 - Losování Sportky
05.45 - Tisíc let české
a Šance
myslivosti
22.20 - Cizinka
06.10 - Nebojte se hlíny
Francouzský thriller
06.30 - Správy STV
23.55 - Losování Šťastných
06.50 - Diagnóza
deset a Šance milion
07.10 - To jsou věci! (1/10)
00.00 - Huff I (7/13)
00.50 - Uvolněte se, prosím
07.40 - Krásy evropského
pobřeží: Stockholmské 01.35 - Folklorní magazín
01.55 - O češtině
souostroví
02.10 - Mezi proudy
07.50 - Panorama
03.00 - Otázky Václava
08.30 - Zázračná planeta:
Moravce
Zvířata v životě
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část
člověka (4/5)
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
06:45 Spiderman
10.10 - ...a tuhle znáte?
(8)
10.40 - Hledání ztraceného
07:05 Myšák Stuart Little (8)
času
07:30 3-2-1 Tučňáci! (8)
08:00 Vteřiny před katastrofou
11.00 - Vidím město...?
II
12.00 - PORT
08:55 15 LET TV NOVA 12.25 - Pětka v Pomeranči
archiv
12.55 - Game Page
10:00 Novoty
13.20 - Sabotáž
11:05 Z pekla štěstí (3)
13.45 - Joe Jackson: Live
11:40 Odvrácená tvář hor (3)
12:45 Vrať se mi
14.45 - Obří plavidla
Americká romantická
15.40 - Kamera na cestách:
komedie
Nová Evropa očima
15:00 Ring volný
Michaela Palina (2/7)
Německo - americký
16.35 - V mořských hlubinách
film
17:00 Odpolední
17.30 - Po stopách
Televizní noviny
17.45 - O češtině
Sportovní noviny
18.00 - Divadlo žije!
Odpolední Počasí
18.30 - Kultura.cz
17:35 Dva a půl chlapa IV (9)
19.00 - Mezi proudy
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:55 Občanské judo
19.45 - Počesku
19:30 Televizní noviny
20.00 - Zlatá šedesátá (4/26)
Sportovní noviny
21.00 - Mučedníci lásky
Počasí
Český film
20:00 15 LET TV NOVA
22.10 - Film o filmu Ocas
21:10 Střepiny
ještěrky
21:40 Mr. GS
22:10 Máš padáka!
22.25 - Artmix
Americká komedie
23.20 - Noc s Andělem
23:50 Kriminálka Las Vegas
00.55 - Pocta pro Ellingtona
IV(8)
(2/2)
00:40 Novashopping
01.35 - Sešli se...
01:10 Střepiny
01:35 Včera neděle byla
02.30 - Je to jenom rokenrol
Česká komedie
03.10 - ČT Live - Neřež a Marie
03:05 DO-RE-MI
Rottrová
04:20 Směr jih (17)
04.10 - Grotesky
05:10 Novashopping
04.35 - Ladí neladí
05:25 Novashopping

05:55 Novashopping
06:10 Novashopping

05.25 - Banánové
rybičky
05.50 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.15 - Ještě jsem tady - Agneš
a Kalinová I.
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(713/2379)
08.45 - Artmix
09.40 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise: Jak
dostat rodiče
do polepšovny
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Johanka z Arku
ZE ZLATÉHO
FONDU
11.50 - Zásnuby v klášteře
Záznam představení
opery Státního divadla
v Brně
13.40 - Notes
14.25 - ME v krasobruslení
2009 Finsko
Přímý přenos
závěrečné exhibice
Filmové návraty
17.05 - Barbarosa
Americký
dobrodružný film
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX (1/20)
19.20 - Hudební vizitka
19.50 - B. Martinů: Polka in A,
Harlekýn
VEČER NA TÉMA...
Hledání zlatého dna
20.00 - Hrabě Rudolf Vrbna
20.20 - Hledání ztraceného
času
20.40 - Toulky - O mlýnech
a mlynářích
20.55 - Hledání ztraceného
času
21.15 - Řemesla - Zlaté dno
21.35 - Řemeslo už nemá zlaté
dno?
22.05 - Na plovárně s Paulem
Mazurskym
Filmový klub
22.30 - Vera Drakeová
Britsko-francouzský
film
00.35 - Chick Corea:
Live in California
01.30 - Hodina pravdy
02.25 - Čétéčko
02.50 - Tajemní vorvani
03.45 - Kamera na cestách:
Nová Evropa očima
Michaela Palina (2/7)
04.40 - Tajemství sálu předků

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (21)
07:00- Země dinosaurů (16)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (6)
08:00- Přátelé I (19)
08:30- Neuvěřitelné životy:
Dvojčata se společným
tělem
09:30- Svět 2009
10:05- Návrat do Vickerby
Německý romantický
film
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- M*A*S*H (240)
14:20- Batman navždy
Americká komedie
16:50- Au pair II aneb Pohádka
pokračuje
Americká romantická
komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (20)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(3)
22:10- Návrat Lew Harpera
Americké kriminální
drama
00:25- Tajemné zlo II
Americký sci-fi horor
02:00- Volejte Věštce
03:40- Mučení: špinavá práce
04:25- Partie
05:05- Důkaz na dosah
Závěr německého
kriminálního seriálu

25. 1. 2009
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 19. 1. DO 25. 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 i ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu v 17.
30 hodin. Měsíc se nachází mezi poslední čtvrtí a novem.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – O PRINCI SATURNOVI
A JEHO PRSTÝNKU.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 –
20 roků bude otevřený ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
Zdarma zapůjčujeme výstavu OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

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: Olšany
Dne: 3.2.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Olšany vč. podnikatelských subjektů, mimo lokalitu Trávníky a
fa. Murdter.
Dne: 5.2.2009 od 7:30 do 15:00
hod.
vypnutá oblast: východní část

obce Olšany omezená čísly: 33,
37, č. 108 na ul. Záhumení, č.
360, č. 112 + dvě novo směr Lutín, č. 347, 374 až konec obce sm.
dálnice. Nákupní středisko bude
v provozu!
Obec: Pavlovice, Unčice, Vitčice, Srbce
Dne: 4.2.2009 od 9:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Vitčice, Pavlovice, Srbce, Unčice,včetně podnikatelských subjektů, farma ZD Vrchoslavice
E.ON Česká republika, s.r.o.

OHK zve na školení
OHK v Prostějově pořádá dne
19.2.2009 od 9 hodin v salonku
U tří bříz odborné školení s
JUDr. Evou Slavíčkovou (Oblastní inspektorát práce) zaměřený na změny v zákoníku práce a

na změny v zákonu o inspekci
práce a v předpisech souvisejících – vše s platností od
1.1.2009!
Přihlášku a bližší informace získáte v kanceláři OHK.

Den otevřených dveří

na ZŠ Palackého

Jako tradičně každý rok v
době před zápisy prvňáčků
na základní školy pořádá i letos Základní škola Palackého
v Prostějově Den otevřených

dveří. V tradici zdejší pedagogický sbor s dětmi nepoleví
ani letos a pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče je připraven bohatý program.
"Základní škola a Mateřská
škola v Prostějově má dlouholetou tradici, se kterou bychom
také chtěli rodiče seznámit.
Tímto bych chtěl osobně pozvat
předškoláky a jejich rodiče do
budovy na Skálově náměstí na
Den otevřených dveří. Takzvaná „Škola hrou“ se uskuteční
dne 21. ledna 2009 v 17.00 hodin," sdělil nám Jiří Pospíšil, ředitel ZŠ a MŠ Palackého. -mik-

Soudní dražby movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která
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, záclonovu 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 si zájemci mohou prohlédnout rovněž pouze v den konání dražby po dobu registrace
dražitelů.
Další soudní dražba movitých
věcí se uskuteční dne 6. února
2009 v 9.00 hodin na exekučním
oddělení na Sídlišti svobody v
budově bývalého statistického
úřadu. Dražba je nařízena proti
povinným Borisu Jordakovi z
Vranovic, Miroslavu Bartoňkovi
z Prostějova a Stanislavu Kolaříkovi z Dětkovic. Dražit se bude
obraz - portrét Buzkoviče (sign.
A. Tolstoj) s vyvol. cenou 3 500
korun, renesanční loutna s vyvol.
cenou 1 000 korun, kuchyňský
kout (rohová lavice + stůl) s vyvol. cenou 100 korun, kazeta se
šitím s vyvol. cenou 10 korun,
maketa tanku s vyvol. cenou 10
korun, váza z lisovaného skla s

vyvol. cenou 5 korun, model auta s vyvol. cenou 10 korun, vyšívané obrazy (6 ks) s vyvol. cenou 20 korun za kus, knihy + gramofonové desky s vyvol. cenou
200 korun, prodlužovačka + rozbočovač (2 ks) s vyvol. cenou 20
korun, skleněné misky (2 ks) s
vyvol. cenou 5 korun, lampička
bez stínidla s vyvol. cenou 5 korun, vázička s květinovým dekorem s vyvol. cenou 5 korun, hrníčky "ducháčky" (3 ks) s vyvol.
cenou 15 korun, lustr s vyvol. cenou 15 korun, sada miniatur s vyvol. cenou 20 korun, vázičky (5
ks) s vyvol. cenou 20 korun, pohárky na vajíčka s vyvol. cenou
15 korun, sklenice "napoleonky"
(5 ks) s vyvol. cenou 15 korun,
sklenice na kávu malovaná s vyvol. cenou 10 korun, hrníčky s
podšálky (6+6) s vyvol. cenou 15
korun, talíře + misky s vyvol. cenou 15 korun, sklenice na víno
(4 ks) s vyvol. cenou 15 korun,
slaměná vánoční ozdoba s vyvol.
cenou 5 korun, závěsné hodiny s
vyvol. cenou 600 korun, domácí
kino Ambross s vyvol. cenou 300
korun, videorekordér LG s vyvol. cenou 100 korun, stolní hodiny s vyvol. cenou 100 korun,
mikrovlnná trouba s vyvol. cenou 200 korun, plastový koš s
vyvol. cenou 20 korun, skleněný
košíček s vyvol. cenou 50 korun
a řetízky ze žlutého kovu s vyvol.
cenou 200, 210 a 220 korun.
Rovněž tyto movité věci si
zájemci mohou prohlédnout
rovněž pouze v den konání dražby po dobu registrace dražitelů.
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Stroje firmy Wisconsin se zakously do ledu
Firma na svoje náklady vyčistila na rybníku led od sněhu
Zamrzlý drozdovický rybník
navštěvují v posledních dnech
stovky lidí, kteří současné mrazivé počasí využívají k bruslení.
Jenomže minulý týden jim čáru
přes rozpočet udělal padající
sníh, který postupem krátké
doby vytvořil na hladkém ledě
zhruba
pěticentimetrovou
ztvrdlou krustu. Někteří bruslící nadšenci z řad dospělých si
sice s vypětím všech sil pár malých plácků na hokej odklidili
sami, ale ostatní, především děti, lidově řečeno utřeli nos. Společnost ASA Technické služby
se svojí těžkou technikou na led
rybníka vjet nemohla, byl by to
hazard. A tak se na pomoc přihlásila firma Wisconsin, která
stejně jako vloni odklidila větší
plochu ledu od sněhu pomocí
svých strojů a zcela zdarma!
"Stroje, které jsme použili na rybníku, jsou běžně v našem sortimentu. Jednalo se o ruční sněhovou frézu SF1330 a multifunkční
žací stroj W3669 s názvem PIRA-

ŇA s dieselovým motorem, ke
kterému byl připojen jako
přídavné zařízení zametací smeták k odklízení sněhu," seznámila
nás s technickými záležitostmi
Naděžda Hloušková z obchodního oddělení a propagace prostějovské firmy Wisconsin.
Nás samozřejmě zajímalo, co přivedlo firmu k nápadu odklidit
sníh z ledové plochy na drozdovickém rybníku a to zcela na své
vlastní náklady.
"Proč jsme přijeli rybník uklízet?
Náš pan ředitel je obdivovatelem i
příznivcem zimních sportů a bylo
by škoda, aby pěkný rybník nesloužil k bruslení a vyžití v přírodě, jak dětem i dospělým. Zároveň jsme tak mohli vyzkoušet nový stroj PIRAŇA s přídavným zařízením - zametacím kartáčem v
opravdových zimních podmínkách a sněhová fréza, která se
používá na chodníky a různé plochy, uspěla perfektně i na ledě,"
Jako po másle. Multifunkční stroj PIRAŇA z prostějovského Wisconsinu se právě zakousl do sněhové
vysvětlila Naděžda Hloušková.
-mik- krusty na drozdovickém rybníku.

Blíží se zápisy dětí do základních škol
Zápisy do prvních ročníků základních škol proběhnou v Prostějově v pátek 6. února 2009.
Pokud se rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech nemohou
dostavit ve stanoveném termínu
zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem základní školy, nejpozději však do
13. února 2009.
Přehled prostějovských
základních škol
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídl. svobody 24/79 - je
sídlištní školou pavilónového typu. Škola má svou školní jídelnu,
k vybavení patří moderní atletický
stadion, dvě tělocvičny, sauna, posilovna, tenisové kurty, moderní
počítačové učebny a další odborné
učebny. Od 6. ročníku je možné
navštěvovat sportovní třídy atletiky.
Více na www.zsjz.cz

Základní škola Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1 - úspěšně pracuje s dětmi s vývojovými poruchami učení, ale také s talentovanými, což dokazují výrazná
umístění v různých soutěžích a
olympiádách včetně krajských a
národních kol. Kladou zde důraz
na vzájemné propojení výuky a
zájmového vzdělávání (22 kroužků, spolupráce s organizacemi,
kvalitní školní družina) a dále na
dobré klima školy a spolupráci s
rodiči.
Více na www.hvezdicka.ezin.cz
Reálné gymnázium a základní
škola města Prostějova, Studentská 2 - základní škola je v
současné době 19–ti třídní. Škola
disponuje i mnoha odbornými
učebnami. Do areálu patří dvě tělocvičny a nově zrekonstruované
školní hřiště. Do všech prostor
školní budovy je zabezpečen
bezbariérový přístup. Součástí

školy je školní družina a školní
jídelna (možnost výběru ze dvou
jídel).
Více na www.rg.prostejov.cz
ZŠ a MŠ Palackého tř. 14 - nabízí žákům 1. stupně rodinné
prostředí na samostatných budovách Skálovo nám. 5 a Čechovice. Sportovní zaměření na volejbal, fotbal a plavání. Široká škála
volitelných předmětů – sportovní hry, výpočetní technika, konverzace v cizích jazycích, aj.
Všechny předměty jsou vyučovány aprobovaně.
Více na www.palacka.com
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova
ul. 4 - škola se dlouhodobě profiluje směrem k výpočetní technice. Učební plán počítá po 1 hod.
informatiky v ročnících I. st. a po
2 hod. informatiky v ročnících II.
st. Na I. stupni v každé třídě práce
s interaktivní tabulí a na II. stupni využití dvou počítačových

učeben a dalších dvou učeben s
dataprojektory, kde se využívají
interaktivní učebnice nakladatelství Fraus. Více na www.zskol.cz
Základní škola Prostějov ul. E.
Valenty 52 - 18-ti třídní škola.
Součástí je i velký sportovní areál.
K dispozici je řada odborných
učeben, (fyzikální, chemická,
zeměpisná, přírodopisná, jazykové učebny, počítačové učebny,
učebna literatury apod). Školní
vzdělávací program je zaměřen na
výuku jazyků, od 1. tř. angličtiny,
od 6.třídy možnost volby němčiny, na škole pracuje kroužek francouzštiny. Dětem nabízí bezplatně
dvě desítky různých kroužků
přímo v areálu školy. Více na
www.zsval.pvskoly.cz
ZŠ a MŠ Melantrichova 60 profilace školy vychází z bohatého sportovního zázemí školního
komplexu. Od 4. ročníku je možné
navštěvovat sportovní třídy se za-

měřením na lední hokej, tenis a
sportovní gymnastiku (spolupráce
se sportovními kluby HK Jestřábi,
TK Agrofert a TJ Pozemstav).
Žáci mohou využívat služeb školní jídelny, pestré činnosti školní
družiny a v rámci mimoškolních
aktivit se zapojit se do široké nabídky zájmových kroužků (sportovní, jazykové, výtvarné). Více
na www.zsmelan.pvskoly.cz
ZŠ Prostějov, ul.Dr.Horáka 24 moderní škola (23 tříd). K dispozici je školní jídelna, bazén, 2 tělocvičny, 2 počítačové učebny, sportovní areál, hřiště s umělým povrchem, keramická dílna, odborné
učebny. Dětem nabízí více než 30
kroužků i školní družinu. Je předpoklad, že od 1. 9. 2009 budou otevřeny 3 první třídy. Jedna bude zaměřena na rozšířenou výuku plavání, ostatní dle zájmu dětí na hudební nebo výtvarnou výchovu.
Více na www.zshor.pvskoly.cz

Trendy v nových kolekcích OP Prostějov
Ochutnávka na veletrhu Styl a KABO nás čeká už v únoru
Nové trendy v oblečení značek
OP Prostějov Profashion se
nám představí již na únorovém
veletrhu Styl a KABO. V kolekcích se společnost opírá o základní filozofii prostějovské
značky, kombinovatelnost a
mnohostrannou variabilitu,
kterou však samozřejmě přicházejí podpořit čerstvé trendy.
Designéři značky se nebojí nabídnout svým zákazníkům originální střihy a veškeré aktuální trendy.
Dámská móda pro jaro a léto roku
2009 bude svěží a hravá. Svěžest
se projeví v příjemných barvách,
a hravost podtrhují zajímavé střihy a motivy. Jarní móda vyzdvihuje kalhotové kostýmy v pastelových barvách, jejichž protipólem jsou kostýmky v tmavých
barvách se vzorem. „Jedná se převážně o vzory rostlinné, barvy
jsou založeny na tlumených zemitých odstínech s detailem oranžové, zelenkavé nebo žluté, toto
vše koresponduje s celosvětovým
módním trendem návratu k přírodě. Použití bavlny, lnu a hedvábí
to vše jen podtrhává,“ prozrazuje
Kateřina Jančová, designérka
dámské kolekce.
Image módy OP Prostějov Profashion tvoří vzájemná kombinovatelnost jednotlivých modelů.
Tuto variabilitu zajišťuje konkrétně určená barevnost, do které
se kolekce tvoří.
Také první kolekce nejnovější
dámské módy značky La Boutigue de Claudette – nabízí široký
sortiment střihů od klasických
kalhotových a sukňových kostýmů, přes košile a šaty až k doplňkovému sortimentu. U druhé
dámské kolekce Jaro/Léto 2009 je
zase možné kombinovat formální
oděvy s oděvy neformálními jako
je svetr či tričko. Tato móda je
určena ženám, které nemusí chodit každý den do práce v kla-

Dámský kostým
- cena 4 000 Kč

sickém kostýmku a rády si dopřávají kouzlo ležérní elegance.
Pánská kolekce OP Prostějov
Profashion, nabízená pod luxusnější značkou Bernhardt pro
sezonu jaro – léto 2009 je ve znamení propojení klasických střihů
a materiálů společně s módním
pohledem na klasické obleky.
„Trendovým vzorem jsou barevné proužky a také výrazný
károvaný dezén. Podíváme-li se
na materiály, v klasické kolekci
pánského oblečení v sobě snoubí
vlnu v kompozici s hedvábím či
mohérem, u trendových modelů
je tato kompozice materiálů
zvýrazněna pima cottonem či

Pánský oblek
- cena 9 000 Kč

bambusem,“ přibližuje designér
kolekce Michal Zicha. Všechny
tyto módní prvky jsou podpořeny
i dokonalým střihem, který je pro
zvýraznění siluety postavy rovnoměrně „vyštíhlen“, především
se jedná o pas a záda u sak a štíhlou siluetu kalhot. Další úpravy
provázejí délku rukávu, která se
nepatrně zkrátila, aby byla více
zvýrazněna manžeta košile. Kalhoty ve velké míře mají snížený
pas. Nejaktuálnějším prvkem, ať
už klasické, tak i trendové řady, je
sako na dva knoflíky a zadní díl se
dvěma rozparky. zejména
Také nová kolekce jeansové značky William & Delvin je pestrá, a

William & Delvin
pánské triko 868 Kč, dámské triko
928 Kč, pánská mikina 1451 Kč, pánské ¾ 1523 Kč, dámské ¾ 1187 Kč
to především širokým výběrem z
originálních střihů. V kolekci jsou
uplatněny aktuální módní prvky
typické právě pro denim. Patří k
nim různé typy členění a detailů –
širší prošití švů, vícebarevné kontrastní štepování. Důležitou roli
hrají vybrané materiály. Kromě
klasických denimových materiálů a jejich odlehčených forem
jsou pro letní sezónu velmi
žádané také přírodní materiály, jako je len a plátno, které jsou použity převážně pro tříčtvrteční kalhoty, šortky a krátké sukně. „Také
v této kolekci je důležitým prvkem károvaný vzor a celá řada
různých strukturovaných materi-

álů, oživující nabídku nové kolekce,“ popisuje její designérka Kamila Marková. Originalitu denimových výrobků podtrhuje především finální úprava, vypraní jeansových výrobků. „Pro denim
jsou v trendu různé „used“ efekty
a mustáže. Typický je také návrat
k destrukci denimu, což je jeho
narušení různými typy prodření.
V doplňkové části kolekce upřednostňujeme převážně módní grafické potisky v kombinaci s výšivkami, flitry, ozdobnými kamínky,“ dodává Marková. Ani tady
široká vzájemná kombinovatelnost jednotlivých modelů a barev
nechybí. Nepostradatelnou barvou na léto 2009 je bílá, žlutá, šedá, zelená, červená, tmavě růžová
a nadále přetrvávající fialová.
Jak je z předcházejících řádků patrné, nové modely, které se představí na veletrhu Styl a KABO budou ve vysoké permanenci a zájmů návštěvníků. Především pak
obchodních partnerů. Jak uvádí
marketingový ředitel Petr Žerníček a pokračuje: „Předpokládáme, že nové modely se budou líbit a budou mít úspěch. Mezinárodní veletrh Styl je v ČR považován za špičkovou prezentaci
módy. Proto k celé této akci náležitě přistupujeme. OP Prostějov
Profashion je obchodní firmou s
puncem tradice a kvality. Proto je
tento veletrh vnímán jakožto prostor pro uzavírání nových kontraktů a tedy zdrojem nových zakázek. Jistě je to také příležitost
marketingově prezentovat módní
značky z portfolia OP Prostějov
Profashion. Samozřejmě i v tomto ohledu plánujeme celou řadu
marketingových akcí na podporu
jednotlivých značek.“
Tedy, přijměte pozvání do pavilonu V, na stánek číslo 162,
případně do „jeansového“ pavilonu B, na stánek číslo 046.
-red-

19. ledna 2009
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Historie chirurgického oddělení v Prostějově
V minulých dnech vyšla knižně
publikace Vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie,
jejímž autorem je Miloslav Duda a kolektiv. Vydala ji Univerzita Palackého v Olomouci. Autorem části o historii prostějovské chirurgie je dnes už bývalý
primář tohoto oddělení i ředitel
tehdejšího OÚNZ MUDr. Bohumil Hruban (na malém snímku), s jehož svolením Prostějovský Večerník práci otiskuje.

Prostějovská nemocnice byla vystavěna podle plánů ing. Karla
Bieberleho v letech 1886 -1887 a
zprovozněna roku 1888. Při zahájení činnosti bylo k dispozici sice 118 lůžek, ale léčba byla pochopitelně převážně interní.
Chyběl operační sál a operace byly prováděny jen sporadicky
v případech ohrožení života. Péče
v nemocnici byla zajišťována dvěma městskými lékaři a pacienty
obsluhovaly čtyři laické ošetřovatelky. Teprve v roce 1896 byla v
nemocnici zřízena dvě samostatná
lékařská místa. Při jmenování bylo přihlíženo k chirurgické kvalifikaci, aby mohla být rozšířena chirurgická léčba. Ústav však neměl
operační sál a nutné operace se konaly na pokoji nemocných za
plentou.
Zásadní obrat ve vývoji prostějovské nemocnice a prostějovského
zdravotnictví vůbec přinesl 1. leden 1897, kdy po usnesení městského výboru z 27. listopadu 1896
byli pro nemocnici jmenováni samostatní lékaři. Primářem a zároveň ředitelem byl jmenován
MUDr. Jaroslav Mathon a jako sekundář mu byl přidělen MUDr.
Ladislav Tužil. Mathon, který se
narodil v r.1867 v Brně a na studiích ve Vídni byl žákem slavného
vídeňského chirurga profesora
Eduarda Alberta, měl v době
příchodu do Prostějova pouhých
30 let. V nemocnici se ujal vedení
chirurgického pracoviště spojeného tehdy s gynekologickým oddělením a postupně z ústavu vytvářel
moderní nemocnici.
Počet sekundárních lékařů byl postupně rozšířen na čtyři. Po jednoročním působení primáře dr. Mathona byla započata přístavba operačního sálu s předsíní a sterilizační místností na východní straně
chirurgického pavilonu. V druhé
polovině roku 1899 byl sál odevzdán do užívání. Počet operovaných případů pak rychle stoupal a
tím rostl i celkový počet ošetřovaných ve veřejné nemocnici. Rozrůstal se i počet lékařů a sester.
Z iniciativy primáře Mathona se
na počátku tohoto století prostějovské městské radě s účinným
přispěním MUDr. Ondřeje Přikryla, tehdejšího zemského poslance
za město Prostějov, podařilo získat
od sněmu větší subvenci na novostavbu jednopatrového pavilónu
určeného pro aseptickou chirurgii,
který by plně vyhovoval zdejším

požadavkům Ve stejné době byla v
poměrně krátké době vybudována
nová obytná budova pro lékaře,
správce nemocnice a sestry – ošetřovatelky. Budovy byly předány
do užívání roku 1903 a o dva roky
později se začalo operovat v nově
vybaveném operačním sále. Tím
vzrostl počet lůžek na 160 a v roce
1907 mohla být septická (hnisavá)
chirurgie odloučena od případů
aseptických.
Na podzim 1906 byl rozšířen nemocniční park přikoupením dalších pozemků a vybudováno nové
infekční oddělení. Zvýšil se tak
počet lůžek v nemocnici na 200.
Proto se městské zastupitelstvo
usneslo rozdělit nemocnici na tři
samostatná oddělení: chirurgickogynekologické, interně-infekční a
oční. Řídícím primářem nemocnice a primářem chirurgicko-gynekologického oddělení byl jmenován MUDr. J. Mathon, očního
MUDr. L. Mlčoch a přednostou
interně - infekčního oddělení
MUDr. J. Navrátil.
Další rozvoj nemocnice pokračoval po I. světové válce, v roce 1923
bylo zřízeno nové rentgenologické oddělení, v roce 1928 postaven nový chirurgicko - porodnický pavilon se 70 lůžky a v roce
1931 nové infekční oddělení s dalšími 78 lůžky.
MUDr.Jaroslav Mathon působil
ve funkci primáře až do roku
1933. V průběhu 36 let prožitých v
Prostějově se zásadním způsobem
zasloužil o rozvoj nejen chirurgie,
ale i dalších pracovišť místní všeobecné nemocnice. Historiky je
hodnocen jako universálně založená lidská osobnost: na jedné
straně úspěšný lékař, budovatel
prostějovské nemocnice a autor
řady odborných lékařských prací,
na straně druhé amatérský historik
umění a sběratel, který se svými
znalostmi a přehledem vyrovnal
profesionálním badatelům.
Významnou osobností prostějovského zdravotnictví i společenského života města i regionu byl
MUDr. Miloslav Hel, který působil ve funkci primáře chirurgického oddělení od roku 1933 přes období 2. světové války až do roku
1968. MUDr. Hel, rodák z Letovic
u Brna, byl žákem prof. Petřivalského, zakladatele moravské chirurgické školy. Odborně se erudoval pod vedením prim.Mathona.
Vynikal skvělou operační technikou a z dnešního pohledu až neuvěřitelným rozsahem operativy.
Skvěle ovládal nejen břišní chirurgii a traumatologii, ale i urologii a
gynekologii. Navzdory limitovaným možnostem předoperační
přípravy a pooperační péče úspěšně prováděl radikální operace, např. totální gastrektomii thorakophrenolaparotomickým přístupem,
prostatektomie, nephrektomie.
Chirurgii se plně obětoval, bydlel
přímo v nemocnici, byl oddělení
trvale k dispozici nejen v období
let válečných, dokonce ještě v 60.
letech 20. století, v době, kdy byl
šestidenní pracovní týden, v neděli dělal visity na oddělení. Obdobně jako primář Mathon byl i
primář Hel významnou a váženou
osobností společenského života
města, členem Rotary klubu.
Po 2. světové válce, v období sjednocení zdravotnictví v r.1951, měla prostějovská nemocnice 8 odborných oddělení s počtem 576 lůžek. Krátce předtím byla zestátněna nemocnice Milosrdných bratří

Osobnosti. Vlevo primář MUDr. Miloslav Hel se svým nástupcem,
MUDr. Wdowkou
a připojena k nemocnici a v této
pobočce bylo zřízeno oddělení tuberkulosní. Koncem roku 1955
bylo otevřeno nové porodnické
oddělení o 52 lůžkách vzniklé
adaptací z bývalé továrny Sponit
na Plumlovské ulici.
V r. 1957 měla nemocnice OÚNZ
Prostějov 12 odborných oddělení
se samostatnými primariáty a 663
lůžky.
Velkým problémem nemocnice
byla roztříštěnost jednotlivých oddělení v různých částech města, jejímž důsledkem byly organizační
složitosti i nadměrná ekonomická
zátěž.
Po odchodu primáře Hela do důchodu v r. 1968 nastoupil na post
primáře jeho žák, rodák z Vendryně od Českého Těšína, který působil na chirurgickém oddělení v
Prostějově od r.1953 po absolvování lékařských studií ve Wroclavi a promoci na LF UP v Olomouci. Oddělení bylo v té době minimálně personálně saturováno,
MUDr. Wdowka bydlel v nemocnici, takže měl spoustu příležitostí
se kvalitně erudovat.Této příležitosti také využil, postupně se stal
zástupcem primáře a posléze primářem. Vynikal šetrnou operační
technikou, nadále rozvíjel zejména břišní chirurgii. Vychoval řadu
mladých chirurgů, nejschopnějším z nich, zejména MUDr. Jiřímu
Hornému, díky své velkorysosti
umožnil aplikovat do praxe chirurgického pracoviště řadu moderních operačních postupů v břišní chirurgii, operativě varixů. Veřejnost si dokázal získat i velmi
přívětivým vztahem k pacientům.
Jeho zálibou ve volném čase byla
myslivost.
Po odchodu MUDr. Wdowky z
chirurgického oddělení v r.1982
byl jmenován do funkce primáře
chirurgie MUDr. František Novotný, absolvent LF UJEP Brno,
odchovanec II.chirurgické kliniky
v Brně, který před nástupem do
Prostějova působil ve funkci zástupce krajského chirurga v Ostravě doc. Kopeckého. Primář Novotný se věnoval zejména cévní
chirurgii, intensivní péči, prosadil
a realizoval rozsáhlou rekonstrukci operačních sálů.
Po čtyřletém působení prim. Novotného nastupuje na post primáře
MUDr. Jindřich Tomeček. MUDr.
Tomeček promoval na LFUJEP
Brno v r. 1960, po ročním působení na chirurgickém oddělení v
Havlíčkově Brodě od r. 1961 do r.
1967 pracoval jako asistent v
Ústavu experimentální patofysio-

logie v Brně, v letech 1967-1969
absolvoval studijní pobyt ve Spojených státech, na chirurgické klinice University of Missisipi Jack-

výrazně ovlivněn jeho osobností,
obdobně jako jeho učitel se cele
věnoval chirurgii, průběžně studoval odbornou literaturu ve všech
světových jazycích. Díky velkorysosti primáře Wdowky měl na postu zástupce primáře možnost
aplikovat moderní chirurgické postupy a operační metody do praxe
prostějovské chirurgie - zavedl celou řadu nových operačních metod, např. transduodenální sphincterotomii u revize žlučových
cest, kmenovou a superselektivní
vagotomii u vředové choroby
gastroduodena, moderní operativu kýl, varixů, užití šicích přístrojů. Poznatky ze světové literatury
dokázal aplikovat do celé řady zlepšovacích návrhů, kterými suploval v té době chybějící moderní
pomůcky a materiál. Dokonce
osobně vyráběl některé operační
nástroje, největšího úspěchu dosáhlo jeho instrumentarium pro
operaci varixů, které bylo užíváno
v řadě českých a slovenských nemocnic.

1984 -1987 působil ve funkci primáře chirurgického oddělení ve
Znojmě , v letech 1987-1989 byl
zástupcem přednosty III. chirurgické kliniky v Brně a krajského
chirurga doc. Michka. V letech
1989-1994 vykonával funkci ředitele OÚNZ Prostějov v náročném
období transformace a rozvolňování ústavu a po odchodu prim.
Horného do důchodu v r.1994 nastoupil do funkce primáře chirurgického oddělení,kterou vykonával až do 31. 1. 2008. V r.2003, v
období přípravy a realizace přestěhování nemocnice do nového areálu, byl náměstkem ředitele nemocnice pro LPP.
V operativně se věnoval zejména
břišní chirurgii se zaměřením na
radikální onkochirurgické výkony
na žaludku, pankreatu, tlustém
střevě, podílel se na zavádění šicích přístrojů, laparoskopické operativy a moderních technologií
(harmonický skalpel a radiofrekvenční ablace) do praxe chirurgického oddělení, v oblibě měl i

a plicní na Svatoplukově ulici, porodnice na ulici Plumlovské), což
komplikovalo provoz a zatěžovalo ústav ekonomicky. Většina oddělení byla umístěna v budovách,
které po stránce stavební, komunální a hygienicko-epidemiologické nevyhovovaly požadavkům
na provoz moderní nemocnice.
Dlouhá léta diskusí o nevyhovujícím stavu nemocnice vyústila v
plán výstavby nové nemocnice
„na zelené louce“ na severozápadním okraji města. První etapa byla
zahájena v r. 1980, její součástí byla stavba lůžkového oddělení infekčního, plicního, pathologie a funkčního zázemí pro novou nemocnici - prádelny, kotelny, spalovny.
I. etapa byla dokončena v r. 1985.
V letech 1985 -1989 byla z finančních prostředků ONV realizována výstavba polikliniky. Ve 2.
etapě výstavby nemocnice, která
probíhala v letech 1990 -1993 byly v návaznosti na budovu polikliniky postaveny další budovy, do
nichž byla umístěna lůžková od-

Kolektiv prostějovské chirurgie v roce 2005. Stojící zleva: Martin Stašek, Tomáš Hruban jr., Roman Batěk, Petr Šišma, Jiří Pistulka, Karel
Wdowka, Jiří Šťastný, Karel Vidomec, Ivo Navrátil, Petr Špička, David Marek, Jindřich Tomeček. Sedící zleva: Vladislav Košťálek, Jan Horna, zástupce
primáře Luděk David, primář Bohumil Hruban, vrchní sestra Eva Němečková, Miloš Kleiner.
son a Maymonides Medical Center Brooklyn NewYork. Po návratu ze studijního pobytu v r. 1970
nastoupil na chirurgické oddělení
v Prostějově, v r. 1975 se stal ordinářem pro cévní chirurgii, v letech
1977-78 a 1984-85 pracoval jako
konsultant chirurgie na Maltě a v
Severním Jemenu, v roce 1985 byl
jmenován primářem chirurgického oddělení v Prostějově. Věnoval
se zejména cévní chirurgii,
ovládal i široké spektrum výkonů
v břišní chirurgii, publikoval 35
vědeckých prací a přednesl 14
přednášek na mezinárodních chirurgických kongresech doma i v
zahraničí.
V r. 1991 byl jmenován do funkce
primáře chirurgického oddělení
MUDr. Jiří Horný, který od r. 1968
působil ve funkci zástupce primáře, řadu let byl oporou pracoviště, ale z politických důvodů nemohl být jmenován primářem.
MUDr. Jiří Horný se narodil v
r.1933 v Olomouci, promoval na
LFUP v Olomouci v r.1958, krátce pracoval na psychiatrickém a
kožním oddělení a od března
r.1960 až do svého odchodu do
starobního důchodu v prosinci
1994 zůstal věrný chirurgickému
oddělení nemocnice v Prostějově.
MUDr. Horný odborně vyrůstal
pod vedením primáře Hela, byl

Patřil ke generaci, která obsáhla
všeobecnou chirurgii v celé šíři,
obdivuhodné bylo kvantum jeho
teoretických znalostí. Nezištně
vychoval řadu mladých chirurgů,
investoval do nich svoje teoretické
znalosti i praktické zkušenosti,strávil stovky hodin asistencemi, dával jim hodně příležitostí k
získání praktické erudice.
V publikační činnosti se věnoval
problematice kýl, šicích přístrojů,
pankreatitid, varixů. V roce 1997
vydalo nakladatelství Grada monografii J.Horný: Rychlá kosmetická operace varixů dolních končetin.
Dne 1. 1.1995 nastoupil do funkce
primáře chirurgického oddělení
MUDr. Bohumil Hruban. Narodil
se v Hamrech u Prostějova v
r.1942, promoval na LF UP v Olomouci v r.1965, do prostějovské
nemocnice nastoupil v r. 1966, dva
roky působil na interním odd., v
květnu 1968, ještě za působení primáře Hela, přechází na odd. chirurgické. V období svého odborného růstu byl ovlivněn precizní operační technikou primáře Wdowky,
entusiasmem, hlubokými teoretickými znalostmi a náročností jeho
zástupce MUDr. Horného. Po absolvování 2. atestace v r. 1975 až
do roku 1984 vykonával funkci ordináře pro onkochirurgii. V letech

operativu kýl, štítné žlázy, řadu let
se zabýval problematikou proktologickou.
Intenzivně se věnoval publikační
činnosti, na tuzemských, mezinárodních sjezdech i v odborném
tisku publikoval 65 prací. V r.1988
obhájil kandidátskou disertační
práci na téma “Příspěvek k optimalizaci chirurgického léčení rakoviny střední třetiny konečníku,“
30 let působil jako externí učitel na
Zdravotnické škole v Prostějově,
byl členem komise pro státní
zkoušky z chirurgie na II. chirurgické klinice v Olomouci.
Ve funkci ředitele prosazoval dostavbu nové nemocnice, posléze
ve funkci náměstka realizoval
přestěhování nemocnice z původního místa v ulici Brněnské do areálu v ulici, která byla pojmenována symbolicky po zakladateli
prostějovské chirurgie Dr. Mathonovi.
Dne 1. 2. 2008 nastoupil do funkce primáře chirurgického odd.
MUDr. Petr Vojáček, CSc., původně asistent I. Chirurgické kliniky v Olomouci, posléze primář
chirurgického oddělení v Přerově.
Ve druhé polovině 20. století se
postupně rozrůstala lůžková kapacita nemocnice, bohužel, v různých lokalitách na území města
(oční odd. v ulici Rejskova, kožní

dělení kožní, rehabilitace, ORL a
ambulantní provozy dialýzy a endoskopické pracoviště. Ve 3. etapě
v letech 1996 - 2003 bylo vybudováno „srdce“nemocnice - budova,
v níž jsou umístěny centrální operační sály, centrální sterilizace,
ARO, centrální JIP operačních
oborů, pracoviště akutního příjmu, lůžková oddělení operačních
oborů - chirurgie, gynekologie,
orthopedie, porodnice a lůžkové
oddělení interní. Výstavba nové
nemocnice v Prostějově trvala 23
let, v jejím průběhu došlo k závažným politickým a společenským
změnám, změnil se zdravotní systém, došlo k modernizaci léčebné
péče. Všechny uvedené změny
výrazně ovlivňovaly průběh výstavby, průběžně probíhaly rekonstrukce nově postavených objektů, výrazně byl redukován původně plánovaný počet lůžek.
Nicméně zejména přerušení výstavby v letech 1993 -1996 přineslo pozitivní důsledky - do projektu bylo možno aplikovat zahraniční poznatky a zkušenosti, pozornost byla věnována ekonomice
provozu. Díky těmto skutečnostem má v současnosti chirurgie i
další operační obory optimální
podmínky pro moderní nemocniční péči.
MUDr. Bohumil Hruban, CSc.

Olomouc ve znamení adrenalinu: veletrh TOURISM EXPO 2009
Na adrenalinové zážitky a sporty vsadí veletrh TOURISM EXPO 2009, který ve dnech 23. –
25. ledna otevře novou sezónu
Výstaviště Flora Olomouc. Již
14. ročník výstavy služeb cestovního ruchu a využití volného času se bude konat pod heslem
„Na hranici možností“. Pořadatelé hodlají, mimo jiného, představit v Olomouci celou škálu
adrenalinových sportů a možností zážitkové turistiky.
Olomoucký veletrh bude tradičně
i osobitou přehlídkou zajímavostí
turistických regionů a mikroregionů ČR – zejména nejbližších střední, severní a jižní Moravy,
východních Čech, Vysočiny, jejich památek, folkloru, tradic, zvyků a specialit včetně kulinářských.
Díky lednovému termínu veletrhu
TOURISM EXPO budou mít
návštěvníci příležitost se hned na
začátku nového roku seznámit s
aktuální nabídkou domácích a za-

Doprovodný program
TOURISM EXPO 2009
• Komponované bloky „Cestování světadíly“ (ukázky kultur – hudba, tanec, móda,
gastronomie, zeměpisné soutěže …)
• Expozice fotografií z celého světa a přednášky cestovatelů
• „Chuťový cestopis“ – nabídka krajových
specialit
• „Prevence je lepší než léčba aneb zdraví
jako životní styl“ – programy pro zdraví,
lázeňské služby, poradny, ukázky cvičení,
rekondiční a relaxační pobyty.
• Festival lidových řemesel spojený s ukázkou rukodělných prací
• Olomoucký kufřík – soutěž v parkovém
orientačním běhu
• Ukázky paintballu s možností vyzkoušení
• Výstava železničních kolejových vozidel
– lehátkový a jídelní vůz
• Ukázky rýžování zlata

hraničních dovolených, poznávacích a léčebných pobytů desítek
cestovních kanceláří, agentur,
ubytovacích a stravovacích zařízení, dopravců, lázní a sanatorií z

České republiky a Slovenska.
Součástí veletrhu bude každodenní doprovodný program s aktivitami pro volný čas od sportování až
po módní přehlídky.
-red-

23. ledna pátek
9.30 Zahájení výstavy pro vystavovatele a
odbornou veřejnost
9.30 Zahájení soutěže Moravská brána zeměpisná soutěž středních škol
10.00 – 10.30 Otevření výstavy pro veřejnost - vystoupení mažoretek SSOŠ Prima
10.00 – 14.00 Odborný seminář „Vize cestovního ruchu v Olomouckém kraji v roce
2009“

12.00- 12.30 Zdravá výživa, zdravé hubnutí - beseda J. Stoklasové
12.30 – 13.00 Vystoupení mažoretek
SSOŠ Prima
13.00 – 13.15 Vyhlášení soutěže Moravská
brána
13.15 – 13.30 Vyhlášení projektu Turisté
vítáni
13.30 – 13.45 Barmanská show- ukázky
míchaných nápojů – freestyle
14.00 – 15.30 Olomoucký kufřík - soutěž v
parkovém orientačním běhu
14.00 – 14.30 Po česku I. – Václav Žmolík,
redaktor České televize
14.30 – 15.30 Cestování světadíly – Evropa - ukázky kultury, hudba, tanec
15.00 Pódiové vystoupení ve stylu freedance – Česká asociace sport pro všechny,
TJ OP Prostějov
15.30 – 16.00 Po česku II. – Václav Žmolík, redaktor ČT, autogramiáda stejnojmenné knihy
16.00 Vyhlášení výsledků Olomouckého
kufříku
16.15 – 16.45 Akrobatické létání – beseda
J. Stoklasové
16.45 – 16.50 Pódiové vystoupení ve stylu
freedance – Česká asociace sport pro
všechny, TJ OP Prostějov
16.50 – 17.00 Capoeira – ukázky brazilského bojového umění
17.00 – 17.15 Biketrialová exhibice

24. ledna sobota
10.00 - 10.30 Zdravá výživa, zdravé hubnutí - beseda J. Stoklasové
10.30 - 11.30 „Cestování světadíly“ – Afrika – ukázky kultury, hudba, tanec
11.30 - 12.30 „Afrika“ - přednáška a videoprojekce MUDr. Igora Hermanna
12.45 – 13.00 Zdravý způsob života – rozhovor s vícenásobmistrem světa v kulturistice a osobním trenérem Romanem Vrábelem
13.00 – 13.30 „Tváře moře“ - Monika Balzarová výstava fotografií a beseda
14.00 „Olomoucké podzemí“ – komentovaná prohlídka
13.30 - 14.30 „Cestování světadíly“ –
Amerika – ukázky kultury, hudba, tanec
13.30 – 13.45 Barmanská show- ukázky
míchaných nápojů – freestyle
14.30 - 15.15 Mexiko - přednáška a videoprojekce MUDr. Igora Hermanna
15.15 – 15.30 Capoeira – ukázky brazilského bojového umění
15.30 – 16.30 „Cestování světadíly“ – Asie
– ukázky kultury, hudba, tanec
16.15 – 16.30 Barmanská show- ukázky
míchaných nápojů – freestyle
16.30 – 17.00 Ladak zvaný Malý Tibet –
beseda s promítáním diapozitivů – o. s.
M.O.S.T .
17.00 – 17.15 Biketrialová exhibice
17.15 - 17.45 Akrobatické létání – beseda J.

Stoklasové
25. ledna neděle
10.00 - 10.30 Zdravá výživa, zdravé hubnutí - beseda J. Stoklasové
10.30 - 11.30 „Cestování světadíly“ – Asie,
Australie, Antarktida
11.45 – 12.15 „Tváře moře“ - Monika Balzarová výstava fotografií a beseda
12.15 – 12.30 Capoeira – ukázky bojového
umění
12.30 – 13.00 Ladak zvaný Malý Tibet –
beseda s promítáním diapozitivů – o. s. M.
O. S.T.
13.00 - 13.20 Akrobatické létání – beseda J.
Stoklasové
13.20 – 13.30 Barmanská show- ukázky
míchaných nápojů – freestyle
13.30 – 14.00 Adorea – vystoupení historického šermu
14.00 – 15.30 MISS HANÁ 2009 – finále
soutěže krásy
Kadeřnická show – trendy ve sportovních
účesech Studia HAIR CLUB
15.30 Vyhlášení Miss Haná
15.30 – 16.00 Autogramiáda a presentace
nového CD Davida Spilky
16.00 – 16.15 Barmanská show- ukázky
míchaných nápojů – freestyle
16.15 – 16.30 Biketrialová exhibice
Otevřeno denně 10 – 18 hodin,
v neděli 10 – 17 hodin
Změna programu vyhrazena

Cena od 3.490.000,vč. DPH, pozemku
a garáže

PV Veèerník, Olomoucká 10,
Prostìjov

VOLEJTE:
582 333 433
E-MAIL:

inzerce@vecernikpv.cz

SPORT
Událost týdne

JIŘINA VYDĚLÁVÁ!

Opravdu originální způsob získávání finančních prostředků
na svou činnost zvolili fotbalisté Jiřiny Prostějov. Po celý páteční den jste mohli spatřit šikovné mladé muže oblečené do
slušivých bund s logem Drogerie Rossman, při skladovém výprodeji této firmy. Náš snímek zachytil při lákání zákazníků
„Kachnu“ Mlčouška a „Batyho“ Bartoše. „Zvláště „Kachna“
nezapře svou kupeckou duši, je to vážně talentovaný šmelinář,“ s úsměvem hodnotila prodavačské schopnosti svých
brigádníků promotérka reklamní akce Míša Matoušková

Foto týdne
Česká tenisová jednička a hráč prostějovského TK Agrofert Tomáš Berdych
se na první grandslamový turnaj roku připravoval pod
vedením nového
trenéra Tomáše
Krupy.
Foto z Melbourne:
Jiří Vojzola

Sportovní tipy
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VOLEJBALISTKY JDOU DO BOJE! USPĚJÍ V LIZE MISTRYŇ?

Po porážce v Rijece musí porazit Murcii a čekat... Hvězda týdne

TENISTKA KVITOVÁ VYHRÁLA TURNAJ WTA!

Základní část volejbalové Ligy
mistryň 2008/2009 vrcholí. Nováček na evropské scéně VK
Prostějov se po porážce na půdě
chorvatské Rijeky ocitl ve
svízelné situaci, ale šance na vysněný postup do vyřazovacích
bojů pro soubor trenéra Čady
stále existuje! Je však k tomu
potřeba několikatero událostí.
Jednou z nich je „povinné“ vítězství v posledním utkání základní skupiny „A“ nad španělským celkem CAV Murcia,
které se hraje se již zítra, tj. v
úterý 20. ledna od 18:00 hodin v
Městské hale Sportcentrum
DDM.
Přestože oba týmy už nemohou
na svém umístění v základní
grupě nic změnit - Prostějov skončí třetí, Murcia čtvrtá, v sázce je
stále mnoho. Domácí volejbalistky totiž nutně potřebují vítězstvím přiživit své šance na postup
do play off, jejich soupeřkám už v
podstatě o nic nejde. „Pro nás je
všechno jasné. Jen výhra nás může v Champions League posunout
dál, proto samozřejmě vyhrát
chceme a musíme. S ohledem na
dosavadní bodový zisk nás všichni berou jako favorita, jenže Murcia není vůbec slabá. Naopak má
velmi kvalitní družstvo, které je
schopné hrát výborný volejbal,“
poznamenal na internetových
stránkách klubu trenér VK Prostějov Miroslav Čada. Jak dále server www.vkprostejov.cz uvádí,
Španělky by měly nastoupit v
téměř kompletní sestavě. „Do

Chtějí vyhrát. Budou se hráčky VK Prostějov v úterý večer radovat
z vysněného postupu do play off Champions league?
Foto: JiříVojzola
Moskvy i do Rijeky přiletěly bez cii,“ vyložil prostějovský trenér
pěti či šesti největších zahrani- postupový plán. Za jeho naplněčních opor, zatímco k nám podle ním půjde s kompletním hráčszaslané soupisky dorazí jen bez kým kádrem. „Všechny holky
dvou hráček. Chybět by jim měla jsou už po některých předchozích
pouze italská nahrávačka Pinese- problémech zdravotně v pořádová a jedna ze srbských bloka- ku. Po extraligovém utkání na
řek,“ prozradil Čada.
Slavii Praha měl tým v neděli volBezprostředně po duelu v Rijece no, v pondělí má na programu
mluvil o nutnosti porazit CAV dva tréninky, v úterý dopoledne
jednoznačně 3:0. Ostatní výsled- před večerním zápasem ještě jeky pátého dějství základních sku- den,“ uvedl Čada nejbližší propin Ligy mistryň však tyto počty gram svého týmu. Španělský koponěkud zredukovaly. „Situace lektiv přicestuje do Prostějova
se pro nás vyvinula docela příz- během pondělního odpoledne a
nivě tak, že postup ze třetího mís- před samotným střetnutím stihne
ta je poměrně reálný. Potřebuje- tradičně dvě přípravné fáze (ponme však vítěznou pomoc Perugie dělí večer + úterý ráno).
v Pile a Galati proti Muszyně. V V Městské hale Sportcentrum
takovém případě je úplně jedno, DDM se v minulých dnech vše
jakým poměrem zdoláme Mur- chystalo na další volejbalový
svátek. V neděli organizátoři rozvinuli taraflexový koberec, který
dnes položí na palubovku. Součástí příprav je rovněž instalace
nahrávačky: 6 Alessandra Pineseová (175 cm, Itálie – neměla by hrát), reklamních panelů Champions
7 Maria Revillaová (184 cm, Španělsko). Blokařky: 12 Sherline Hol- League a vytvoření maximálního
nesová (191 cm, Kanada), 3 Marjana Bašičová (188 cm, Srbsko), 1
komfortu pro diváky. Těch na miSladjana Eričová (186 cm, Srbsko – neměla by hrát). Smečařky: 13 Je- nulý duel Ligy mistryň s Dynalena Mladenovičová (187 cm, Srbsko), 14 Priscilla Riverová (184 cm, mem Moskva dorazilo rekordDominikánská republika), 2 Patricia Barriová (179 cm, Španělsko), 15 ních osmnáct stovek. Kolik faMira Topičová (188 cm, Slovinsko), 5 Almudena Espinosová (178
noušků přijde do ochozů zítra?
cm, Španělsko). Libera: 4 Dácil Marrerová (181 cm, Španělsko), 10
Rozhodující střetnutí v Lize mistDiana Castaňová (174 cm, Španělsko). Trenér: Pascual Saurin.
ryň začíná v 18:00 hodin! -pk-

Hráčský kádr CAV Murcia

Jestřábi přivítali ve svých řadách nového obránce

„Do Prostějova jsem se dostal
díky Pupovi,“ říká Michal Giba
Zatím poslední posilou druholigového kádru prostějovských Jestřábů se stal dvaadvacetiletý slovenský obránce
Michal Giba. Hráč, který prošel mládežnickými reprezentacemi své rodné země a má
zkušenosti jak se slovenskou
nejvyšší soutěží v dresu ŠKP
Poprad, tak i například prvoligovou českou ligou v Kometě
Brno (průřez jeho kariérou
najdete na jiném místě této
strany – pozn.red.) vyztužil defenzivní řady Flašarovy družiny poprvé v zápase 30. kola s
Valašským Meziříčím. Přestože to zatím herně z jeho strany
není úplně nejoptimálnější,
zdá se, že pevné místo v sestavě
Jestřábů tento někdejší slovenský juniorský reprezentant najde.
„Do Prostějova jsem se dostal
díky ´Pupovi´ Dosedělovi, se kterým jsem v minulé sezóně hrál za
Chrudim. Právě on mi oznámil,
že zde shánějí obránce a tak jsem

„Myslím si, že mužstvo
je tady kvalitní a určitě
nepatří na příčku,
na které se momentálně
nachází. Věřím tomu,
že půjdeme nahoru.“
Michal Giba, nový
přírůstek jestřábího hnízda
tady,“ popsal Večerníku svoji cestu na Hanou urostlý bek Michal
Giba. V jeho hráčské kartě se nachází mnoho záhad, zejména co
se týká působení v letošní sezóně.
„Původně jsem měl hrát ve Spišské Nové Vsi, ale protože jsem
kmenový hráč Popradu a ten mě
nechtěl pustit, tak jsem začal letošní sezónu v Prešově. Po prvních
dvou měsících, kdy jsem hrál stabilně, nastala výměna trenéra a já
jsem toho příliš pod novým koučem nenahrál,“ udává na pravou

Členům TK AGROFERT
Prostějov se v letošním roce
daří. Po Radku Štěpánkovi
se z vítězství na profesionálním okruhu radovala i
teprve osmnáctiletá Petra
Kvitová, která uplynulý
týden v australském Hobartu oslavila vůbec první turnajový triumf, když v
českém finále porazila Ivetu Benešovou. Za premiérový triumf získala 280 bodů do žebříčku a 37 000 dolarů. Nadějná hráčka prostějovského klubu se po
tomto vítězství posunula ve
světovém žebříčku o devět
míst na 40. pozici, což je její nejlepší umístění v kariéře. Českou jedničkou ale zůstala její finálová soupeřka Iveta Benešová, která poskočila o šest příček a je pětatřicátá.

Zajímavost týdne

„Zlý muž" Pavel Bosák
novou posilou Prievidze!
Basketbalový křídelník Pavel
Bosák, který se 11. prosince loňského roku musel nuceně rozloučit s dresm Orlů, našel své
nové útočiště. Nejdříve byl sice
už o týden později zaregistrován jako hráč prvoligové Lokomotivy Plzeň, nyní už však
brázdí palubovky slovenské
nejvyšší soutěže! „Bosi“ se totiž stal hráčem prvoligové
HBK Prievidze! A šestadvacetiletý hráč se okamžitě zařadil
mezi ústřední postavy svého
nového týmu. Nejenže ve
všech třech dosud odehraných zápasech nastupoval v základní sestavě a odehrál více jak půlhodiny čistého času, navíc se blýsknul i
dvacetibodovými příspěvky. Prievidza bojuje na Slovensku o vedoucí postavení s týmem Cosmetic Pezinok.

Janečka Jestřábem do konce sezóny!
Hrdina sobotního střetnutí na ledě
Valašského Meziříčí, třiadvacetiletý útočník Petr Janečka, bude dres
prostějovských Jestřábů oblékat až
do konce letošního soutěžního ročníku! Hráč prvoligové Poruby,
který byl v prostějovském klubu na
hostování se zpětnými střídavými
starty do svého kmenového klubu,
je od uplynulého víkendu plně k
dispozici hanáckému celku. „Pů-

sobení Petra Janečky se změnilo v
trvalé hostování až do konce letošní sezóny. Poděkovat bych chtěl
manažerovi VOKD Poruba Petru
Fabiánovi, který tak vyhověl naší
žádosti a k tomuto kroku svolil,“
oznámil včera odpoledně Večerníku nejčerstvější novinku trenér
HK Jestřábi Prostějov Aleš Flašar,
jenž byl jejím hlavním iniciátorem.
-zv-

Trojice Jestřábů opustila první mužstvo

Dvaadvacetiletý slovenský zadák Michal Giba je dosud posledním
úlovkem prostějovských Jestřábů.
Foto: Zdeněk Pěnička
míru svá peřdchozí působiště obránce, který je kmenovým
hráčem Mladé Boleslavi, ale dosud figuroval pouze na soupisce
tamního rezervního mužstva.
„Teď jsem rád, že jsem tady a
chtěl bych za Prostějov dohrát sezonu. Co bude dál, to se uvidí,“
poznamenala další zahraniční
akvizice Jestřábů.
Bezprostředně po své premiéře v
prostějovském dresu byly jeho
pocity pochopitelně příjemné.
„Nastoupil jsem po delší době a
tak jsou pocity dobré. Nevím,
jestli byla hra dobrá nebo zlá, ale
porazili jsme první mužstvo tabulky, tak je to určitě úspěch,“ s

úsměvem hodnotil triumf nad favoritem slovenský obránce. Také
kvalita svého nového týmu Gibu
mile překvapila. „Myslím si, že
mužstvo je tady kvalitní a určitě
nepatří na příčku, na které se momentálně nachází. Věřím tomu,
že půjdeme nahoru. Z nového
mužstva jsem vedle ´Pupy´ znal
osobně ještě ´Hrazdu´ (Emil
Hrazdíra – pozn.red.) a tak jsem
celkem dobře věděl, do čeho jdu.
Také úroveň této soutěže jsem
znal z mého minuloročního působení v Chrudimi,“ přiznal závěrem vcelku dobré povědomí o
současném stavu Jestřábů Michal
Giba.
-zv-

POSILY PROSTĚJOVSKÝCH JESTŘÁBŮ
Michal GIBA
Post:
obránce
Narozen: 1. července 1986
Výška:
183 cm
Váha:
88 kg
Hokejka: „L“
Dosavadní působiště: 2002-2004 HK
ŠKP Poprad (Extraliga Slovensko, junioři), 2004-2005 HC Vsetín (Extraliga junioři), 2005-2006 HC Kometa
Brno (1. liga, extraliga junioři), HC
Dukla Jihlava, 2006-2007 HK Dragon

Prešov (1. liga, Slovensko), 2007-2008
HC Chrudim (2. liga), TJ Stadion Kutná Hora (2. liga), 2008-2009 HK
Spišská Nová Ves (1. liga, Slovensko),
BK Mladá Boleslav „B“ (Krajský přebor), HK Jestřábi Prostějov.
Charakteristika trenéra Aleše
Flašara: „Přiznám se, že je to pro mě
pořád ještě zcela neznámý hráč. V těch
dvou utkáních, ve kterých nastoupil,
strávil na ledě spoustu času, ale pořád
je tam hodně co zlepšovat.“

Na sklonku prvního týdne letošního roku dostali padáka z
prvního mužstva HK Jestřábi
Prostějov tři mladí útočníci.
Jedná se o hráče spíše širšího
kádru, kteří se při druholigových zápasech příliš na ledě neobjevovali a tak je jejich konec
v Prostějově celkem logický.
Útočníci Filip Kupec, Tomáš
Ondrejkovič a Ivo Kučera dostali od lodivoda Aleše Flašara
volnou ruku k vyjednávání
svého dalšího angažmá.
„Jsou to kluci, kteří neměli
výkonnost, jež by pro nás v současnosti byla přínosem. My potřebujeme mužstvo nějakým
způsobem doplňovat a obměňovat, tak jsme jim dali možnost
chytit se někde jinde. Přece jenom se jedná o mladé hráče a tak
by bylo jejich vysedávání na

střídačce trochu nefér jednáním,“
vysvětlil odchody tří mladých
hráčů spíše širšího jestřábího
kádru trenér Aleš Flašar. V současnosti zatím nejsou hokejové
spády dnes už bývalých Jestřábů
známa. Nejvíce se o tom zatím ví
o dalším účinkování Ivo Kučery,
o kterého má eminentní zájem
tápající účastník Krajské ligy HC
Grewis Plumlov. Zápasové statistiky zmiňovaného tria se zastavily na následujících číslech: Ivo
Kučera nastoupil za první tým
Prostějova devětkrát a vstřelil
jednu branku. Filip Kupec navlékl dres s Jestřábem na prsou dvanáctkrát a dokázal jednou rozvlnit síť. Tomáš Ondrejkovič pak
figuroval v zápasové sestavě jednadvacetkrát, ale do bodových
statistik se nezapsal ani v jediném
případě.
-zv-

Nábor do Hokejové školy bruslení
Rodiče mladých hokejistů pozor! HK Jestřábi Prostějov hlásí, že stále
probíhají nábory do „Hokejové školy bruslení“. Pokud máte doma
malého hokejistu ročníku narození 1999-2003, přiveďte ho do prostějovské Víceúčelové haly-ZS kterýkoliv čtvrtek v 16:45 hodin, kdy hokejová škola probíhá. Novinkou v letošním roce je možnost zapůjčení hokejové výstroje od klubu. K mání jsou helmy, chrániče, brusle i
hokejky. Pokud tedy máte obavy z výše nákladů na pořízení výstroje,
klub vás této obavy zbaví.
-red-

19. ledna 2009

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%

Stražisko-Maleny
Pozemek v rekreační
oblasti s možností výstavby chaty,celková
plocha 432m2,voda
na pozemku,el.230/
380V,štěrková příjezdová cesta,vjezd pro
nákladní vůz,na pozemku malá chatka
Cena:210.000,-Kč
NOVINKA

Tel.č. 773 645 907

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

Tel.: 773 645 907

Prostějov,Ohrozim
VÝRAZNÁ SLEVA
2x RDz cihel a tvárnic.Prv.dům je udrž.,
má 2 podl., .4+1v 1.
posch. a 3+1 v příz.,
ústř. plyn. top.ob. vod.i
st., vl.odpad. Dr. dům je o vel. 2+1s rek.. stř.,
plyn. top., spl.WC. Celk. zast.pl.619 m2, pl.
parc.1360 m2.
Cena:2,150.000,-Kč
Tel.: 777 181 816

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

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.
SLEVA: Cena: 1 190 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

2+1, Holanská, PV. 5.p., 44m2, lodžie, plast.
okna, nová koupelna a kuchyně, JIH.
7500,-Kč/měs.vč.ink.
1,5+1, ul.Šlikova, PV. Cihl., komplet. zařízený,
40m2, I.patro.
8000,-Kč/měs.vč.ink.
2+kk, ul. Olomoucká, PV. Cihl., 90m2, nový!
Dlouhodobý pronájem na 5let. 8000Kč/měs.+ink.
3+1, cihl., I. patro , výměra 82m2, balkon,
vl.vytápění. Klidná lokalita poblíž centra.
6900Kč/měs. + inkaso
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.606 842 329

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 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: 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 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

Prodej přístupoNOVINKA
vého 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!
Tel.: 773 645 907

Prostějov,
VÝRAZNÁ SLEVA
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!!!
Tel.: 774 229 944

Prostějov,Krasice
VÝRAZNÁ SLEVA
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

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

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!
PROBÍHÁ REZERVACE VE VÝŠI
50 000Kč
NAVÁMI VYBRANÝ POZEMEK !

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:400Kč/m2
Prodej st. pozemku ul.Smržická, Držovice.
Výměra 12 976m2. Určeno na bydlení.
Cena:1200Kč/m2.

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov

Tel. 777 869 636

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

Web: www.topfine.cz
E-mail: info@topfine.cz

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem tří kancelář ul. Olomoucká, PV.
2.p., 48m2, dlažba, podlahové vytápění. Pěkné!
Cena: 4800Kč/měs. + ink.
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.

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

Aukce jsou konány v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.
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 25.2.200913:00–15:30hod.

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

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

www.jhreality.cz
NOVINKA

Prostějov,Skálovonám.
Pronájem baru v centru města, 60 m2, včetně
vybavení.
Cena:vkanceláři

NOVINKA

Prostějov,Divišovaul.
Pronájemnebytovýchprostorvpřízemívhodných
na ordinaci, kadeřnictví apod. 1. místnost 33 m2
včetně soc. zázemí. Možnost využít další místnost
vel.26m2zacenuKč2.000,-/měsíc.
Cena:Kč3.500,-/měsíc+energie

NOVINKA

Prostějov,Krasickául.
Pronájem objektu prodejny se skladem a soc. zázemímoploše60m2.Vhodnénaobchodneboslužby.
Cena:Kč6.000,-/měsíc+energie

SLEVA

Prostějov-Držovice,ul.Olomoucká
Novostavba RD 5+kk, obytná plocha 177 m2, v
domě krb, infrasauna, plyn. ÚT, 2 koupelny. Zast.
plocha114m2,zahrada246m2sestudnou.
SLEVA!Cena:Kč3.900.000,-SLEVA!

PRODEJ / PRONÁJEM

Prostějov,ul.Kovaříkova
NovostavbaRD5+1sgaráží,obytnáplocha260m2.
Pozemekcelkem1171m2. Cena:Kč8.200.000,Cenapronájmu:Kč20.000,-/měsíc+inkaso

NOVINKA

Prostějov,sídl.Svobody
Byt 2+1 v osobním vlastnictví, po část. rekonstrukci,
6.patroz8,balkon,podl.plocha55m2.Klidnémísto
mimosilnici.
Cena:Kč990.000,-

Tel.: 606 842 329
NOVINKA
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Prostějov,nám.Svat.Čecha
Pronájem zavedené zrekonstruované restaurace, známéjako„Konibar“vcentruzaPriorem,plochaprostor
200m2,funkčníkuchyně. Cena:Kč30.000,-/měsíc

BYTY–PRODEJ:

1+1, Tylova ul. – DB, 34 m2, 2. patro, plast.
okna
CENOVÁBOMBA!Kč825.000,2+1,sídl.Svobody–OV,55m2,6.patro,balkon,
novákuch.linka
Kč990.000,2+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+kk,sídl.Svornosti Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
2+kk,Raisovaul. Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+kk, po rekonstrukci, zařízen, nám. Svat.
Čecha Kč8.000,-/měsíc+inkaso(Kč2.500,-)

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

A
NOVINK

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 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel.,
přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný
NOVINKA:830000Kč
n 2+1 - Olomoucká: os. vlast./cihl., 4.p/z 5
dům s výtahem, orientace na stranu odvrácenou
od silnice, ihned volný CenaabližšíinfovRK
n 2+kk - Západní ul.: 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
při rychlém jednání možná SLEVA!
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady,dlažbyapod.Krásný,prostornýaudržovaný
byt;poprodejivolný
Cena:1150000Kč
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
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena:1390000Kč
n 3+1 – Anglická: panel./družst. s možností
okamžitého převodu do os. vlast. a financování
hypotékou, 7.p./ze 7, lodžie; byt je v původním
stavu, udržovaný a ihned volný
NOVINKA–SUPERCENA:1090000Kč
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.,bytporekonstrukci
- nová kuch. linka, koupelna, podlahy, plast. okna,
novázasklenálodžie
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.
oknaamnohodalšíchúprav Cena:1800000Kč

PRONÁJEM

1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6500Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v rekonstr.
domě(plast.okna,noválodžie…);volnýihned
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
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* VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ * VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ *

HLAVNÍ KLÁNÍ VYVRCHOLILO LOSOVÁNÍM O ROVNOU PADESÁTKU HODNOTNÝCH CEN!

Osud abonentů vzaly do rukou také Solange Soaresová Dárek k předplatnému můžete získat ještě do konce ledna!
UPOZORNĚNÍ
a Ivča Bramborová, extraligové volejbalistky Prostějova
PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY:
Tak a máme vymalováno. Tedy přesněji řečeno
vylosováno. O majitelích rovné padesátky
atraktivních cen je již rozhodnuto a nyní tak s
otevřenou náručí už pouze čekáme na příchod
šťastných výherců. Hlavní fáze „VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE“ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku totiž podle daného harmonogramu vyvrcholila v pátek 16. ledna 2009, kdy proběhlo přímo v naší redakci
závěrečné slosování. Toho se společně s šéfredaktorem našeho týdeníku Bohumilem Páclem chopily i dvě extraligové volejbalistky a
hráčky VK Prostějov, účastníka letošního ročníku Ligy mistryň. Něco málo po třetí hodině
odpolední zavítaly do prostor naší redakce brazilská kapitánka prostějovských volejbalistek
Solange Paula Pereira Soaresová a slovenská
smečařka Ivana Bramborová, aby vzaly do
svých něžných rukou osudí, ve kterém bylo
téměř pět stovek(!) lístečků se jmény předplatitelů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok
2009 a tím pádem i potencionálních adeptů na
hlavní cenu, kterou byl barevný televizor LCD
značky SHARP věnovaný marketingovou společností TK PLUS. Ve hře ale bylo i dalších 49
hodnotných výher, neboť letos jsme pro vás
připravili v součtu celkem rekordní padesátku
cen! Takže, hrát bylo opravdu o co.
Během více jak hodinového losování, u kterého
se šéfredaktor Večerníku Bohumil Pácl střídal
s volejbalovými hráčkami Soaresovou a Bramborovou jako na běžícím pásu, došlo i na
úsměvné situace. Nouze nebyla ani o legrační
hlášky a tak se pole výherců za dozoru členů redakce rozrůstalo doslova a do písmene s neutuchající radostí. „Já som mžurkla, ta fotográfia
sa musí opakovať...,“ zlobila se například naoko po jednom z tahů sympatická Slovenka Ivana Bramborová. „Já ale musím vytáhnout pana Černoška, když zajistil ceny...,“ reagovala
zase svojí dobře naučenou slovenštinou s až
roztomilým dialektem Brazilka Solange Soaresová. Vše pak dokumentoval Zdeněk Pěnička
se svým fotoobjektivem, takže o některé okamžiky páteční „slávy“ se s vámi na stránkách Večerníku můžeme dnes, ale i příště podělit...
Samotná procedura losu „VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE“ proběhla řádně
a dle stanovených podmínek. Jako první byla z
losovací vázy vytažena paní Olga Svobodová z
Prostějova, která tak zaujala pozici u padesáté
ceny a vlastně odstartovala celou plejádu následných šťastných výherců. Poté už se jen tahalo, tahalo a tahalo... Když se vš eblížilo první
desítce, napětí v místnosti stoupalo. Vše vyvrcholilo nejatraktivnjší trojicí cen, jenž obstarala elektronika SHARP, kterou věnovala marketingová společnost TK PLUS. Losu třetí ceny, jíž je česká databanka s dotykovým LCD, se
ujal šéfredaktor našeho týdeníku Bohumil
Pácl a zcela jistě na dálku potěšil Radima
Baumgartnera z Olšan u Prostějova. Druhou
cenu v pořadí vytáhla Ivča Bramborová, která
bezesporu udělala šťastnější Marii Vítkovskou
z Prostějova. A konečně hlavní výhru – barevný televizor LCD – vytáhla z osudí Solange Soaresová. A ta rozhodla o tom, že veselí může zavládnout u Milana Lužného z Výšovic! Nejen
této trojici, ale i všem dalším výhercům blahopřejeme a těšíme se, až si ceny vyzvednou v naší redakci. Upozorňujeme, že první tři výherce
v pořadí bude naše redakce v nejbližších hodinách kontaktovat telefonicky.
„Chtěli bychom v první řadě poděkovat všem
čtenářům, kteří se pro letošní rok stali předplatiteli našeho týdeníku. Jejich přízně si moc
vážíme a jsme rádi, že si vybrali právě Večerník.
Můžu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom je
ani v jednom z dvaapadesáti týdnů nezklamali
a nadále připravovali zajímavé noviny, ve kterých si každý najde to své,“ vzkázal nejen předplatitelům Prostějovského Večerníku šéfredaktor Bohumil Pácl. A s jakou odcházely prostějovské volejbalistky? „Doufám, že jsme vaše
čtenáře potěšili, můžou se těšit na hezké ceny.
Výhercům moc gratulujeme,“ usmívala se Solange Soaresová, kapitánka VK Prostějov.
„Na takové akce jezdíme rády, je příjemné, učinit někoho šťastným,“ přidala se Ivana Bramborová. „Přejeme všem čtenářům plno dobrých zpráv z Večerníku. A vám ať se daří, ať
máme co číst,“ rozloučily se ochotné volejbalistky, kterým naše redakce touto cestou ještě
jednou děkuje za vstřícnost a milou spolupráci.

Na zdraví! A taky na úspěch... Každý dobrý počin se má oslavit a váš rekordní zájem
o předplatné našeho týdeníku byl důvodem k tomu, aby si členové redakce symbolicky přiťukli
s volejbalistkami VK Prostějov, které se chopili závěrečného losování.

POSLEDNÍ TERMÍN PRO
OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO
JE ÚTERÝ 27. LEDNA 2009!

A jak jsme již avizovali, ještě to
není zdaleka všechno. Přestože
hlavní losování již napsalo svoji
historii, ti šťastní i méně šťastní
předplatitelé Večerníku nemusí
hořekovat. Čeká je totiž rok plný
soutěží. Během nadcházejících
dvanácti měsíců budete totiž moci soutěžit, tipovat, hledat, hádat,
vymýšlet a cokoliv jiného zkoušet v plné parádě a s jedním jediným cílem – vyhrát v našem týdeníku některou z mnoha připravených cen! 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(!), přišla redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v
lednu s další zbrusu novou soutěží, která vás může obohatit o několik pěkných cen. Podrobná
pravidla „VELKÉHO LEDNOVÉHO SPECIÁLU“ najdete na
jiném místě této strany.
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 PRO-

STĚJOVSKÉHO Večerníku na
vámi vybranou adresu, obdržíte
od nás zdarma DÁRKOVÝ
POUKAZ, jehož vzorník najdete
taktéž na této straně.
Na druhou stranu upozorňujeme všechny stávající předplatitele, kteří si včas - tj. NEJPOZDĚJI DO 27. LEDNA 2009 nezaplatí a tím pádem i neprodlouží předplatné, budou z našeho kmene ve stanoveném termínu vyřazeni!!!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jednoduše posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu. Již v minulém a také v tomto čísle se
kromě soutěží můžete pokochat
vylepšenou grafikou, těšit se pak
můžete na několik dalších překvapení, které mají naše periodikum učinit ještě atraktivnějším,
zajímavějším a hlavně mezi vámi
oblíbenějším! Již brzy se dočkáte
také vylepšení stávajících rubrik i
tradičního servisu a také řady dalších novinek, které na vás v letošním roce čekají. Věříme, že veškeré inovace najdou tu správnou
odezvu a budou se vám líbit.
Takže, neváhejte a předplaťte si
PROSTĚJOVSKÝ Večerník –
nejčtenější týdeník v regionu!

Objednávejte osobně či písemně přes přiložený kupon,
ale i na telefonním čísle 582 333 433, nebo e-mailu: inzerce@vecernikpv.cz! Pokud to stihnete do 31. LEDNA 2009,
pořád máte šanci na HODNOTNÝ DÁREK!

„VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“ POKRAČUJE TŘETÍM DĚJSTVÍM
VÝHERCEM druhého kola se stal František Svoboda z Prostějova

ceny do předplatitelské soutěže věnovaly firmy:

Já jsem vyhrála! Během losování si Solange Soaresová vyzkoušela, jaké to je vyhrát v naší soutěži
pro předplatitele.

Padesátka šťastných výherců
je známa a úvodní díl VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU je tak již sice
minulostí, ale to zdaleka neznamená, že tím skončila možnost
získat zvýhodněné předplatné
našeho týdeníku a ještě si z naší redakce odnést dárek! Ti z
vás, kteří jste dosud váhali,
opomněli jste, či neměli příležitost, tak můžete učinit až do 31.
ledna 2009, kdy tato nabídka
oficiálně a neodvratně vyprší...
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 slosování o velmi hodnotné
ceny. 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 středu 14. ledna nového letopočtu! A právě už o dva
dny později proběhlo přímo v naší redakci velké slosování o 50
hodnotných cen, z nichž bezesporu „vyčníval“ barevný televizor, věnovaný marketingovou
společností TK PLUS. Přestože
ceny jsou již tedy rozděleny, stát
novým či staronovým předplatitelem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se můžete i v těchto
dnech! A pořád na tom „vyděláte“! Navíc stačí k tomu opravdu
málo. Přes přiložený kupón JAKOUKOLIV formou (osobně,
poštou, telefonicky, e-mailem)
zašlete objednávku CELOROČNÍHO předplatného týdeníku
PROSTĚJOVSKÝ Večerník (52
výtisků) s příslušnou platbou a
poté se můžete těšit nejen na vybraný dárek, ale během celého roku také na řadu dalších námi nabízených výhod. Kromě ceny
jednotlivého vydání, která nadále
zůstává pro předplatitele na
stejné výši pouhé desetikoruny,
obdrží VŠICHNI abonenti již
zmíněný dárek v celkové hodnotě 200 Kč, který má být naším
poděkováním vám všem - věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku! Některou z
hodnotných pozorností si sami
vyberete přímo v naší redakci,
nebo vám bude po domluvě zaslána poštou (týká se především
čtenářů mimo prostějovský region – pozn.red.). 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!

Restaurace

FONTÁNA

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 již za
týden, tj. v pondělí 26. ledna
2009. Zapojit se do něj mohou
všichni stávající předplatitelé.
Předplatitelská soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dospěla již do svého třetího dějství
a její pravidla jsou veskrze jednoduchá. Ve všech lednových
číslech našeho týdeníku bude
pokaždé v obsahu některého z
článků ukryt slogan „PROSTĚJOVSKÝ Večerník - NEJLEPŠÍ U NÁS“ a 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 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 - slosování o upomínkové předměty se totiž zúčastní i
další v pořadí. Pro nejlepší z vás
je opět připraveno také (ne)jedno
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2009!
Ve druhém dílu, který proběhl v
rámci minulého vydání Večerníku, se našlo hned 23 soutěžících se správnými odpověďmi, tudíž losování bylo zajímavější, než-li v kole prvním,
kdy jsme zkusili malý „chyták“,
který odhalila jen pětice pozorných „hledačů pokladu“. Nyní
si tedy hvězdičku připsalo 23
předplatitelů, kteří našli slogan
v úvodním článku speciálu
FOTBAL EXTRA na straně 21
přechozího vydání Večerníku.
Celá soutěž tím dostala nový
rozměr a závěr celého „Velkého
lednového speciálu“ bude
určitě hodně napínavý... Výherce druhého kola však mohl být
jen jeden a páteční los rozhodl o
tom, že se jím stal pan František
SVOBODA, Sídl. svobody
5/13, Prostějov. Pochopitelně
blahopřejeme a vzkazujeme, že
výhra na něj čeká od středy 21.

ledna 2009 v naší redakci.
Ostatním předplatitelům-soutěžícím přejeme mnoho štěstí ve
druhé polovině naší soutěže.
V dnešním čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je pro vás
připraven již třetí díl „VELKÉHO LEDNOVÉHO SPECIÁLU“. Na jedné z osmadvaceti
stran tohoto vydání tak znovu
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 třetího kola čekáme do
pátku 23. ledna 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 třetího
šťastného výherce, který obdrží
dárkový předmět, zveřejníme
opět v příštím vydání, kdy bude
také připraveno závěrečné čtvrté
klání „VELKÉHO LEDNOVÉHO SPECIÁLU“. Co dodat?
Snad jen bystrý zrak a hodně štěstí vám všem!

19. 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

NOVINKA!

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!

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!

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

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

www.realitycz.net

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

NOVINKA!

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

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

STAVEBNÍ POZEMKYPRO RODINNÉ DOMY

Plumlov
Prodej pozemku určeného pro stavby RD. Pozemek je
situován v klidné lokalitě. Výměra pozemku 1252 m2..
Cena: 750,- Kč/m2
Konice
Pozemky v dosahu inženýrských sítí. Celková výměra
cca 2000m2. Okrajová část obce ve směru na Skřípov.
Cena: 200,- Kč/m2
Dětkovice
Prodej pozemku v obci Dětkovice určeného územním
plánem pro stavbu RD. Celková výměra pozemku
2.200m2. Nejsou zavedeny inženýrské sítě.
Cena: 400,-Kč/m2
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného územním
plánemkvýstavběRD.Celkovávýměra3.276m2.Prodejmožný
počástech.
Cena:650,-Kč/m2

POZEMKYPRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Prostějov-vblízkostidálnice
Pozemekproprůmyslovouvýstavbu.Nacházísevokrajovéjižní
částiProstějovavblízkostidálniceOlomouc–Brno,vplánované
průmyslovézóně.Celkovávýměrapozemkucca39.000m2.
Cena:250,-Kč/m2
Prostějov-Kralickýháj
ProdejpozemkuvprůmyslovézóněměstaProstějov.Inženýrské
sítěvblízkostipozemku.Celkovávýměra6180m2.
Cena:450,-Kč/m2

POPTÁVÁME:
PoptávámepronašeklientyRDvProstějověaokolí–Bedihošť,
Hrubčice,Držovice,Vrahovice,Mostkovice,Určice,…
HLEDÁME VĚTŠÍ OBJEKT K ADAPTACI
VPROSTĚJOVĚ.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

RD 4+2 ČELECHOVICE na Hané
plocha: 546 m2, řadová zástavba, garáž, průjezd, terasa, zahrada, volný dohodou.
Cena: 2.800.000 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

Prostějov-E.Beneše
Panelovýbyt1+1,34m2,plastováokna,novákoupelna,IV.NP.
Klidnáaatraktivnílokalita.Volnýihned!
Cena:5.900,-Kč/měsícvč.inkasa

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

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:

NÁŠ TIP!

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

NEBYTOVÉ PROSTORY– PRONÁJEM
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

1+1 Prostějov – Krasická Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, novostavba, 40 m2, 3. patro,
balkon, ihned volný.
Cena : 1.200.000,- Kč

RD 5+1 ČEHOVICE – okr. Prostějov
plocha: 1.200 m2, koncový řadový, garáž, zahrada, balkon, nová kuchyně, studna.
Cena: 2.980.000 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

BYTY PRONÁJEM:
2+1, n/p, Holandská, PV 7.500,-Kč/měs.vč.ink.
1+1, n/p, E.Beneše, PV
5.800,- Kč/měs. vč.ink.
2+1, z/c, Českobratrská, PV 8.500,-Kč/měs.vč.ink.
3+1, n/p, Zrzavého, PV
8.500,-Kč/měs.vč.ink.

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

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 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

650.000 Kč
750.000 Kč
845.000 Kč
900.000 Kč
940.000 Kč
1.000.000 Kč
1.040.000 Kč
1.095.000 Kč
1.150.000 Kč
1.200.000 Kč
1.210.000 Kč
1.250.000Kč
1.210.000 Kč
1.420.000Kč
1.350.000Kč
1.400.000 Kč
1.400.000Kč
1.090.000Kč
1.330.000 Kč
1.400.000 Kč
1.450.000Kč
1.570.000 Kč
1.650.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.720.000 Kč
1.970.000Kč
2.550.000 Kč

BYTY– PRONÁJEM PROSTĚJOV
Pokoj J. Kučery c, 12 m2
1+1 E. Beneše p, 29 m2
1+1 Šafaříková c, 38 m2
1+1 C. Boudy c, 33 m2
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2
1+1 Padlých hrdinů c, 41 m2
1+1 Wolkerova c, 55 m2
2+kk Krapkova c, 45 m2
2+kk J. Rokycany c, 47 m2
2+1 Vrahovická, c, 70 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+kk Vrbátky c, 80 m2
2+1 Českobratrská c, 55 m2
3+1 Vrahovická c, 100 m2

3.500,-Kč
4.500,-Kč+el.
5.500,-Kč+ink.
6.000,-Kčvč.ink.
6.000,-Kč+ink.
6.500,-Kč vč. ink.
6.000,-Kč + ink.
6.000,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
5.900,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
7.000,-Kč + ink.
7.500,-Kč vč. ink.
8.000,-Kč + ink.
7.500,-Kč + ink.
9.000,-Kč vč. ink.
7.900,-Kč + ink.

www.asistent-reality.cz

DB 3+1 (73m2) – Sídl.svobody,
Prostějov
prodej pěkného bytu v revitalizovaném panelovém domě, přízemí,
lodžie, plast.okna, vyzděné jádro, nová
koupelna a WC, nová kuchyňská linka
se spotřebiči, vhodné pro starší či imobilní osoby, volný dle dohody.
Nová cena : 1.370.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-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 Prostějově,
panel, 4 patro, plast.okna, nová koupelna, možnost dlouhodobého pronájmu,
volný ihned. Nájem : 5,5 tis. + inkaso
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
RD 2+1 Otinoves
samostatně stojící RD s bytovou jednotkou 2+1, topení lokální na plyn, obecní
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
malá zahrada, klidná lokalita,vhodné i
jako chalupa k celoroční rekreaci.
Cena: 800.000,-Kč

Zahrada v obci Slavíkov
prodej zahrady v obci Slavíkov u
Budětska, výměra cca 750m2, částečně
oploceno.
Cena: 45.000,-Kč

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. 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
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

Výměra61 m2.

Prodej
bytu
v
Olomouci, 3+1 v OV,
panel, 3. NP, původní
stav, plastová okna,
probíhá zateplení domu.
Cena:vRK

Byty - pronájem
Prostějov - pronájem
bytu 1+kk, ul. Okružní,
(výměra pokoje 3,60 x
3,60 m). Cena: 5.200,Kč/měs. včetněinkasa

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 !!!

Prostějov - pronájem
bytu 2+1 ve zděném
domě,ul.PodKosířem.
CenavRK
Nebytové prostory
P ro s t ě j o v
- 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

19. ledna 2009
REALITNÍ KANCELÁŘ

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

DOPORUČUJEME
Prodej RD v
Kostelci na Hané, okr.PV, řadový,
dispozice nejméně 5+1, plocha 200m2,
velmi pěkný zrekonstruovaný dům, 4
podlažní.MOŽNÁ SLEVA!
Cena: 2.550.000 Kč
__________________________________
* 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 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
* Prodej RD v Pivíně, okr. PV, dispozice
2+1, řadový, určený k rekonstrukci.
Cena: 350.000 Kč
* Prodej DB o dispozici 2+1, rozloha bytu
54m2, klidná lokalita. Sleva.
Cena: 1.040.000 Kč
* Prodej bytu v OV o dispozici 3+1, cihla,
výměra bytu 76m2, po rekonstrukci.
Cena: 1.550.000 Kč
* Prodej DB o dispozici 2+1, rozloha bytu
50m2, dům p ocelkové rekonstrukci.
Cena:1.330.000 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

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
St. pozemek Slatinice –Lípy o výměře 1010m2, na
parcele stojí stavba s č. p. určená k demolici z pálených cihel, veškeré ing.sítě u poz. 1 050 000,- 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

Prodej RD 2+kk v Konici. RD přízemní
v řadové zástavbě, cihlový, s možností
rozšíření obytné plochy. Celkový pozemek 430 m2.
Cena 1.470 tis. Kč

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

Tel.:606 922 838
BYTY

POZEMKY

* NOVINKA * Prodej stavebního pozemku v
Plumlově o celkové výměře 1.520m2. Parcela leží
v lokalitě s unikátním výhledem na Plumlovskou
přehradu. V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing. sítě a komunikace. Začít se stavbou RD
je zde možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
* 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

Pracovní doba:

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
DOMY PRODEJ:
Prodej RD 4+1 Kojetín, smíšené zdivo, patrový,
koncový, nepodsklepený, uzavřený dvorek s
přístavbou, plynové ústřední topení (tuhá paliva),
vodovod, el. 220V, před domem plyn a studna,
přízemí v rekonstrukci, patro 2 místnosti s kuchyní, parkování před domem, po prodeji ihned
volné.
Cena:550.000,-Kč
BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
Pronájem 2+1 Holandská, 45 m2, 5.patro,
výtah, balkon, jižní strana, byt po celkové rekonstrukci, ihned volný.
Cena:7.500,-Kč/měsíc
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
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 1+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem

Tel.:606 922 838

* Prodej bytu 3+1, Prostějov, Dolní ul., OV, panel, 2
NP, 75m2, plast. okna, zasklená lodžie, 2x sklep, dům
po celkové rek., byt po náročné kompletní rekonstrukci
–bezdalšíchinvestic.Udomudětskéhřiště.
Cena1.390.000Kč–VÝRAZNÁSLEVA!!.
Tel.: 606 922 838

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

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.

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

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

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 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě.
1 290 000,- 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

1+kk PV E. Beneše, byt po rek. 5.900 Kč/m vč.en.
1+kk PV M. Pujmanové, byt po rek.
5.000 Kč/m vč.en.
3+1 PV Budovcova, nadstandardní byt po rek., 95
m2.
8.500 Kč/m+en.
3+1 PV, Daliborka, 117 m2.
6.000 Kč/m+en.
3+1 PV Hvězda, nadstandardní byt 85 m2.
12.000 Kč/m+en.

Byty prodej

1+1 OV, PV Okružní.
875 tis Kč
2+1 OV, PV Dolní.
1.170 tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, parkování ve dvoře.
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, pěkný 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 824m2.
3.500 tis Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný, dvůr,
zahrada, plast. okna.
949 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.
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.

Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Cena: 1.850.000,- Kč
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CHCETE PRODAT NEBO
PRONAJMOUT BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
RÁDI NAVŠTIVÍME A VŠE
Dne 25.6.2007 uplyne 5 let, co nás
ZA VÁS ZAŘÍDÍME

vý domov více jak sto zachrán!ných zvíwww.reality-prostejov.com
ze srdce vem, kte#í
#átek. D!kujeme
nám pomáhají tam, kde jiní zklamali.

www.cmreality.cz

navdy opustil ná milovaný manel, otec, d#de"ek a bratr

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+1 Západní 45m2 Nová šatna, vana a dlažba.
Náklady 2.400Kč. 1.029.000Kč
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 E. Králíka OV, po část. rek., nová linka. Cena
1.239.000Kč
Tel:739 322 895
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
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.
Tel:739 322 895
Cena 1.590.000Kč
3+1 Žeranovská OV, 80m2, cihla. Dům po rek. Byt po
částečné rek. Balkon. 1.539.000Kč
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
Nový RD 3+1 Kostelec na Hané Zahrada naproti
domu. Cena 1.350.000Kč
T:732 285 189
RD 3+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2. Cena
1.200.000Kč
T:723 335 940
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:723 335 940
RD 3+1 Pv Čechovice. Ideální k podnikání, pozemek
850m2, k rekonstrukci. Cena 1.790.000Kč T:739 322 895
RD 3+kk Otaslavice. Dobrý stav, zahrada, garáž.
Nová koupelna, WC. 1.160.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Určice Poz.1.300m2, výborný stav, dvůr,

garáž, možno rozšířit. 2.000.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 290.000Kč Tel:723 335 940
RD 4+1 Jednov 4.400.000Kč
T:723 335 940
RD ul. Šlikova. Dva byty 3+1. Parcela 222 m2, dům
185 m2. Cena 3.200.000Kč.
T:732 285 189.
Dům centrun Pv 6 bytů, restaurace,bar 723 335 940
RD 3+1 Brodek u PV 1.400.000Kč T:739 322 895
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč
Tel:739 322 895
RD 6+1 Čelech. Kaple 2.260.000Kč
723 335 940
RD PV ul. Dolní. Pozemek 493m2, 6 byt. jednotek po
část. rek. 4.170.000Kč
Tel:732 285 189
RD 4+1 Čechy p. Kosířem 1.900.000Kč 723 335 940
RD 2x 4+1 a dům s kom. prostorem Přemyslovce.
Pozemek 582 m2. Cena 1.575.000Kč T:732 285 189
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž T:774 841 109
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les,
krásný výhled. Cena 530.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
St. pozemek Pv
Atraktivní lokalita u hotelu
Teniskomerc 1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku
T:732 285 189
St. poz. Určice 1400m2 sítě v dosahu Cena 650Kč/
m2
T:723 335 940
St. poz. Kostelec 2000m2 cena 550Kč/m2 T:723 335 940
S.poz. Pt. Dvorek 3120m2 690.000Kč 723 335 940
Pozemek Zdětín 3095m2, studna, el., plyn.Cena
520.000Kč
Tel:723 335 940
St. pozemek Vrahovice 5.378m2. Sítě na hranici
pozemku. Cena 740Kč/m2.
Tel:732 285 189
St. poz. Čechovice 909m2 1.550Kč/m2 723 335 940
3 st. pozemky pro RD Držovice. Sítě na pozemku,
výměra 1123 m2 Cena 1250Kč/m2 Tel:731 541 589
Zahrada Slatinky 1172 m2, ovoc. stromy, studna, el.
Cena 315.000Kč
Tel: 732 285 189
St. poz. Služín 473m2 a 866m2 380Kč/m2 T:732 285 189
Zahrada Studenec 1.800m2, studna,chatka Cena
190.000Kč
T:723 335 940
O S TAT N Í
Garáž Močidýlka 20 m2 120.000Kč T:739 322 895
Nová garáž Šmeralova el. 285.000Kč T:723335940
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2.
Cena 770.000Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
Byt 2+1 se zahradou Vrahovická V přízemí RD.
Po celkové rekonstrukci, vybaven novým nábytkem i
spotřebiči. Nájem 5.500Kč+en.
T:739 322 895
Byt 2+kk nám. Padlých hrdinů Ve velmi dobrém
stavu 40m2 +zděný sklep. Nájem vč. ink 6.500Kč
T:739 322 895
Byt 1+1 Tylova Po částečné rekonstrukci. 40 m2.
Nájem vč. ink 6.500Kč
T:739 322 895
Byt 3+1 Studentská Cihla. Po rekonstrukci, částečně
zařízený. 79m2. Nájem vč. ink 10.530Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Šárka Nová koupelna, plovoucí podlaha.
55m2. Nájem 6.200Kč +1.900Kč na energie.
T:739 322 895
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
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

Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.600.000,-- Kč

Byt 3 + 1 cihla, OV, atypické interiProstějov - prodej RD 2+1, cihlový, plynové topení, obecní voda, zahrada.
érové řešení, 82 m2, vlastní topení,
Cena 2.100 tis. Kč
Prodej RD 4+1 ve Studenci, v rekongaráž v přízemí, perfektní stav.
strukci, plyn, vl. voda, zahrada s vjezdem,
Cena 2 350 000,-- Kč
stodola
Cena 550 tis. Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra
577 m2
Cena 665 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, cihla, v PV
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
Cena 1.100 tis. Kč
Byt 1+1, OV, cihla, v PV
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
Cena 1.200 tis. Kč
Mobil: 775 246 321
pěkné místo k bydlení.
Byt 2+1 s alkovnou, OV, panel, v PV
Cena 999 tis. Kč
Cena : 3 850 000,-- Kč
Byty pronájem
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV
2+1 PV- Šárka, část. zařízený, 7.200 Kč/m vč.ink.
Cena 1.000 tis. Kč
EFAS - sdruení pro ochranu
2+1 PV- Bulharská, zařízený, 7.500 Kč/m vč.ink.
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
2+1 PV – Moravská,
7.500,- Kč/ m vč.ink. a záchranu
Cena 1.200 tis. Kč
RD Kobylničky
vjezd, dvůr,
v tísni
zví!at2+1,
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel,po rekon3+1+alkovna PV Sídl. svobody. 8.500,- Kč/m vč.ink.
velká
zahrada,
pěkná
nemovitost.
strukci, v PV
Cena 1.250 tis. Kč
Reg. Ministerstvo vnitra (R,
uplyne první
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, vDne 30. "ervna 2007
Cena: 950.000,- Kč
Byty
prodej
I(:27001229
PV
Cena 1.260 tis. Kč
smutný rok
ode
dne,
kdy
nás
opustila
1+1 OV, PV, Sídl. svobody,
850 tis Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita,nae
v milovaná
Olomoucká 10, Prost!jov,
manelka
a
maminka
2+1
OV,
PV
Pod
Kosířem,
cihla.
1.290
tis
Kč
PV
Cena 1.100 tis. Kč
582-335100, 723-611259
2+1 DV, PV Šárka, po část. rek.
1.100 tis Kč Tel:Prodej
Byt 3+1, Dr., panel, pěkná lokalita, v
zánovního rodinného domu
e-mail:1aa@seznam.cz,
2+1 DV, PV Bulharská, po část. Rek. 1.175 tis Kč
PV
Cena 1.400 tis. Kč
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
2+1 DV, PV J. Zrzavého.
990 tis Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v
www.sdruzeni-efas.com
PV
Cena 1.450 tis. Kč
2+1 OV, PV Moravská, balkon.
1.130 tis Kč
podlaží, 2 x WC a koupelna, velmi
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekon2+1 DV, PV V. Špály, byt po část. rek. 1.035 tisdaruje
Kč
hodným lidem pejsky do bytu, na
strukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rek.
1.150tisdvorek
Kč
dobrý
stav,vjezd
na pozemek,
dílna,
i
na hlídání.
POMOZTE
nám
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekon3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
najít
domov zachrán!ným
zahrada.
Cena 1 350zví#át000,-- Kč
strukci, v žádané lokalitě PV
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla.
1.600 tisprosím
Kč
Cena 1.650 tis. Kč
Na nový domov $eká spousta krás3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590 tisk"m.
Kč

DALŠÍ NABÍDKA V RK
NEBO www.a-zreality.cz
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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 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
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,
po rekonstrukci Cena: 1.000.000,- Kč/výhodná cena/
Byt 2+1, 45 m2, OV, panel, Prostějov – Italská
Cena: 980.000,- Kč
Koupíme Vae havarované auto
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
p!ijedeme - vyplatíme
odhlásíme
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
Byt 2+1, 55 m2,OV, panel, Prostějov – Dolní, po kompletní rekonstrukci, včetně spotřebičů, velmi pěkný.
Cena: 1.560.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1, Prostějov – Netušilova,
Cena: 8.000,- Kč + inkasa

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

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
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reality

Hledám menší domek i k rekonstrukci
- kdekoliv na Prostějovsku. Platím hotově. Spěchám.
775 125 779.

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

Koupím stavební pozemek s možností
okamžité výstavby. Prostějov a okolí.
777 851 606.

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

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

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

Hledám do pronájmu byt do 10ti tisíc
včetně inkasa, v dobrém stavu. 773 925
779.

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

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

Pronajmu byt 1 + 1, Tylova ul., byt po
částečné rek., lodžie atd. 3 min. od
centra města. 6.500 Kč vč. ink. Tel.:
777 310 886.

Sháním menší chalupu kdekoliv do
20ti km od Prostějova. 777 851 606.
Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1
kdekoliv v Prostějově. Nabídněte. Děkuji. 777 231 606.

Pronajmu byt 3+1, částečně zařízený
na Studentské ul. Cena: 5000 Kč + ink.
Platba 2 nájmů předem podmínkou. K
nastěhování od 1.2.09. Tel.: 775 206
737.

Koupím menší byt v dobré lokalitě,
Prostějov. Mám hotovost. 775 125
779.

Prodám cihlový byt 2 + kk, 48 m2, Raisova ul. Cena 1,2 mil. Kč. Tel.: 608 267
230.

Koupím stavební pozemek v okolí
Prostějova. Sítě poblíž pozemku,
příjezdová cesta. 777 231 606.

Pronájem místnosti v zavedeném regen. studiu. Vhodné pro kadeřnice,
manikérky, pedikérky, příp. poradna.
Nájem + ink. 5200 Kč/měs. Tel.:777
801 614.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. RK nevolat. Děkuji. 777 231 606.
Prodám 1 + kk, v PV, 34 m2, Krasická
ul., novostavba. Cena 1.050.000 Kč.
Tel.: 777 582 599.
Pronajmu byt 2 + 1 v revitalizovaném
domě, 8.500 Kč vč. ink. Tel.: 728 076
609.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km od PV. Platba ihned. Tel.: 773 631
631
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte:
733 340 168.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do
1 km od PV. Tel.: 608 601 719
Pronajmu byt 2 + kk v PV, zděný, po rekonstr. Tel.: 602 775 607.
Prodám byt - patro v RD, 80 m2, 3 + 1,
velká šatna, samostatný vchod. Cena
dohodou. Tel.: 721 245 222 ne SMS.
Osobní jednání nutné.
Pronajmu garsonku na E. Beneše, tel.:
606 820 129.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronájem bytu 1 + 1, Padl. hrdinů, ihned volný. 6.500 Kč vč. ink. Tel.: 777
784 482.
Prodám 1 + 1 v OV, Sídl. svobody, byt
velmi pěkný. Přízemí. Cena: 790.000
Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 603 560 836.
Pronajmeme samostatné přízemí rod.
domu 2 + 1,70m2 v Prostějov - Čechovice. Částečně zařízený. Klidná lokalita, na proti školky, bezproblémové parkování před domem, možnost využívání zahrádky. Cena 6.500 Kč +
1.800 Kč záloha na služby. Tel.: 608
200 189.
Nabízím dlouhodobý pronájem kompletně zařízeného bytu 2 + kk – 70 m2
v cihlovém domě s okrasnou zahradou.
Cena 5.900 kč + ink. Samostatné topení, voda, el. Tel.: 582 360 184.
Hledám pronájem bytu 1 + Šárka a
okolí. Tel.: 736 243 878.
Zajistím výstavbu vašeho RD v zastavěné oblasti 1 km od Konice. Možnost výběru velikosti a typu domu,
dále možnost výběru jako zděný nebo
dřevostavba. Velmi dobrá cena, k nastěhování léto 2009. Tel.: 606 88 64 03.
Prodám RD 5 + 1, 400 m2 zahrada, Čechovice, volný 5/2009, 4.900.000 Kč.
Tel.: 777 290 319.
Prodám RD v Kralicích na Hané 5+1
po kompl. rekonstrukci, 1patrový, část.
podsklepený s garáží a technickou
místností , velkou zahradou. Celk. plocha 1700 m2, z toho zastavěná 170 m2.
Ne RK! Tel.: 603 476 950.
Prodám krásný byt v nové zástavbě,
Krasická ul., PV. 1 + 1, 39 m2, lodžie,
parkoviště před domem, MHD před
domem. Ihned k nastěhování. Cena
1.150.000 Kč. Tel.: 604 222 633.
Pronajmu cihlový 2 + 1, Moravská.
část. zař., 8.000 Kč. 731 863 670.

reality
Cihlový byt
v Prostějově
1+kk-42m2
blízko centra
Cena: 1 059 150,Volejte:
774 229 022
Cihlový byt
v Prostějově
2+kk+sklep65m2 .10 min. od
centra města.
Cena: 1 427 670,Volejte:
774 229 022

Cihlový byt
v Prostějově
3+kk+sklep+park.
stání-89m2, ulice
Studentská.
Cena: 2 233 410,Volejte:
774 229 022

reality
Pronajmu 1 + 1 v PV, blízko centra, po
kompletní rekonstrukci, lodžie, cena
dohodou. Tel.: 724 337 984.

Pronajmu cihlový byt 2 + 1 poblíž
centra. Tel.: 608 715 938.

Prodám cihlový byt 3 + 1 OV, 75 m2,
s garáží, PV. Moravská ul. Tel.: 605
577 282 po 18. hod.

Pronájem rekonstruovaného bytu 1 + 1
v PV, J.Kuchaře. Vlastní sklep, kolárna, zahrada. Info na tel.: 777 862 900.

Pronajmu byt 2 + 1 blízko centra,
8.000 Kč /měs. vč. ink. Částečně vybavený. Tel.: 607 785 152 po 18. hod.

Pronájem rekonstruované kanceláře v
centru PV – přízemí domu s výlohou,
vhodné pro cestovní kancelář, stavební
spořitelna, realitní kancelář, možnost
inzerce na domě, parkování ve vlastních prostorách. Info na tel.: 777 862
900.
Pronájem skladovacích ploch v centru
PV – 130 m2, plynové topení, soc.
zázemí – levně. Info na tel.: 777 862
900.
www.centrum-reality.cz
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej staveb. poz. v Kostelci
Pronájem garáže v PV
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1 OV, E. Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží
B. Němcové
Prodej cihl. bytu 3 + 1 A.Fišárka
Pronájem 3 + 1 cihla, Vrahovická
Prodej 3 + 1 panel, po rek.,
Mozartova
Prodej 3 + 1, panel, B.Šmerala
Prodej RD v Čechovicích k rek.
nebo jako stav. pozemek 850 m2
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Hledám ke koupi RD do 15-ti km od
PV. Cena do 1.500.000 Kč. Prosím
SMS Tel.: 774 637 069.
Prodám RD 3 + 1 Smržice. Cena 2.1
mil. Kč. Tel.: 777 181 816.
Koupím chalupu na Konicku. Zn.:
Pěkné prostředí. Tel.: 736 473 706 i
SMS
Koupím RD i v horším stavu do 1 mil.
Kč od přímého majitele. Platím hotově. Tel.: 723 335 940.
Koupím byt 1 – 2 + 1, přízemí nebo
výtah, v dobrém stavu. Lokalita
Okružní, Brněnská, Libušina, Šárka, Jezdecká a okolí. Platba v hotovosti. Tel.: 731 188 624.
Pronajmu 3 + kk v PV, 70 m2, zdarma
parkování v objektu. Cena 6.000
Kč/měs. Tel.: 724 337 984.
Prodám 2 + 1, OV, 55 m2, dobře řešený, lodžie, 3. patro, udržovaný, pův.
stav, dům po rek., Sídl. svob. Cena
1.100.000 Kč – doh. Tel.: 774 491 090.

Prostějov. Pronájem bytu 4 místnosti +
koupelna v rodinném domě se zahradou. Možno i pro dva páry, nebo studenty. Volejte 733 340 168 nájem:
6.000,- + inkaso.

Prodám RD 4 + 1 Smržice, novostavba. Cena 2.999.000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 603 533 860.

Pronajmu byt 2 + 1 v PV. Tel.: 739 676
663.

Prodej 1 + 1 v OV, klidná část PV. Tel.:
722 912 715.

Autoklub Prostějov o.s., Bulharská
1476/1, pronajme kancelář v 1. patře
správní budovy o ploše 15 m2 v elektronicky zabezpečeném objektu s využitím sociál. zařízení, kuchyňky a zabezpečením úklidu. Cena za měsíční
nájem – 2 900 Kč. Informace na tel.
602 762 869, e-mail: autoklub.pv@volny.cz
Prodám byt 2 + 1 OV, Západní ul., cena 950.000 Kč. Tel.: 603 533 860.
Pronajmu 2 + 1 Sídl. svobody, 7.500 Kč
vč. ink. Tel.: 604 940 360
Prodám garáž v Močidýlkách, cena
90.000 Kč. Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 725 58 76 46.
Pronajmu pokoj v RD, možnost
užívání pračky, soc. zařízení aj. 3.300
Kč. Tel.: 739 375 283.
Koupím byt 3 + 1, okolí školy Dr. Horáka. Tel.: 774 898 608.
Pronajmu 1 + kk v PV, po rekonstrukci,
ihned volný, cena 6.000 Kč/měs. vč.
ink. Ne RK! Tel.: 776 854 763.
Brno za Prostějov. Vyměním OB 3 + 1
s balkonem za 2 + kk a menší. Tel.: 724
520 529.
Pronajmu byt 1 + 1 na E. Beneše, lodžie, částečně zař., 5.500 Kč vč. ink. Tel.:
774 995 807

práce

služby

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

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

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

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

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

www.firmadoma.com Zaškolíme
Přijmu administrativního pracovníka
do provozovny v Prostějově, nástup od
5.1.2009. Vedení podvojného účetnictví a znalost účetního programu Pohoda výhodou. Životopis na info@pneufloryk.cz.
Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
Pod Kosířem 3127/74, Prostějov
příjme do HPP:
- OBSLUHU CNC STROJŮ
- na 3-směnný provoz. Požadujeme
strojírenské vzdělání, zkušenost
na CNC kovoobráběcích strojích.
Výhodné platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Kontakt: 582 302 341.
Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
ZD Moravan Domamyslice přijme brigádníky na stříhání ovocných stromků.
Informace na tel.: 602 510 465.
www.pracedomu.info
Čs. FA přijme – telefonisty/-ky, pracovníky/-ce pro práci v kanceláři, obchodní zástupce. Požadujeme čistý
TR, nabízíme 26 – 50.000 Kč. měs. Info na 605 254 556.
Dobře a pravidelně placený výdělek.
100 – 200 Kč za hodinu. Vyplňování
jednoduchých anket. Vhodné pro studenty, ženy na MD. Požadujeme dobrou komunikaci s lidmi v terénu, spolehlivost, samostatnost. Bez vstupních
poplatků. Zaškolíme zdarma. Nástup
ihned. Tel. 720 549 538.
Přijmeme obsluhu do zařízení herna –
bar v centru Prostějova. Informace na
tel.: 736 67 10 88, 602 715 491.

Prostějov, Krokova ul. Prodej cihlového bytu 2 + 1 po kompletní rekonstrukci v moderním stylu, zvýšené
přízemí, v centru města, volejte 733
340 168. Cena 1.195.000,Vyměním 2 + 1, OV, 55 m2, dobře řešený, v pův. stavu,. Udržovaný – lodžie, dům po rek., 3. p., Sídl. svob., za 1
+ 1 + dopl. 250.000 Kč, 774 491 090.
Pronájem bytů 3 + kk + 1 + 1 u centra
PV. T: 722 912 715.

Prodám byt 3+1, 6 km od PV, 70 m2, s
garáží a zahrádkou . Cena 890 000 Kč.
Tel: 777 95 20 27

zvířata
Čínský chocholatý pes - prodám štěňata s PP. Odběr možný ihned. Tel.:
604 347 027 po 16. hod.
Daruji 4-letého maltézáčka – pouze do
dobrých rukou. Zn. Důvod stěhování.
Tel.: 775 973 098.

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21

BEZ REGISTRŮ A POPLATKŮ 20
– 150.000 KČ. ZÁLEŽÍ NA VAŠEM
PŘÍJMU. TEL.: 775 972 353.

Hledám obchodního zástupce pro olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.

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

Motorest Na peci Kelčice-Vrahovice
přijme pracovníka/-ci na úklid, vhodné
i pro důchodce. Požadujeme: trestní
bezúhonnost, bydliště v regionu, hygienické návyky, práce o So i Ne. Tel.: 606
56 98 62, p. Z. Svoboda

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

Firma ALLWINDOOR s.r.o. hledá
MONTÁŽNÍ SKUPINY na montáže
plastových oken a dveří na ŽL. Nabízíme pracovní příležitost v termínu
15.1.2009 – 31.5.2009 v Domažlicích a
okolí. Volejte IHNED !! 725 761 023

Nabízím zpracování účetnictví, daňové
evidence vč. daňového přiznání. Tel.:
608 88 24 24.

Chceš se stát AVON lady? Registrace,
katalog, vzorky zdarma. Sleva na kosmetiku až 30%. Při první objednávce
kosmetika v hodnotě 2.000 Kč
zdarma, při druhé objednávce IPOD
SHUFFLE APPLE (1 GB) zdarma.
Tel.: 736 488 883 Rubešová, osobně
Centrum pro Avon – Melrose (vedle bočního vchodu OD Prior).
Potřebujete peníze? Stačí Vám přivýdělek 6 – 18.000 Kč? Volejte: 725 815 399
Knižní velkoobchod Prostějov přijme
prodejce knih pro oblast OL, KM, PR,
VY. Podmínkou vlastní os. auto a mobil. Zájemci volejte na tel.: 777 280 967
po – pá 10.00 – 18.00 hod. Plat každý
týden.

Přijmeme obsluhu do hospody. Požadujeme spolehlivost, příjemné vystupování, profesionální přístup. Tel.: 774
345 889.

Přijmeme JÍDLONOSIČE/ČKU
pro obsluhu v restauraci i brigádně.Tel.777177505,603159155

Přijmeme prodavačku do rychlého
občerstvení. Kuchařka výhodou. Tel.:
774 345 889.

VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na pozici POJIŠŤOVACÍ PORADCE pro oblast Prostějov a okolí.
Nabízíme: ihned po nástupu nadstandardní provize, zázemí významné evropské pojišťovny, bezplatná školení.
Strukturovaný životopis s telefonním
kontaktem zasílejte na e-mail: evuna.dohnalova@seznam.cz. Kontakt:
Mgr. Eva Dohnalová, 606 309 267.

seznámení
49/175/90 vdovec, hledá touto cestou
upřímnou a hodnou ženu k vážnému seznámení. Němčice a okolí. Jen vážně
SMS 606 169 522.
Muž 43/190 nekuřák, hledá tou to cestou ženu přiměřeného věku. Děti nejsou
překážkou. PV a okolí. Tel.: 728 790
870.
Sport. zal. žena 50/162/64, hledá společníka do taneč. kurzu. Tel.: 605 473 521.
Muž 43/182 rozvedený, hledá ženu k
vážnému seznámení od 30 – 50 roků.
Zn. Ve dvou. Tel.: 604 632 625.
Hledám štíhlou upřímnou ženu do 55 r.,
která nehledá peníze, ale upřímný trvalý
vztah. Vdovec 60/167/67. Tel.: 774 809
845.

Jim Beam restaurant příjme číšníka/
servírku. Nástup možný ihned. Tel.:
608 811 169

služby

Přijmu obsluhu čerpací stanice pohonných hmot. Tel.: 605 490 982 volat 19
– 21 hod.

Pomoc nejen seniorům, ale všem
zájemcům! VYŽEHLÍME, DONESEME PRÁDLO VŠEHO DRUHU.
Ceny nízké + bonusy + dárky. Stačí zavolat a vše dojednat. Tel.: 722 151 651.

Hledám schopného člověka se zkušenostmi v oblasti poskytování finančních služeb pro práci v pv. regionu
(není podmínkou). Vzdělávání, firemní výhody, nadstandardní výhody samozřejmostí. Tel.: 777 88 26 44.
STATEK Prostějov s. r. o., Určická ul.,
přijme údržbáře na částečný úvazek.
Svářečský průkaz a ŘP sk. T,C výhodou, nejlépe starobní důchodce, příp.
ČID. Nástup 1. 3. 2009 nebo dle dohody. Osobní pohovor předem dohodnout na tel. 582 345 845.
Zach. důchodkyně, býv. účetní, přijme
jakoukoliv krátkodobou brigádu.
Tel.: 605 473 521.

ZBAVÍME VÁS DLUHŮ, EXEKUCÍ. POSKYTNEME HOTOVOST.
ZÁSTAVA DOMU, BYTU I DRUŽSTEVNÍHO. RYCHLE. TEL.:
775 972 353.

Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.: 608
025 895.

Česká obchodní společnost hledá dva
schopné lidi pro práci na pobočkách v PV
a OL. Požadavky: organizační schopnosti, ochota dále se vzdělávat a komunikativnost. Kontakt: 777 66 27 27.

Pronajmu byt 1 + 1, 723 565 897.
Koupím domek k opravám se zahrádkou v Prostějově a do 15 km od
Prostějova, v jakémkoliv stavu. Cenu
respektuji,
platba
ihned.
Tel: 774 318 035

Firma se sídlem v Brodku u Prostějova přijme vyučené: automechaniky – opraváře
zem. strojů (s praxí) na opravy nákladních
vozidel (přev. TATRA, LIAZ, AVIA), ŘP
(skup. C není podmínkou). Doprava z PV do
zaměstnání zajištěna. Nástup ihned. Tel.:
582 333 380.

Na čerpací stanici v PV přijmu brigádnici/-ka. Nástup možný ihned. Tel.:
603 547 102.

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

Prodám velmi pěkný byt v OV 3 + 1 s
šatnou, ul. Žeranovská, PV. Cena
1.490.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 776
81 65 88.

Prodám RD 2 + 1 Určice. Cena
1.150.000 Kč. RK nevolat. Tel.: 603
533 860.

práce

Půjčky. Novinka na trhu i pro nezaměstnané s úrokem od 1,6%! Tel.: 777
903 876

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

Zednictví Vančura nabízí svoje služby.
Např. novostavby, zateplování, úpravy
RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou cestou a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358.
www.zhubni.info
www.hubnemezdrave.net Záruka
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
Pečení domácích dortů, zákusků a perníčků. Příjem objednávek na tel.: 776
30 94 40.
Nabízím zpracování účetní evidence
vč. daňového přiznání. Zpracování
mezd, DPH, zastupování na úřadech,
ZP a OSSZ. Tel..: 777 26 81 53.
www.prostejovsky.blok.cz
Stavební sdružení provádí veškeré stavební práce. Tel.: 608 46 38 84, 731 566
255.
Provádím revize elektrických zařízení a spotřebičů. Elektroinstalace
RD, bytových jader a opravy elektrorozvodů. Tel.: 774 989 007.
Poskytnu garanství pro nehtovou modeláž. Tel.: 777 114 316.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459
Střechy, montované domky, roubenky,
pergoly, sádrokartony. Tel..: 608 03 58
04.
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
Půjčky bez prokazování příjmů a nahlížení do registru. 40.000 – 5.000.000
Kč. Tel.: 739 750 181.
RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
ZDRAVÉ HUBNUTÍ. T: 737890247

Restaurace Harmonie – rozvozy
zdravých, dietních jídel v bio kvalitě,
www.harmonierestaurace.eu, tel.: 773
277 911.

Půjčky do 500 tis., stačí OP, úrok od
1,2%, pouze PV a okolí. Tel.: 733 602
749, volejte po 15.00 hod.

Peníze všem bez ruč. i pro rizik. klienty. Nestyďte se zavolat. Tel.: 733 390
239.

Obkladačské práce, 720 318 195.

Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.

Firma zabývající se výrobou nábytku
přijme projektanta na návrhy interiérů. Práce na PC, řp. sk. B. Tel.: 605
710 365.

Nabízíme: úvěry, hypotéky – bankovní, nebankovní, důchodové pojištění,
zhodnocení finančních prostředků.
Hledáme nové spolupracovníky. Tel.:
777 336 543, 737 462 763, pujckyplus@seznam.cz

Firma R.S. přijme 21 lidí pro jednoduchou telefonní práci z domu. 2 – 5.000
Kč týdně. Tel.: 604 800 212.

Studentka VŠ doučí matematiku – učivo ZŠ. Především příprava na příj.
zkoušky: 777 961 646.

Přijmeme řidiče na MKD – západní
Evropa. Tel.: 582 38 47 71.

Půjčky všem. Volejte 606 254 996 (do
12 hod.), 728 731 658 (po 15. hod.)

reality
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Provádím autolakýrnické práce vč. karosářských prací, zajištění nových náhradních dílů, výměna rychle, spolehlivě. Tel.: 602 810 373.
Vodo-topo Kerný Radek. Tel.: 608 747
788. Rychle, levně, kvalitně.
Potřebujete peníze? Nemáte práci, střechu nad hlavou, jste důchodci či studenti, nevadí! My Vám půjčíme !!!
Tel.: 733 718 902
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
Broušení parket a plovouček, dokončování stavebních prací, obkládání koupelen a záchodů. Tel.: 604 681 639.

19. ledna 2009

koupím

vzpomínáme

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.
Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

prodám
POZOR!!! Od 29.12.2008
AKCE: KUS 15 Kč!!!!
Second hand Denis,
Vodní 4 - vedle hlavní pošty.
Otevřeno: PO - PÁ: 8.00 - 16.30
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dne 17. ledna 2009
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí
paní Marie ŽILKOVÉ
z Kladek Běle.
Děkujeme všem přátelům a
známým za tichou vzpomínku.

Akce – totální výprodej skladu. Levný nábytek ze SRN, Floriánské nám.
206 (naproti lázním přes park). Od
2.1. – 23.1.2009. Sleva na veškerý
nábytek a koupelny 30 – 50%.

Prodám cirkulárku. Průměr 30. Originál. Tel.: 605 846 133.

auto-moto

Dne 17. ledna 2009
uplynul 1 rok od úmrtí naší
milované dcery, vnučky a neteře
Lucie JANČÍKOVÉ.
S bolestí v srdci vzpomíná
rodina Jančíkova.

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.
Prodám PEUGEOT 306-1, 2XN +
LPG, r.v.95, 3 dv., nové letní gumy +
zimní, nová baterie, taž. zař., DO, střešní el. okno, airbag řidiče, rádio + CD,
cena dohodou. Tel: 736 684 615.
Opravy karoserií vč. laku.
LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ
Tel.: 607 605 373.

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

FOTBAL EXTRA s podtitulem P O D Z I M 2008/09 – 4. díl
Seriál FOTBAL EXTRA s podtitulem PODZIM 2008/2009, který pro všechny fotbalové fajnšmekry připravuje sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
pokračuje v dnešním vydání našeho týdeníku svým čtvrtým dílem. Ten je věnovaný
I.B třídě Olomouckého KFS, konkrétně skupině „B“ a šestici účastníků – reprezentantů prostějovského regionu.
Co vše jste dosud mohli v naší pravidelné fotbalové příloze najít? Ještě v loňském roce
jsme pro vás připravili úvodní dva díly, které byly zaměřené na výkonnostně nejvyšší
soutěže s regionální účastí. V divizní skupině „D“ se jedná o duo našich zástupců, týmy
TJ Sokol Konice a TJ Sokol Protivanov, v Přeboru Olomouckého KFS jde taktéž o
dvojici celů - Sokol Určice a FC Kralice na Hané. V minulém čísle Večerníku došla řada na díl s pořadovým číslem 3, jehož náplní se stal děj ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS, v níž působí hned šestice oddílů z regionu (SK Jesenec, Sokol Čechovice, Oresvo Sokol Plumlov, Sokol Klenovice na Hané, Sokol Mostkovice, SK
Lipová). V dnešním vydání jsme věnovali pozornost nejnižšímu krajskému klání, I.B
třídě Olomouckého KFS. V její skupině „B“ působí taktéž šest oddílů z území
Prostějovska – Haná Prostějov, FC Kostelec na Hané, Sokol Vrchoslavice, TJ Haná
Nezamyslice, Sokol Pivín a FK Němčice nad Hanou. Na nadcházejících třech stranách
si tak můžete přečíst exkluzivní rozhovory s lodivody všech našich celků, vyzpovídali
jsme také zástupce vedení těchto klubů. Připraven je dále sumář skupiny v podobě
hlavních událostí podzimu a redakčního komentáře, nechybí pochopitelně ani
konečné tabulky a přehled výsledků. Podrobněji jsme se zaměřili také na vzájemné
derby zápasů regionálních oddílů. Bohužel patálie vznikla s kompletním statistickým
servisem celé soutěže i jednotlivých oddílů, které víceméně chybí, neboť žádné oficiál-

ní údaje nejsou po podzimní části této soutěže k dispozici...!
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008 bude nadále pokračovat dle vedle
zveřejněného plánu. Už za týden zmonitorujeme, jak si vedly kluby v nejvyšší soutěži
Okresního fotbalového svazu Prostějov, kterou je Přebor-II. Třída. O týden později
budeme mapovat III. třída i dvě skupiny IV. třídy) a svůj prostor dostanou také
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 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:
26. 1. 2009
Přebor OFS Prostějov - II. třída
2. 2. 2009
III. a IV. třída OFS Prostějov
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“
5. DÍL:
6. DÍL:
7. DÍL:

Prostějovská Haná, Kostelec na Hané a Vrchoslavice mohou být v klidu,
zbývající trio Pivín, Nezamyslice a Němčice nad Hanou však čeká těžké jaro

Prodej použitých šatních skříněk. Cena dohodou. Inf. hl. 582 342 095.

Prodám plně vestavěnou myčku
WHIRPOOLWP 79, v záruce, používaná 3 měs. Cena dohodou. Mobil:
777 345 799 po 16.00 hod.

Dne 17.1.2009
by oslavila
krásných 50. roků
paní Tonička ČERNÁ
– rodačka z Otaslavic.
Vzpomínají maminka, dcera
Martina s rodinou
a rodina Vysloužilova.

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
Jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Dne 25. ledna 2009
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
našeho tatínka,
pana Milana KLEINERA

a dne 19. února 2009 si
připomeneme 3. výročí úmrtí
naší maminky,
paní Želmíry KLEINEROVÉ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami a rodina

Podzimní část skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS, v níž působí hned
půltucet fotbalových klubů z Prostějovska, přinesla z pohledu našeho regionálního fanouška vcelku očekávané
výsledky. Před startem nejnižší krajské
soutěže neměl ani jeden ze šestice týmů
TJ Haná Prostějov, FC Kostelec na
Hané, TJ Sokol Vrchoslavice, TJ Sokol
Pivín, TJ Haná Nezamyslice a FK
Němčice nad Hanou nikterak
přehnané ambice, spíše všichni toužili
po umístění v klidném, pokud možno
lepším, středu tabulku. Nakonec se ale
po absolvování patnácti podzimních kol
skutečnost u některých týmů přesto
trochu rozchází s předpokládanými
výsledky. Pár týdnů po posledním
odpísknutí jsme se za uplynulým dějem
trochu ohlédli.
Zatímco nováček TJ Haná Prostějov
potvrdil
v
průběhu
podzimu
oprávněnost svých ambicí o tom, že by
se tento tým měl celkem bez problémů
usadit v horní polovině tabulky, tak ostatní až na výjimky své plány zatím nenaplňují. Zmíněnou světlou výjimkou je
jistě tým TJ Sokol Vrchoslavice, jenž zejména v první části podzimu atakoval
dokonce příčky nejvyšší. Kostelečtí,
disponující kvalitním zázemím a konsolidovaným kádrem, potvrdili svou
příslušnost k lepší polovině tabulky, ale
nebýt několika opravdu zbytečných
ztrát, mohlo být jejich umístění ještě lepší. Zbývající trojice celků TJ Sokol
Pivín, TJ Haná Nezamyslice a především FK Němčice nad Hanou zaznamenala zajisté hodně nevydařenou část
sezóny. Toto trio si totiž nemůže v zimě
užívat pražádného klidu, jelikož mu
akutně hrozí možnost sestupu do nejvyšší okresní soutěže Prostějovska...
Pojďme pěkně popořádku. Nováčkem a
také dravou štikou I.B třídy se na podzim stali fotbalisté jediného mužského
fotbalového klubu s přízviskem města
Prostějov v názvu. TJ Haná se po „seznamovacím“ vstupu do soutěže
rozehrála k výtečným výkonům a svým
protivníkům hned v několika zápasech
dávala vysoké brankové příděly. Logickým výsledkem lepšící se formy ve
druhé polovině podzimu byl posun tabulkou směrem nahoru, který se zastavil
na příčce s pořadovým číslem čtyři.
Vysoce aktivní skóre 34:21, sedmadvacetibodový zisk, plusových šest bodů v
tabulce pravdy a jen čtyřbodový deficit
na druhou příčku je solidním
vysvědčením pro celou hanáckou fotbalovou partu. Překvapivým počinem
výběru, který z notné části tvořili bývalí
či ještě současní tenisté profesionálního
světa, byly výkony na soupeřových kol-

Mezi lepší a horší trojicí
týmů z našeho regionu
je až příliš viditelný
výkonnostní i bodový rozdíl
bištích. Šestnáctibodový příspěvek řadil
Hanou na druhou příčku, lepší byl jen
lídr z Všechovic. Na domácím trávníku
už to bylo leckdy horší, tady patřili
Prostějošvtí pouze k průměru. Obdobné
hodnocení
jako
v
případě
prostějovského celku by se mohlo použít
i v případě ambiciózního klubu FC
Kostelec na Hané, avšak s jedním
rozdílem a také jedním „ale“... Na
úroveň této soutěže totiž mají Kostelečtí
velmi kvalitní jak tréninkové, tak i
všechny ostatní podmínky a zisk pětadvaceti bodů a především jedenáctibodová ztráta na vedoucí Všechovice se
tak z tohoto pohledu už nejeví tak optimálně. Na kvalitu hráčského kádru by
si určitě i sami Kostelečtí dokázali představit své postavení trochu výše. Oproti
Hané postavili svěřenci trenéra Kučery
hru především na úspěšnosti v domácím
prostředí, což jim vyneslo šestnáct bodů
a třetí pozici. Z venku dovezli fotbalisté
Kostelce devět bodíků, což je zařadilo do
středu tabulky. Posledním zástupcem
regionu v lepší polovině I.B třídy jsou
Vrchoslavice. Tento celek z jižní části
Prostějovska zastihl zejména start
ročníku ve výtečné fazóně. Vrchoslavičtí v počátku soutěže přímo excelovali a
předlouho byli nejlépe postaveným
týmem celého Prostějovska. Nebýt
nevydařených posledních pěti kol, ve
kterých nasbíralo mužstvo tři prohry a
dvě remízy, mohlo se ve Vrchoslavicích
celou zimu oslavovat jedno z vůbec nejlepších umístění posledních desetiletí.
Škoda... I tento celek měl svoji sílu
především tam, kde to nejlí zná. Do Vrchoslavic se pro body nejezdilo, výhru si
dokázali odvést pouze hráči Prostějova,
kteří v závěrečném derby svého vysoko
přestříleli. Pátá příčka v tabulce
domácích zápasů a osmá v tabulce
venku však může šéfy kluby uspokojovat. Cenné jsou především skalpy rivalů
Nezamyslic a Kostelce na Hané.
Přestože v tabulce odděluje lepší tři a
horší tři celky prostějovského regionu
jen jedno místečko, výkonnostní a
hlavně bodový rozdíl je daleko
výraznější. Odstup mezi osmými Vrchoslavicemi a devátým Pivínem činí
osm bodů, což sice není nepřekonatelná
propast, ale současně to už leccos jasně
naznačuje. Zmíněný tradiční účastník

Kila rozhodla. Výmluvně hovoří tato momentka o průběhu utkání mezi
Nezamyslicemi a prostějovskou Hanou. Rychlonozí domácí fotbalisté nedali pražádnou šanci
urostlým chasníkům z Prostějova. Domácí zaslouženě zvítězili 2:0.
krajských fotbalových soutěží Pivín na
tom byl s formou přesně opačně. Po přímo katastrofálním začátku a velkých
kádrových problémech začali potřebné
bodíky Pivínští sbírat až ve druhé části
podzimu. Na svou první výhru čekali
svěřenci trenéra Jaroslava Svozila až do
šestého kola a celkem si nakonec zaknihovali čtyři vítězství. Společně se třemi
remízami značí tento výsledek na první
pohled uspokojivou devátou pozici, ale
jen patnáct bodů, což je minimální odstup od sestupových pozic. I v tabulkách
doma a venku se Pivinští nacházejí v jejich středu. Ještě o dva bodíky méně
vytěžili fotbalisté Nezamyslic. Pro
tradiční fotbalovou baštu je podzimní
výsledek jistě velkým rozčarováním.
Zvláště po loňské veleúspěšné sezóně,
kdy se nezamyslické mužstvo pohybovalo na samotné špici tabulky a svým
atraktivním herním stylem lákalo do
ochozů hodně příznivců. Mužstvo se
však tentokrát potýkalo s neblahou koncovkou a tím pádem nesbíralo ani body.
Spojení branky rovná se body, zafungovalo v jejich případě perfektně. Nezamyslice totiž nasázely svým soupeřům v
patnácti duelech jen čtrnáct branek a
přes vcelku kvalitní obranu (jen 20
inkasovaných gólů – pozn.red.), to na
více než třináct bodů nestačilo. Slabší to
bylo zejména před vlastními příznivci,
kde si všichni větší, než-li desetibodový
zisk. Obzvlášť, když z výjezdů mimo svůj
stánek se Nezamyslickým podařilo vydolovat jen tři bodíky za tři remízy... A
právě tady byl největší kámen úrazu
Crhanova souboru vyplývající zřejmě z
nezkušenosti hráčského kádru. Zcela
samostatnou kapitolou jsou pak

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
MODELŮ
2008
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
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Dne 23.1.2009 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana Jaroslava MELKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Dvacet bere! Tato čtveřice fotbalistů TJ Haná Prostějov zatížila v podzimní části konta soupeřů celkem dvacetkrát.
Zleva: P. Trnavský (2), Sedláček (9), Cibulec (8) a Světlík (1).

Němčice nad Hanou. V nedávných
letech klub, který se viděl málem až v
krajském přeboru zažívá hodně těžké
období. Prakticky od prvního kola se
výběr FK usadil pevně na poslední pozici, kterou neopustil až do konce podzimní části... Prachbídná střelecká nemohoucnost ve spojení s prostupnou obranou a také určitými interpersonálními
problémy značí nezáviděníhodnou startovní pozici do jarní části. Němčice
dokázaly v první polovině zvítězit jen v
jediném případě a to až ve třináctém
kole s Kojetínem. Společně s pěti
nerozhodnými výsledky pak bilance tohoto klubu značící osm bodů, navíc doplněných o výmluvnou zápornou
třináctku v tabulce pravdy. Hodně mizerné to bylo jak ve hřa na domácím
trávníku, tak i na půdě soupeřů. Poslední, resp. předposlední pozice vskutku
neslibuje nic dobrého pro odvetnou část
jarní sezóny....
Konečný rezultát nad kluby z
Prostějovska hrajícím I.B třídu, by tedy
zněl následovně. TJ Haná Prostějov
potvrdila svými výsledky a hlavně kvalitními výkony neuvěřitelný celkový
vzestup. Nadstandardní atmosféra
panující v klubu společně s faktem, že
všichni táhnou za jeden provaz,
potvrzuje tolik známé rčení o tom, že
peníze nejsou všechno. Ve srovnání s
ostatní konkurencí totiž ani jeden z
členů tohoto klubu, ať už se jedná o
hráče nebo funkcionáře, za svou činnost nedostává žádné odměny! Z tohoto pohledu lze ohodnotit podzimní vystoupení prostějovského celku známkou
1-. Mnohem movitější kostelecký klub
určitě pošilhává po vyšších příčkách,
než na kterých přezimuje. Pokud
mužstvo ke svému fotbalovému projevu
přidá větší hlad po vítězství, tak by se
mělo posunout směrem nahoru (známka 2-). Vrchoslavičtí mohou v klidu užívat dlouhé zimní přestávky. Průběžné
osmé místo a vysoký bodový odstup od
sestupových vod by tomuto celku měl
zajistit klidné jaro. Pozor by si však Vrchoslavice měly dát na určité sebeuspokojení, které by mohlo dobře
rozjetou sezónu pokazit. Jejich odzimní
hodnocení zní za 2. Pivínští oproti předcházejícím letem poněkud vyklidili pozice a tak se asi zaslouženě ocitli velice
blízko sestupovým vodám. Pokud však
mužstvo na jaře bude hrát v optimální
sestavě, nemělo by mít s uchováním
krajské příslušnosti problémy. Hodnocení zní: 3-. Obdobně jsou na tom i v
Nezamyslicích. Mladý celek určitě
nepotvrdil v podzimní části své kvality a
je otázkou jak se nezvyklá situace v
podobě tuhých bojů o přežití projeví na
psychice mužstva. Hodnocení Crhanova souboru je tedy nemilosrdné: 4-.
Ještě hůře dopadl němčický klub, který
musí mít v zimní pauze na poplach.
Tristní výsledky společně se špatným
herním projevem a prachbídná bodová
bilance nemohou nikoho, kdo má
němčický fotbal doopravdy rád, nechat
lhostejným. Klub čeká v jarní části hodně svízelná cesta za záchranou a pokud
se zásadně nezmění přístup hráčů, tak
je hrozba sestupu velice aktuální...
Hodnocení je tedy ryze záporné – za 5.

19. ledna 2009

FOTBAL EXTRA s podtitulem
P O D Z I M 2008/09 – 4. díl
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008-2009
I.B TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS - SKUPINA „A“
CELKOVÁ PO 15 KOLECH
1. Tatran Všechovice
15 11
3
1
2. FK Býškovice/Újezd
15 10
1
4
3. TJ Slavoj Kojetín
15
9 4
2
4. TJ Haná Prostějov
15
8 3
4
5. TJ Sokol Horní Moštěnice
15
7 4
4
6. FC Kostelec na Hané
15
7 4
4
7. TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 15
6 5
4
8. TJ Sokol Vrchoslavice
15
6 5
4
9. TJ Sokol Pivín
15
4 3
8
10. TJ Haná Nezamyslice na Hané 15
3 4
8
11. Sokol Domaželice
15
2 5
8
12. TJ Sokol Radslavice
15
1 7
7
13. TJ Sokol Tovačov
15
2 3 10
14. FK Němčice nad Hanou
15
1 5
9

42:10 36 (12)
26:13 31 (7)
32:20 31 (7)
34:21 27 (6)
20:11 25 (1)
23:19 25 (4)
25:18 23 (2)
25:21 23 (-1)
23:43 15 (-9)
14:20 13 (-8)
15:32 11 (-10)
13:31 10 (-14)
16:29 9 (-12)
12:32 8 (-13)

TABULKA VENKU
1. Všechovice
7 5 2 0 21:2 17
2. Haná Prostějov8 5 1 2 18:11 16
3. Býškovice
7 5 0 2 12:5 15
4. Kojetín
7 4 2 1 13:9 14
5. Hor. Moštěnice 7 4 1 2 12:7 13
6. Hustopeče
8 3 2 3 11:9 11
7. Kostelec n.H. 8 2 3 3 9:11 9
8. Vrchoslavice 7 2 2 3 7:8 8
9. Tovačov
8 1 1 6 8:17 4
10. Radslavice
7 0 4 3 5:16 4
11. Pivín
7 1 1 5 10:24 4
12. Nezamyslice 8 0 3 5 4:12 3
13. Němčice
8 0 3 5 7:20 3
14. Domaželice 8 0 3 5 9:23 3

TABULKA DOMA
1. Všechovice
8 6 1 1 21:8 19
2. Kojetín
8 5 2 1 19:11 17
3. Kostelec n.H. 7 5 1 1 14:8 16
4. Býškovice
8 5 1 2 14:8 16
5. Vrchoslavice 8 4 3 1 18:13 15
6. Hustopeče
7 3 3 1 14:9 12
7. Hor. Moštěnice 8 3 3 2 8:4 12
8. Haná Prostějov7 3 2 2 16:10 11
9. Pivín
8 3 2 3 13:19 11
10. Nezamyslice 7 3 1 3 10:8 10
11. Domaželice 7 2 2 3 6:9 8
12. Radslavice
8 1 3 4 8:15 6
13. Tovačov
7 1 2 4 8:12 5
14. Němčice
7 1 2 4 5:12 5

Výsledkový servis I.B třídy Olomouckého KFS
- skupina „A“, podzimní část sezony 2008/2009:
Přehled zápasů týmů prostějovského regionu:
1. kolo: TJ Haná Nezamyslice - FC Kostelec na Hané 3:1, Sokol Horní Moštěnice FK Němčice n/H. 1:1, TJ Sokol Vrchoslavice - Hustopeče 1:1, TJ Sokol Pivín Tatran Všechovice 0:7, Sokol Radslavice - TJ Haná Prostějov 1:2.
2. kolo: FK Němčice n/H. - FK Býškovice/Horní Újezd 1:3, TJ Haná Prostějov - TJ
Sokol Vrchoslavice 0:0, TJ Haná Nezamyslice - Slavoj Kojetín 1:2, Sokol Domaželice - TJ Sokol Pivín 2:2, FC Kostelec na Hané - Tatran Všechovice 0:0.
3. kolo: Slavoj Kojetín - FC Kostelec na Hané 1:1, Sokol Horní Moštěnice TJ Haná Prostějov 3:0, Sokol Radslavice - Haná Nezamyslice 0:0, TJ Sokol Vrchoslavice - Sokol Tovačov 3:0, TJ Sokol Pivín - FK Němčice n/H. 0:0.
4. kolo: FK Němčice n/H. -Tatran Všechovice 0:1, TJ Haná Prostějov - FK Býškovice/Horní Újezd 0:3, Haná Nezamyslice - TJ Sokol Vrchoslavice 0:1, FC Kostelec
na Hané - Sokol Domaželice 3:1, Sokol Hustopeče - Sokol Pivín 5:1.
5. kolo: Sokol Horní Moštěnice - Haná Nezamyslice 2:0, Sokol Domaželice - FK Němčice n/H. 2:1, Sokol Radslavice - FC Kostelec na Hané 0:0, Sokol Vrchoslavice Slavoj Kojetín 2:2, Sokol Pivín - Haná Prostějov 0:4.
6. kolo: TJ Haná Prostějov - Tatran Všechovice 0:5, TJ Haná Nezamyslice - FK
Býškovice/Horní Újezd 1:0, FC Kostelec na Hané - FK Němčice n/H. 4:2, Sokol Tovačov - Sokol Pivín 1:2, Sokol Radslavice - Sokol Vrchoslavice 1:4.
7. kolo: FK Němčice n/H. - Sokol Hustopeče 1:2, Sokol Domaželice TJ Haná Prostějov 0:2, TJ Sokol Vrchoslavice - FC Kostelec na Hané 2:1, Sokol Pivín - Haná Nezamyslice 3:1.
8. kolo: TJ Haná Prostějov - FK Němčice n/H. 5:0, TJ Haná Nezamyslice - Tatran
Všechovice 2:3, Slavoj Kojetín - Sokol Pivín 7:2, FC Kostelec na Hané - Sokol Hustopeče 2:1, Sokol Vrchoslavice - Sokol Horní Moštěnice 2:1.
9. kolo: Sokol Horní Moštěnice - FC Kostelec na Hané 0:1, FK Němčice n/H. - Sokol Tovačov 1:5, Sokol Domaželice - Haná Nezamyslice 1:0, FK Býškovice/Horní
Újezd - Sokol Vrchoslavice 3:0, Sokol Pivín - Sokol Radslavice 3:2, Tatran Všechovice - Slavoj Kojetín 3:4, Sokol Hustopeče - TJ Haná Prostějov 2:2.
10. kolo: Haná Nezamyslice - FK Němčice n/H. 1:1, FC Kostelec na Hané - Haná
Prostějov 2:3, Sokol Vrchoslavice - Sokol Pivín 5:1.
11. kolo: FK Němčice n/H. - Slavoj Kojetín 1:0, TJ Haná Prostějov - Sokol Tovačov
3:1, FK Býškovice/Horní Újezd - FC Kostelec na Hané 0:2, Sokol Pivín - Sokol Horní Moštěnice 1:2, Tatran Všechovice - Sokol Vrchoslavice 2:1, Sokol Hustopeče Haná Nezamyslice 0:0.
12. kolo: Haná Nezamyslice - Haná Prostějov 2:0, FK Býškovice/Horní Újezd - Sokol Pivín 2:1, FC Kostelec na Hané - Sokol Tovačov 2:1, Sokol Radslavice - FK Němčice n/H. 5:2, Sokol Vrchoslavice - Sokol Domaželice 2:2.
13. kolo: FK Němčice n/H. - Sokol Vrchoslavice 0:0, TJ Haná Prostějov - Slavoj Kojetín 1:1, Sokol Pivín - FC Kostelec na Hané 2:2, Sokol Tovačov - Haná Nezamyslice 1:1.
14. kolo: TJ Haná Prostějov - Sokol Radslavice 7:0, FK Němčice n/H. - Sokol Horní Moštěnice 1:1, FC Kostelec na Hané - Haná Nezamyslice 1:0, Sokol Hustopeče Sokol Vrchoslavice 3:1, Tatran Všechovice - Sokol Pivín 2:1.
15. kolo: Slavoj Kojetín - Haná Nezamyslice 4:2, FK Býškovice/Horní Újezd - FK
Němčice n/H. 2:0, Tatran Všechovice - FC Kostelec na Hané 3:1, Sokol Pivín - Sokol Domaželice 4:1, Sokol Vrchoslavice - TJ Haná Prostějov 1:5.

HRÁČSKÉ STATISTIKY SEZONA 2008-2009; podzimní část:
Brankáři
Zbyněk LOŠŤÁK
Oldřich PASTYŘÍK
Milan ŘEDINA
Obránci
Ivan JANČIAR
Michal CHUM
Marek VYSKOČIL
Stanislav OCIEPKA
Radovan SVĚTLÍK
Zbyněk LOŠŤÁK
Záložníci
Jiří ZBOŽÍNEK
Pavel TRNAVSKÝ
Jan MAŠÍK
Michal BARTOŠ
Martin ŠINDLER
Jan ZACHAR
Michal ONDRÁČEK
Milan ŘEDINA
Radek DOKOUPIL
Martin HUPŠIL
Útočníci
Petr SEDLÁČEK
Tomáš CIBULEC
Jakub KONEČNÝ
Jiří NOVÁK
Ladislav BURGET
Filip KŘÍŽEK
Daniel KOLÁŘ
Stanislav VALACHOVIČ
Realizační tým:
Hrající trenér:
Asistent trenéra:
Vedoucí mužstva:
Organizační pracovníci:
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Daniel KOLÁŘ
Petr HANÁK
Oldřich LOŠŤÁK
Pavel WINKLER, Jiří PROCHÁZKA,
Oldřich BEZDOMNIKOV, Martin KOLÁŘ

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.
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I.B TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „A“: I V NEJNIŽŠÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽI MÁME ŠEST SVÝCH ŽELÍZEK, KTERÝM VÉVODÍ NOVÁČEK Z PROSTĚJOVA

Také regionu vládnou fotbalisté prostějovské Hané
Také vminitabulce vzájemných soubojů šestice prostějovských účastníků I.B třídy Olomouckého KFS skupiny „A“ udává tón mužstvo TJ
Haná Prostějov. Z půltuctu odehraných derby-duelů vytěžili prostějovští fotbalisté čtyři výhry, jednu remízu a jen v jednom případě odešli
ze hřiště se svěšenými hlavami.
Téměř obdobnou bilancí se mohou
po polovině soutěže pyšnit i Vrchoslavičtí, kteří si však svou reputaci
pokazili v závěrečném dějství, kdy
inkasovali na domácím pažitu pět
branek právě od prostějovského
výběru TJ Haná. Pomyslný třetí medailový post v rámci Prostějovska
náleží Nezamyslicím na Hané, které
nasbíraly sedm bodíků a jako jediné
mužstvo zregionu si také mohli připnout k pasu skalp jinak suverénní
Hané. Stejně jako v celkové tabulce,
tak i v tomto improvizovaném pořadí střídali dobré výkony s těmi horšími fotbalisté Kostelce na Hané. Za
sedm bodů jim náleží průběžná čtvrtá příčka. Nejhoršími celky z regionu
jsou jak v této interní tabulce, tak i
v celkovém pořadí týmy Pivína a
Němčic nad Hanou. Zatímco Pivínští nastřádali pět bodů, tak Němčice nad Hanou pouhé tři. Navíc
Němčičtí jsou také jediným celkem,
který ani jednou neudělal radost

svým příznivcům výhrou nad svými
úhlavními konkurenty a jejich chudé
bodové rozšířily jen tři nerozhodné
výsledky.
Při pohledu do statistik vyplývá, že
diváci v sedmnácti odehraných derby-zápasech viděli většinou slušné
brankové příděly. Průměr vstřelených branek přes tři na jedno utkání
je slušnou vizitkou střelců, na druhé
straně zase horším vysvědčením pro
gólmany. Nejvíce se v tomto směru
opět činila Haná, jež zatížila konto
soupeřů sedmnácti trefami. Zápasová bilance je mírně příznivější pro
domácí celky, když se osmkrát radovaly z vítězství, čtyřikrát brali všechny body hosté a pětkrát skončilo derby nerozhodně. Nejčastějším výsledkem pak byl paradoxně stav 0:0,
který se urodil ve třech případech.
Dvakrát skončil zápas výsledkem
3:1, 1:0 a 5:1. Nejvyšší výhru si připsala Haná v utkání s Němčicemi 5:0
a nejvíce branek - šest padlo ve třech
utkáních: Kostelec - Němčice 4:2,
Vrchoslavice - Pivín 5:1 a Vrchoslavice - Haná 1:5.
Výsledky vzájemných utkání zástupců Prostějovska v podzimní
části I.B třídy Olomouckého KFS,
skupiny A: TJ Haná Nezamyslice FC Kostelec na Hané 3:1 (branky:
Oulehla, Kyselák, Matoušek Do-

hnal, TJ Haná Prostějov - TJ Sokol
Vrchoslavice 0:0; TJ Sokol Pivín FK Němčice nad Hanou 0:0; TJ
Haná Nezamyslice - TJ Sokol Vrchoslavice 0:1 (Chytil), TJ Sokol
Pivín - TJ Haná Prostějov 0:4 (Mašík 2, Trnavský, Sedláček), FC Kostelec na Hané - FK Němčice nad
Hanou 4:2 (Dohnal 2, Merta, Zatloukal - Šmíd 2), TJ Sokol Vrchoslavice - FC Kostelec na Hané 2:1
(Matyáš 2 Walter), TJ Sokol Pivín TJ Haná Nezamyslice 3:1 (Fialka 2,
Vláčilík Mojtek), TJ Haná Prostějov - FK Němčice nad Hanou 5:0
(Cibulec 2, Sedláček, J. Zbožínek,
Jančiar), TJ Haná Nezamyslice FK Němčice nad Hanou 1:1 (Matoušek Francl), FC Kostelec na
Hané - TJ Haná Prostějov 2:3
(Walter, Sedláček vlastní - J. Zbožínek 3), TJ Sokol Vrchoslavice - TJ
Sokol Pivín 5:1 (Olšanský 2, Kotula,
Vymětal, Matyáš Glouzar), TJ Haná Nezamyslice - TJ Haná Prostějov 2:0 (Lakomý, Kiriljuk), FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Vrchoslavice 0:0, TJ Sokol Pivín - FC
Kostelec na Hané 2:2 (Vrba,
Mlčoch - Synek, Walter), FC Kostelec na Hané - TJ Haná Nezamyslice 1:0 (Dohnal), TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Haná Prostějov 1:5
(Chytil - Mašík, Sedláček, Jančiar,

VZÁJEMNÁ MINITABULKA TÝMŮ Z PROSTĚJOVSKA
1. TJ Haná Prostějov
6 4
1 1
17:5
13
2. TJ Sokol Vrchoslavice
6 3
2 1
9:7
11
3. TJ Haná Nezamyslice
6 2
1 3
7:7
7
4. FC Kostelec na Hané
6 2
1 3
11:12
7
5. TJ Sokol Pivín
5 1
2 2
6:12
5
6. FK Němčice nad Hanou 5 0
3 2
3:10
3

Jedno z mnoha derby. Vpozici druhého nejsilnějšího týmu na Prostějovsku
potvrdili kostelčtí fotbalisté i v souboji s Nezamyslicemi odkud je i náš snímek. Domácí vyhráli 1:0

„Myslím, že postup nám nehrozí...,“ pousmívá se klubový šéf
Daniel Kolář nad myšlenkou případného posunu mezi krajskou elitu
Rozmach prostějovského klubu
TJ Haná napsal v posledním půlroce další důležitou kapitolu. Nejenže první mužstvo úspěšně vstoupilo do historicky premiérového
ročníku v krajské soutěži I.A třídy,
ale především byla v klubu založena i mládežnická přípravka. V neposlední řadě pak tým Hané reprezentoval svůj region i na prestižním amatérském turnaji v kolébce fotbalu Anglii! Takže, sezona jako hrom, zdá se!
Na chod celého oddílu dohlíží z postu klubového předsedy Daniel Kolář, který zároveň působí i ve funkci
hrajícího kouče prvního mužstva.
„Největší událostí, co se celkového
chodu klubu týče, bylo určitě založení družstva mladší přípravky. Tento
mládežnický oddíl také výborně funguje a velkou zásluhu na tom má jeho trenér Stanislav Ociepka. Jedná se
po mnoha desetiletích o první mládežnické družstvo našeho klubu a
určitě se do budoucna nespokojíme
jen s touto první vlaštovkou. Do
příští sezóny bychom rádi založili i
žákovský tým,“ pochvaluje si činnost oddílové mládežnické sekce
Daniel Kolář. Další zajímavostí podzimu, kterou přivítali především fanoušci bylo vydávání zápasového
zpravodaje. „Vydávání zpravodaje
souvisí s celkovým rozvojem a popularizací našeho klubu. Další průlomovou akcí byl náš zájezd do Anglie,
kde jsme mohli přičichnout k atmosféře, která fotbal za kanálem provází,“ zmiňuje velké události týkající
se posledního půlroku v TJ Haná její
předseda.
Nic ale není jen růžové. Vzhledem k
propagaci a také aspektu, že je Haná

jediným prostějovským mužským
celkem, se však zdá návštěvnost domácích střetnutí velmi nízká. „Tak je
to určitě lepší, než to bylo v minulém
ročníku. Určitě však nemůžeme čekat, že v konkurenci sportů mnohem
vyšší úrovně, které v Prostějově jsou,
se návštěvnost nějakým rapidním
způsobem okamžitě zvýší. Vedle relativně nízké soutěže je dalším důvodem určitě infrastruktura, která na
našem hřišti není ideální,“ zmínil nelehkou přístupovou cestu ke stánku
a obtížnost parkování D. Kolář.
„Snažíme se s tím však něco dělat.
Závěrem roku jsme udělali brigádu,
při které jsme na východní straně
hřiště vyčistili ochozy tak, aby se na
nich dal relativně nerušeně sledovat
fotbal,“ pobídl fanoušky boss TJ Haná. Při zmínce o brigádě je další zajímavostí i fakt, že kompletně celý
fotbalový oddíl funguje na bázi dobrovolnosti. „V celém klubu není ani
jeden placený zaměstnanec. Všichni
se fotbalu v Hané věnují bez nároku
na jakoukoliv odměnu a spíše do toho ještě vkládají vlastní finance. Například při úpravách hřiště jsme si
svépomocí sehnali křovinořezy. Od
trenéra až po sekretáře dělají v Hané
všichni fotbal úplně zadarmo,“ prozradil v dnešní době až těžko uvěřitelnou skutečnost Daniel Kolář. V
klubu také zatím nikdo nepropadá
žádné euforii v důsledku po městě
kolujících zpráv o plánované velké
rekonstrukci sportovního areálu Za
Olomouckou ulicí. „Každopádně
jsou to dobré zprávy, ale v současnosti o tom projektu nevíme nic bližšího. Zatím to tedy nebudu komentovat,“ odpálil s úsměvem nadhozené téma nového stadionu nejvyšší

muž prostějovského výběru. S řečmi
okolo městem plánované výstavby
fotbalového areálu se také ruku v ruce vynořily i spekulace o možném
stěhování TJ Haná z nového stánku.
„Stát se může ledacos, ale věřím, že
jako jedinému mužskému týmu v
Prostějově nám něco podobného nehrozí. Opakuji ale, že zatím nic bližšího o nevíme. Jakmile se však něco
oficiálního dozvíme, tak se podle toho zařídíme...,“ nepropadá zbytečné
panice věkově mladý předseda. Veřejnost by při této příležitosti zajímal,
možný způsob spolupráce TJ Haná s
1.SK Prostějov, který disponuje obrovskou mládežnickou základnou,
avšak v posledních dvou sezonách
postrádá seniorský tým. „Spolupráce
už určitým způsobem funguje. Některé mládežnické výběry 1.SK trénují na našem hřišti a také máme u nás
pár hráčů na hostování. Intenzivnější
spolupráci se tedy nebráníme, ale
opravdu bych to v tomto období nechtěl nějak rozpitvávat, protože se
jedná o předběžné dohody a nemá
cenu se o tom momentálně bavit,“
uvedl Kolář, který tak nevyloučil
možnost navázání užších vztahů s
tradičním prostějovským oddílem.
Žádný z fotbalových klubů nemá
peněz nazbyt, jak je na tom z tohoto
pohledu i v kontextu s postupem do
vyšší soutěže Haná? „Samozřejmě
se nám celkové náklady navýšily.
Přesně vám neřeknu o kolik, ale odhadl bych to na nějakých třicet procent navrch. Hlavní položkou jsou
cesty k utkáním a také náklady na
rozhodčí i delegáty jsou vyšší. Několikrát se nám stalo, že na naše utkání
přijel delegát ze značné vzdálenosti a
my jsme za ten zápas v uvozovkách

KDO PODPOŘIL TJ HANÁ PROSTĚJOV

MĚSTO PROSTĚJOV
SPORTISIMO
LEGEA
BOUTIQUE MELROSE
PRO VOLNÝ ČAS– Jiří Křupka
Petr Stehlík - Koryna
TZB TECHNIC s.r.o.
mediálním partnerem je

vyhodili například tisíc korun jen za
to, že delegát sledoval úroveň třeba
padesátiletého rozhodčího. To se
nám opravdu nelíbí a podle nás se
jedná o zbytečně vyhozené peníze. S
tím však asi nic nenaděláme,“ krčil
rameny nad nesmyslným jednáním
komise rozhodčích hanácký šéf.
Po výtečném podzimu není první
tým daleko od druhé příčky, která by
mohla znamenat v případě souhry

okolností postup. „Na to vůbec nemyslíme. Jasným favoritem jsou
Všechovice, které například v našem
vzájemném zápase potvrdily že jsou
výkonnostně úplně někde jinde.
Případný postup bychom řešili až
kdyby byla tato situace opravdu aktuální. Já si však nemyslím, že podobná situace nastane,“ zříká se na
rovinu postupových ambicí Daniel
Kolář.

„Svou fotbalovou budoucnost spojuji s Hanou,“ říká Tomáš Cibulec

„Pokud hrajeme s Kostelcem či Pivínem, tak nás vítězství Ve Vrchoslavicích panuje celková spokojenost
vždy potěší,“ zmínil prestižnost derby hanácký lodivod Kolář „Mladí se starými si vyloženě sedli,“ zmiňuje
Úspěšným lodivodem, který stojí za
dosavadními nadprůměrnými výsledky fotbalového klubu TJ Haná
Prostějov, je osoba Daniela Koláře.
Jeho před několika lety pro mnohé
překvapivé rozhodnutí stát se hrajícím koučem svých vrstevníků, je
jak se zdá to nejlepší, co mohlo jeden
z nejtradičnějších fotbalových klubů
Prostějova potkat. Vždyť pod jeho
trenérskou taktovkou dosáhla Haná
nejlepších výsledků celé novodobé
historie, když neuvěřitelnou fotbalovou obrodu završili jeho svěřenci a
také spoluhráči loňským postupem
do I.B třídy Olomouckého KFS. Ve
vyšší soutěži se už sice mladý kouč
podíval na hřiště z pozice hráče
víceméně sporadicky, ale s dosaženými výsledky v první polovině musí
být každopádně spokojen.
¤ Jak by jste zhodnotil podzimní
část v podání vašich svěřenců?
„S průběhem první poloviny sezóny
jsem určitě spokojen. Jako nováček
soutěže se držíme na čtvrtém místě a
to je každopádně víc, než jsme před
startem sezóny očekávali.“
¤ Říkáte, že jste překročili své
plány. Hlavně v závěru podzimu
jste však herně přímo excelovali.
Nemohl být ten výsledek ještě lepší?
„Myslím si, že ne. Týmy, které jsou
před námi, jsou přece jenom kvalitativně někde jinde než my. Hlavně, co
se týká vyrovnanosti kádru. Takže
opakuji, spokojenost s dosaženým je
maximální.“
¤ Do I.B třídy jste šli z pozice nováčka. Překvapila vás druhá nejvyšší krajská soutěž něčím?
„Neřekl bych, že jsme nevěděli, do
čeho jdeme. Konkrétně já osobně
jsem sledoval některé zápasy už v loňském ročníku I.B třídy. Také jsem
před začátkem soutěže říkal, že nemám strach a problémů se záchranou
se neobávám. To se také naštěstí potvrdilo.“
¤ Kde jste tedy počítal, že se budete
v tabulce pohybovat?
„Očekával jsem, že budeme někde ve
středu tabulky. To, že jsme nakonec v
tom lepším středu nebo téměř ve špičce, je pro nás velkým úspěchem.“
¤ Jak vidět proklamované rčení o
dobrém startu a následně vydařené sezóně se Hané netýká. Vy jste
měli přesně opačný postup. Napřed problémy a potom pohoda…
„Tak u nás je to dlouhodobý problém...(mírný úspěch). Stejné obtíže
nás provázejí v jakékoliv soutěži. Sezóna začíná v období dovolených
koncem prázdnin, takže někteří hráči
jsou ještě mimo fotbal. Letos se k tomu navíc přidal i los, kdy jsme zpočátku narazili na úplně nejsilnější soupeře v domácím prostředí.“
¤ Nevyvolaly vysoké porážky v domácím prostředí určitou paniku?
„Ani ne. My jsme si byli vědomi vysoké kvality Všechovic a Býškovic a
tato dvě mužstva to také v dalším
průběhu podzimu potvrdila svými
výsledky.“
¤ Naopak závěr vás zastihl ve výtečné formě, kdy jste herně přímo excelovali. Nemrzí vás, že podzim
skončil tak brzy?
„Určitě ano (úsměv). Samozřejmě, že
by bylo pro nás lepší hrát dál. V závěru se nám opravdu mimořádně dařilo,
ale my jsme rádi i za dvě předehrávaná kola. Dvě jasné výhry nám hodně
pomohly (Radslavice 7:0 a Vrchoslavice 5:1 – pozn.red.).“

Trenérský mág. Daniel Kolář žne v pozici trenéra a současně i klubového
šéfa TJ Haná Prostějov jen samé úspěchy.
¤ Jak vnímáte herní tvář vašeho
týmu. Je to styl, který se blíží vašim
představám?
„Ono je strašně složité na této úrovni
se snažit hrát nějakým určitým stylem, protože není mnoho času na kvalitní a soustavný trénink. Trénujeme
dvakrát týdně, ale docházka je prostě
taková, jaká je. Co mě však těší, je
druhý největší počet nastřílených branek. Trochu mě naopak mrzí celkem
vysoký počet obdržených gólů, ale to
jde na vrub jiným věcem.“
¤ Co říkáte k té bilanci zápasů venku a doma. Tradičně
máte lepší výsledky na cizích
hřištích…
„To je stejné jako každý
rok....(opět úsměv) Je to asi
dáno i tím, že jsme tentokrát
doma hráli se silnými soupeři,
což možná trochu zkresluje výsledek. Navíc pokud jedeme na
trávník soupeře, tak máme čisté hlavy a myšlenky jen na fotbal. Oproti tomu doma má více
jak polovina mužstva úplně jiné povinnosti než jen přípravu na zápas....“
¤ Co tím máte na mysli? O jaké povinnosti se jedná?
„Jde o povinnosti týkající se organizace utkání, jako je lajnování, věšení sítí,
úklid šaten a spoustu jiných věcí nutných k úspěšnému zvládnutí domácího zápasu. Je tedy možné, že z
těchto důvodů pak nejsme schopni se
stoprocentně soustředit na zápas. Ale
zatím nás to ani tak nemrzí, protože
jsme to schopni nahradit plnohodnotnými výkony právě na hřištích soupeřů (lišácký smích).“
¤ Zmínil jste velkou ofenzivní sílu.
Znamená to tedy, že se vám podařilo nahradit Jakuba Konečného,
který byl v minulých sezónách vaším ústředním střelcem?
„S Kubou, který byl v loňské sezóně
naším nejlepším střelcem, nám odešla spousta branek. Bohužel musel
přerušit aktivní kariéru z pracovních a
také zdravotních důvodů. Nám se
však podařilo získat Sedláčka na hostování z Čechovic a trošku nečekaně,
pro nás však naštěstí, ukončil svoji
profesionální kariéru Tomáš Cibulec.
Ten jako náš bývalý hráč, jenž má v
našem klubu registraci dobrých šest,
sedm let obnovil svou fotbalovou kapitolu a hodně nám pomohl.“ (Sedláček dal na podzim 9 a Cibulec 8 branek - pozn. red.).

¤ Nepřekvapilo vás, jako dnes už
víceméně bývalého útočníka, jak
dobře se s tím Cibulec popral?
„Nepřekvapilo! Já si ho pamatuji ještě
z dřívější doby, kdy za nás hrával. Tomáš disponuje obrovským fotbalovým talentem a navíc je velmi dobře
rychlostně vybaven. Určitě však v jeho osobě vidím obrovský potenciál
ke zlepšení, protože určité fotbalové
návyky ještě nemá zautomatizované.“

zentovali jako jedno z nejslušnějších mužstev…
„Ano, pokračovali jsme v trendu z
minulého ročníku s důrazem na disciplínu. Neinkasovali jsme ani jednu
červenou kartu, což je základ úspěchu a mým přáním je, aby nám to vydrželo. Dalším velkým pozitivem je
šíře našeho kádru, kdy je každý z té
pětadvacítky schopen naskočit do utkání a odvést kvalitní výkon. Také na
tréninkovou docházku si nemůžu stěžovat, protože hráči se přípravy
účastní v takové míře, co jim jejich
ostatní povinnosti dovolí. Také se
nám podařilo zapracovat do sestavy
nové hráče, kteří do mužstva výborně
zapadli.“
¤ Nebojíte se vzhledem k vašim
nadstandardním výsledkům určitého uspokojení?
„Já myslím, že k tomu nedojde. Dali
jsme si za cíl skončit do pátého místa
a půjdeme tak jako na podzim zápas
od zápasu. K určitému uspokojení asi
došlo v zápase v Nezamyslicích (porážka 2:0 – pozn.red.), ale mužstvo
pak dokázalo, že se jednalo jen o
výjimku a věřím, že se to už nebude
opakovat.“
¤ Nemrzí vás zmíněné nezamyslické vystoupení i z pohledu, že se
jednalo o derby?
„Tak já to ani jako derby moc neberu.
Pro nás je mnohem prestižnější souboj s Kostelcem nebo Pivínem. Vadí
mi spíše způsob, jakým k prohře došlo. Prohrát se může, ale ne takovým
způsobem...! Tam jsem opravdu svůj
tým nepoznával a z toho
výkonu jsem byl hodně špatný.“
¤ Které zápasy byly naopak
ty, na něž se rádo vzpomíná
a přinesly vám pohlazení
trenérské duše?
„Obrovsky spokojen jsem byl
s výkonem ve druhém poločase v Pivíně a také poslední
zápas ve Vrchoslavicích jsme
zvládli přímo excelentně. Velmi dobře jsme zahráli také v
Kostelci.“
¤ Zmínil jste prestižnost některých
derby utkání. Sledovali jste
vzájemnou bilanci regionálních
mužstev?
„Ani moc ne, ale samozřejmě nás těší,
že i v této minitabulce jsme z Prostějovska nejlepší. Je to však spíše práce
vás novinářů sledovat podobné statistiky. Určitě je to však příjemné podívání, když jsme na prvním místě.
Pokud hrajeme s Kostelcem nebo Pivínem tak nás samozřejmě vítězství
vždy potěší o trochu více (úsměv).“
¤ Jak jste spokojen s úrovní rozhodčích?
„Já myslím, že jejich úroveň je srovnatelná s Přeborem OFS. V jejich
výkonnosti opravdu nevidím žádný
velký rozdíl. Rozhodčí stejně jako
hráči dělají chyby, ale žádnou křivdu
z jejich strany necítím. Nemá to cenu
moc komentovat.“
¤ Vzhledem k šíři a úspěšnosti
stávajícího kádru asi nelze čekat
přes zimní přestávku v tomto směru žádné převratné změny?
„Přesně tak. Na odchodu není žádný
hráč. Podařilo se nám prodloužit hostování Chumovi a o Sedláčkovi jsem
mluvil výše. Směrem k nám kromě
gólmana také o nikoho neusilujeme.
Do přípravy se k nám přidá Luboš
Knoll, který naposledy působil v Tovačově a má za sebou i angažmá v
Německu.“

„Jako nováček soutěže
se držíme na čtvrtém místě
a to je každopádně víc,
než jsme před startem
sezóny očekávali.“
¤ Cibulcova vizitka zní osm branek
v sedmi utkáních! Neprojevil o takového střelce zájem někdo z vyšších soutěží?
„Nevím o tom, nedoneslo se mi nic...
Já si však myslím, že Tomáš hraje fotbal jen pro zábavu, jako doplňkovou
aktivitu ve svém novém životě. Nemyslím si tedy, že by měl zájem přestupovat někam do vyšších soutěží.“
¤ Druhým snajprem je Petr Sedláček, usilujete o prodloužení jeho
hostování?
„Budeme se snažit, aby „Sedlo“ u nás
působil i na jaře. Vše nasvědčuje tomu, že se tak stane. Hráč má zájem za
Hanou hrát dál a tak je to otázka jednání s Čechovicemi. Věřím že úspěšných.“
¤ Jednadvacet obdržených branek
je na první pohled dost, ale zase se
to dá omluvit tím, že vlastně podzim odchytali při zraněních gólmanů většinou hráči…
„V první řadě bych chtěl poděkovat
jak Ředinovi, tak i Lošťákovi, že nás
v této nepříjemné situaci podrželi a
do té branky šli. Dovedu si představit,
že to pro hráče určitě není lehké rozhodnutí. Bez nich by to prostě nešlo.
Gólmanský post je však při dlouhodobém zranění Petra Hlávky naším
velkým problémem a v současnosti
není v našich silách ho nějak vyřešit.“
¤ V podzimní části jste se také pre-

nadstandardní pohodu v týmu trenér M. Chytil
Před letošní sezónou převzal obrozený tým TJ Sokol Vrchoslavice
trenér Miloslav Chytil (na snímku), který po podzimní části soutěže dokormidloval své svěřence
na velice solidní průběžné osmé
místo. Navíc se Vrchoslavice téměř tři čtvrtiny první části pohybovaly v těsné blízkosti těch nejvyšších příček a dolů je srazily až výsledky posledních pěti kol, kdy získaly jen dva body. Svou dílčí spokojenost s dosavadní prací u vrchoslavického mužstva neskrývá
mladý lodivod ani v našem popodzimním rozhovoru.
¤ Jak by znělo hodnocení vašeho
podzimního účinkování v I.B třídě?
„S dosavadním průběhem jsem
celkově spokojen. Tolik získaných
bodů jsme opravdu nečekali. Z tohoto pohledu je jen škoda toho nevydařeného závěru, kdy se na našich výsledcích podepsal náš úzký
kádr. Jinak by spokojenost byla
stoprocentní.“
¤ V čem by jste hledal hlavní
příčiny vašeho závěrečného zakolísání?
„Hlavním důvodem je náš úzký
kádr sestávající jen z patnácti
hráčů. V závěru podzimu mělo několik hráčů neodkladné studijní
povinnosti a tím pádem se nemohlo zúčastnit v odpovídající míře tréninků a mnohdy také zápasů. Svou
roli pak možná sehrálo i určité
uspokojení. Pokud se nám však podaří stávající kádr udržet do budoucna pohromadě tak máme obrovskou perspektivu.“
¤ Koho by jste jmenoval jako
hlavní opory týmu?
„Stěžejní postavou našeho mužstva byl bezesporu gólman Jozek.
Především díky jeho fantastickým
výkonům v první polovině podzimu jsme nasbírali takové množství
bodů. Dalšími výraznými postavami byli obránci Zedníček s Trávníčkem a hodně nás posílil i
příchod Kotuly, jenž však záhy
kvůli studijním povinnostem skončil. Příjemným překvapením byly
výkony mladého Fouska a obrovským bojovníkem se ukázal být
Horák. Útočná fáze pak stála na
dvojici šestigólových střelců Ma-

KDO NASTOUPIL ZA TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
Brankář: Tomáš JOZEK.
Obránci: Josef TRÁVNÍČEK (2), Michal OLŠANSKÝ (3), Martin ZEDNÍČEK, Martin SANISLO, Jakub KOTULA (2), Jan POLIŠENSKÝ
(1).
Záložníci: Jakub FOUSEK, Pavel HORÁK (1), Otto HONS, Miroslav
ŠTĚTINA.
Útočníci: Jaromír VYMĚTAL (2), David RUŠIL (2), David CHYTIL
(6), Jiří MATYÁŠ (6).
Poznámka: V závorce za jménem počet vstřelených branek.
Realizační tým:
Trenér: Miloslav CHYTIL.
Asistent trenéra: Jaroslav ŠKRKÁNEK.
Vedoucí mužstva: Petr ŠTĚPÁNEK
Manager klubu: Jindřich VLČ
Prezident klubu: Zdeněk PŘECECHTĚL

tyášovi a Davidu Chytilovi, které
velmi kvalitně podporoval Rušil.
Zklamáním je tak pro mě snad jen
nízká střelecká produktivita
mladého Vymětala, ale to je možná
zapříčiněno i jeho nízkým věkem.“
¤ Ve svém hodnocení jmenujete
mix zkušených hráčů s mladíky…
„Přesně tak. V týmu se vytvořila
perfektní parta, kdy všichni táhli za
jeden provaz. Mladí si až neskutečně sedli s těmi staršími, kteří je v
úvodu táhli. Hlavně díky tomuto
souznění se z mladíků postupně
staly i hlavní opory týmu.“
¤ Většina klubů z regionu si stěžuje na akutní nedostatek mladých hráčů. Vy očividně touto
skutečností netrpíte…
„Je to dáno tím, že jsme navázali
úzkou spolupráci s FK Chropyně.
V kádru máme devět hráčů z tohoto klubu, na kterých je vidět, že ma-

POHLEDEM MANAŽERA
„Po poslední vcelku nevydařené sezóně stál před hráči i funkcionáři TJ
Sokol Vrchoslavice jasný úkol a to napravit svou výkonnostní reputaci
v očích fanoušků i sportovních soupeřů a také dokázat, že I.B třída má
ve Vrchoslavicích své jisté místo, o čemž řada lidí před začátkem sezóny silně pochybovala. Za tímto účelem bylo ze strany vedení klubu
učiněno hned několik zásadních opatření. Došlo ke jmenování nového
trenérského dua, zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami klubu a především k doplnění a omlazení hráčského kádru. Mužstvo doplnilo zhruba 5 hráčů mladších dvaceti let, kteří se dokázali vcelku rychle
aklimatizovat a sžít se s novým prostředím i novými spoluhráči. Pozitivní atmosféra se z tréninků a šatny brzy přenesla i na hřiště a začátek
podzimní části sezóny se nesl v duchu řady vydařených výkonů i výsledků. Nastoupený trend a boj o přední místa tabulky přetrvával v podstatě až do posledního zápasu první poloviny sezóny, kdy patřilo týmu
Vrchoslavic čtvrté místo. Následná dvě předehrávaná kola se však vinou zranění a fyzické i psychické únavy celého mužstva nepodařilo
přetvořit v ani jeden bod a Vrchoslavice tak nakonec přezimovaly na
osmém místě. S ohledem na všechna zmíněná fakta a především také na
bodové odstupy našich soupeřů lze však konstatovat, že základní cíle
pro podzimní část sezóny – tedy stabilizace hráčského kádru, vytvoření
týmové atmosféry a také zabezpečení přijatelné tabulkové pozice pro
další mistrovská utkání – se podařilo víceméně naplnit.“
Jindřich Vlč, manažer TJ Sokol Vrchoslavice

jí velmi dobré fotbalové základy.“
¤ Ze statistik vyplývá, že neděláte
příliš rozdíl mezi tím jestli hrajete doma nebo v cizím prostředí…
„Ono je to asi dáno rozměry našeho hřiště, které je snad nejkratší v
celé soutěži. Ve Vrchoslavicích je
spousta rychlostních typů a tak nám
vyhovují větší rozměry. Brejková
hra je našemu týmu vlastní. Naopak díky našemu menšímu
výškovému průměru nám dělají
problémy standardní situace a ty
jsou právě ve Vrchoslavicích hodně
nebezpečné.“
¤ Velice dobře jste si také vedli v
regionálních derby. Překvapila
vás řevnivost provázející tato utkání?
„Ta prestiž je opravdu velká a
přiznávám, že mě to překvapilo.
Zvláště vyhrocená utkání z pohledu Vrchoslavic jsou s Němčicemi, Nezamyslicemi a Kojetínem. Tam to opravdu na hřišti i
v hledišti jiskří. Kluci se s tím
popasovali velmi dobře a například s mužstvy z Prostějovska
jsme prohráli jen v posledním
kole s Hanou.“
¤ Na která utkání si s potěšením
vzpomenete ještě v současnosti?
„Vynikající hrou jsme se prezentovali v Radslavicích (výhra 1:4) a
ve Všechovicích (porážka 2:1).
Zvláště na půdě lídra jsme předvedli fotbalově snad náš nejlepší
výkon, což nám po utkání potvrdili i místní fanoušci, bohužel na body to nestačilo. Dobře jsme také
zahráli v Prostějově (0:0) a ten výsledek považuji za naši ztrátu.“
¤ Na které duely by jste nejraději naopak zapomenul?
„Zvláště v domácím remízovém
zápase s Kojetínem (2:2) jsme
předvedli ve druhém poločase úplně katastrofální výkon. Další podobnou hrou jsme se prezentovali
i s Domaželicemi (2:2) a konkurenceschopný výkon jsme nepodali ani v Býškovicích (porážka
3:0).“
¤ Zmínil jste úzký kádr, budete
žádat po vedení na jaro posily?
„Ono je to dvousečné. Pokud máte
čtrnáct hráčů a všichni chodí tak to
není potřeba. Znáte to jak to je,
když máte k dispozici více fotbalistů, tak se postupem doby stejně
někteří, kteří dostávají méně příležitostí urazí. Počítám s doplněním
o dva hráče, ale není opravdu potřeba do toho mužstva příliš zasahovat.“

http://www.fotbalvrcho.wz.cz/

Fotbalisté Nezamyslic nenaplnili očekávání
Bývalý profesionální tenista definitivně odložil raketu a obul kopačky „V Hané je zkrátka pohodička,“ směje se Jan Mašík
„Na podzim nám chybělo srdíčko,“ říká Drahomír Crhan
Jako zjevení působil ve druhé části
podzimu v dresu TJ Haná Prostějov
bývalý profesionální tenista Tomáš Cibulec. V sedmi utkáních, ve kterých
rychlonohý útočník přetáhl přes hlavu
dres prostějovského fotbalového klubu, dokázal rozvlnit síť za zády soupeřových gólmanů v osmi případech.
Nejpikantnější na celé situaci je fakt,
že přímo neskutečně produktivní střelec nestál Hanou ani korunu! „Tomáš
hrál za tanto klub již před několika lety a od té doby je naším hráčem. Teď
skončil s tenisem a tak se věnuje naplno fotbalu,“ říká na adresu největší
podzimní posily klubový předseda Daniel Kolář. Jeho slova nám někdejší
vynikající světový deblista potvrdil v
exkluzivním interview.

sobením ve fotbale než před těmi několika lety?
„Určitě. Na zimu už jsem domluvený s
klukama na sálovku a také na jaře bych
chtěl hrát za Hanou. Jestli se tedy budu
těšit důvěře trenéra (úsměv)...“
¤ Vzhledem k vaší produktivitě vám
asi herní styl Hané sedí?
„Myslím si, že zde máme na všech postech hodně komplexní a vyvážené
mužstvo. Já jsem byl odmalička typem
dravého útočníka a role, ve které zde
působím, mi opravdu sedí.“
¤ Dá se očekávat, že by mohlo vzhledem k vaší střelecké potenci přilétnout laso z nějaké vyšší soutěže. Jak
by jste reagoval?
„Ne, to si myslím, že se určitě nestane.
I kdyby, tak bych stejně pryč nešel. Tady se vytvořila tak perfektní parta, kte¤ Jak jste se vůbec ocitl v Hané?
rá to táhne i mimo hřiště, že můj odchod
„Já jsem hrál za Hanou již před několi- vůbec nehrozí.“
ka lety. Tenkrát mě kluci vzali mezi sebe a udělali mi registračku. Pamatuji si, Tenista pálí. Novopečený hanácký kanože jsem tehdy odehrál nějaké tři zápasy nýr Tomáš Cibulec nezastírá, že ho v prostěa pak jsem se zase naplno věnoval teni- jovském klubu drží až nadstandardní téměř
su. Letos jsem skončil s profesionálním rodinné klima. Tento fakt také plně potvrzuje
tenisem nadobro a tak jsem se znovu naše fotografie, na které se dělí o vítěznou ravrátil k fotbalu.“
dost s jedním z mnoha dobrovolných funkcio¤ Počítáte tedy tentokrát s delším pů- nářů klubu Jiřím„Gándhím“ Procházkou.

Haná nabírá

mladé fotbalisty
Jeden z nejtradičnějších prostějovských klubů TJ Haná Prostějov pokračuje v rozvoji své
mládežnické základny. Kdo z
rodičů má zájem o to, aby se jejich potomek aktivně věnoval
nejpopulárnějšímu světovému
sportu, má tak jedinečnou šanci.
Případní adepti fotbalového řemesla ročníků narození 2000 a
mladších se mohou přijít přihlásit každé pondělí od 16:00 do
18:00 hodin do tělocvičny Švehlovy střední školy na náměstí
Spojenců. Tréninky přípravky
TJ Haná se v této tělocvičně budou konat každé pondělí až do
konce měsíce března. Více informací o oddíle včetně kontaktů
na
trenéra
na
www.minifotbal.cz.

Nepostradatelným motorem
záložní řady TJ Haná Prostějov
je další bývalý profesionální tenista Jan Mašík. Neúnavný
střední záložník se v průběhu loňské sezóny hodně rychle stal stěžejní figurou hanáckého výběru, ale na premiérovou branku si
počkal až do té letošní. Stejně jako jeho spoluhráči si nemůže premiérový půlrok v I.B třídě vynachválit.
„Po počátečním trápení se sestavou
jsme se postupně zlepšovali. V té
druhé polovině když jsme nastoupili v optimálním složení, tak jsme
předváděli výkony, kterými bychom se mohli rovnat vedoucí dvojici Všechovice, Býškovice,“ zmiňuje vzestupný trend formy mužstva Jan Mašík. Na premiérovou
branku si musel cizelérský exekutor
rohových kopů počkat až do letošního 5. kola, kdy se přičinil o slavné
vítězství v Pivíně hned dvěma trefami. „Já nejsem žádný střelec. Moje
role spočívá úplně v něčem jiném,“

zříká se skromně slávy vitální „jezdič“.
K fotbalu měl prý podle vlastních
slov vždycky blízko. „Pocházím z
Vysočiny, kde jsem se odmala
věnoval jak tenisu, tak i fotbalu. Jelikož mi šel tenis mnohem lépe, tak
jsem se rozhodl pro něj. V současnost už s tenisem prakticky končím
a tak se věnuji fotbalu naplno,“ říká
na výměnu malého míčku za velký
Mašík. Přechod o sólového tenisu
ke kolektivnímu fotbalu jde kamarádskému k duhu. „Působím v
Hané a to si myslím, že je nejlepší
klub z hlediska party a dalších vztahů suverénně nejlepší klub z celého
regionu. I kdyby o mě byl zájem,
tak bych určitě nikam nešel. V Hané
je to zkrátka pohodička,“ nemůže si
vynachválit celkovou atmosféru
panující v prostějovském klubu Jan
Mašík.
Roh gól! To se stává pravidlem v
případě, že se k exekuci rohového kopu
prostějovské Hané postaví Honza Mašík.

Dlouholetým lodivodem různých nezamyslických výběrů a v
posledních sezónách koučem
prvního týmu je zkušený fotbalový odborník Drahomír Crhan.
Po loňské veleúspěšné sezóně zažívá jeho klub a hlavně „A“ mužstvo mnohem složitější časy. Po
první polovině soutěže se jeho
svěřenci krčí až na desáté pozici a
zvláště alarmující je jen třináctibodový zisk. „Rozhodně jsme na
podzim nesplnili naše předsezónní očekávání a prognózy. Částečně se však tak stalo i díky objektivním příčinám. Jedna věc je
však jasná, že jsme absolutně nesplnili dané úkoly,“ neskrývá nedobré rozpoložení nad podzimními výsledky svého celku trenér
Drahomír Crhan.
Nezamyslické mužstvo poskládané z drtivé většiny z vlastních
odchovanců doplatilo hlavně na
zranění klíčových hráčů a také určitou nevyzrálost nadějných mladíků. „Dlouhodobě jsme se museli

obejít bez našich stěžejních hráčů
Štvrteckého s Kyselákem, kteří byli zranění. Bez těchto lídrů pak nebyl ani náš herní projev optimální.
Navíc se na našich nadějných dorostencích podepsal přechod do vyšší
soutěže. Zatímco vloni si v okresní
soutěži většinou spíše dobře potrénovali, tak letos v Krajském přeboru už toho měli dost. Tudíž nám potom na zápasy áčka chodili unavení,“ zamyslel se nad příčinami nevalných výsledků nezamyslický
kormidelník. Přitom hlavně v úvodu sezóny Nezamysličtí nehráli vůbec špatně, ale body na jejich kontě
nepřibývaly. „Prapůvod našeho
podzimního trápení bych viděl v
zápase třetího kola na půdě Radslavic. Tam jsme měli snad deset gólovek, ale skončilo to bezbrankovou

remízou. Ve většině dalších zápasů
jsem pak už pozoroval na mužstvu
určitou ztrátu sebedůvěry, která byla příčinou našich slabších výsledků. V tomto směru nám hodně
chyběl Jirka Štvrtecký, který je vůdčí osobností našeho mužstva. Z tohoto důvodu bych snad jako opory
ani nikoho nejmenoval,“ nechtěl
nikoho konkrétně vyzdvihovat
Drahomír Crhan. Na druhé straně
však byl nespokojený kormidelník
i realistický. „Na podzim se nám
nepříznivé věci prostě sešly jedna s
druhou. Zvykli jsme si hrát nahoře
a teď přišel určitý útlum a ten přijde
jednou za čas na každého. Realitou
je, že vzhledem k velké ztrátě na
střed tabulky se nás bude týkat boj
o záchranu.
(Dokončení na straně 24)

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 4. díl připravili Zdeněk
Vysloužil a Petr Kozák, foto Zdeněk Pěnička a Lubomír Kaprál.
FOTBAL EXTRA - 5. díl věnovaný OFS Prostějov
vyjde v čísle 4, dne 26. ledna 2009.
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19. ledna 2009

Fotbalisté Nezamyslic nenaplnili očekávání

„Na podzim nám chybělo srdíčko,“ říká Drahomír Crhan
(Dokončení ze strany 23)
Pokud však dobře potrénujeme
a budeme zdraví, tak ze sestupu
obavy nemám. Hráči si to prostě na jaře musí ukopat sami,“
věří bezmezně v záchranu zkušený kouč. V případě
Nezamyslic, by byl určitě sestup velkou tragédií. Tamní
koncepční práce, kdy jsou do
mužstva pravidelně zařazováni
vlastní odchovanci, je totiž jedinou cestou, kterou by se kluby hrající na této úrovni měly
ubírat. „Provázanost prvního
mužstva s dorostem je velká.
Trénujeme dvakrát týdně s tím,
že v úterý jsou na hřišti dorostenci společně s muži. Účastníme se tak zimního turnaje v
Morkovicích, kde máme přihlášený jak dorost, tak i první
mužstvo. Těsně před startem
jarní sezóny máme navíc společné čtyřdenní soustředění ve
Starém Hrozenkově,“ poukázal
na příkladnou návaznost mládežnické základny s elitním výběrem nezamyslický trenér Crhan.
Z výše zmíněných důvodů také
nelze v Nezamyslicích očekávat
ani žádné převratné kádrové
změny. „Z hostování v
Morkovicích se vrací Tomáš
Holub a usilujeme také příchod
Pavla Tihelky z Vyškova. Jedná
se nadějného hráče dorosteneckého věku, se kterým počítáme

KÁDR TJ HANÁ NEZAMYSLICE, PODZIM 2008/2009:
Brankář: Tomáš BURIÁNEK.
Obránci: Lukáš KRÁL, Miroslav LAKOMÝ, Martin PŘIKRYL,
Arnošt MATOUŠEK, Marek HRSTKA.
Záložníci: Vladimír FIALKA, Marek PAVELKA, Roman KIRILJUK, Jaroslav MOJTEK, Jiří ŠTVRTECKÝ, Jan WAGNER, Filip
ŠTEFLOVIČ, Antonín BARDOŇ, Radek FIALKA.
Útočníci: Kamil OULEHLA, Vlastimil KYSELÁK, Tomáš
MARIÁNEK, Martin MÁJ, Miroslav MUSIL.
Trenér: Drahomír CRHAN.
Asistent trenéra, vedoucí mužstva: René POSPÍŠIL.
Předseda klubu: Vladimír OŠŤÁDAL

OČIMA PŘEDSEDY
„O průběhu podzimní části jsme měli úplně jiné představy... Naším
záměrem bylo hrát pohledný fotbal a okupovat horní příčky tabulky. Od
třetího kola na nás však padla určitá herní krize, kterou zlomila až domácí výhra s Hanou Prostějov. Na jaře nás tak čeká boj o záchranu, ale
tuto situaci jsme si způsobili sami. Tím pádem se z téhle šlamastyky musíme dostat také vlastními silami. Ano, přiznáváme, že z toho máme
určité obavy, ale pro uchování naší příslušnosti v I.B třídě uděláme maximum. Ekonomicky jsme na jarní část zajištěni, i když je to obtížnější
než v předešlých sezónách. Zejména postupem dorostu do Krajského
přeboru se nám náklady zvýšily, ale obdobná situace je i v jiných klubech.“
Vladimír Ošťádal, předseda TJ Haná Nezamyslice
i do A týmu. Na odchodu z našeho klubu není žádný hráč,“
zmínil minimální hráčské rošády kormidelník prvního celku. O tom, že současné postavení Nezamyslic neodpovídá herním kvalitám mužstva svědčí i
některé výsledky z podzimní

KONEČNÁ TABULKY 2. LIGY – SKUPINA
„VÝCHOD“ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. HC Bobři Valašské Meziříčí
2. Salith Šumperk
3. HC Orlová
4. HC Slezan Opava
5. SHK Hodonín
6. VSK Technika Brno
7. HC Uničov
8. HC TJ Šternberk
9. HC Nový Jičín
10. HC Zubr Přerov
11. VHK Vsetín
12. SKLH Žďár nad Sázavou
13. HC Spartak Pelhřimov
14. HK Jestřábi Prostějov
15. HC Břeclav
16. HHK Velké Meziříčí

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
19
16
15
15
15
14
13
11
12
11
10
9
8
7
6

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

3
3
0
5
1
1
3
3
3
2
3
1
3
3
2
5

5 138:96
8 113:69
8 115:95
7 117:87
9 108:85
11 114:96
11 114:103
13 104:111
12 96:100
14 90:102
13 104:98
17 86:127
17 96:123
17 84:121
19 79:113
18 84:116

65
60
60
56
56
52
49
44
44
42
42
35
32
31
27
25

části.
„Například
proti
Býškovicím (výhra 1:0 – pozn.red.) nebo Hané (výhra 2:0 –
pozn.red.), což jsou týmy velmi
dobré úrovně jsme podali
výborné výkony. Naopak domácí derby s Němčicemi (remíza 1:1 – pozn.red.) bylo z tohoto pohledu přímo hrůza a
děs,“ uvedl závěrem v příkladech proměnlivou tvář svých
svěřenců Drahomír Crhan.
TABULKA DOMA
1. Valašské Meziříčí 15 12 2 1 0 75:38
2. Orlová
15 11 3 0 1 65:39
3. Šumperk
15 11 0 0 4 63:27
4. Technika Brno 15 11 1 0 3 62:50
5. Hodonín
15 8 4 1 2 65:44
6. Přerov
15 9 2 1 3 57:37
7. Uničov
15 8 2 2 3 62:46
8. Šternberk
15 8 0 2 5 53:45
9. Vsetín
15 8 1 1 5 63:48
10. Opava
15 8 1 1 5 53:38
11. Nový Jičín
15 7 2 2 4 58:50
12. Velké Meziříčí 15 6 1 1 7 50:44
13. Žďár . S.
15 6 1 1 7 43:47
14. Prostějov
15 5 1 2 7 52:56
15. Pelhřimov
15 5 1 1 8 55:59
16. Břeclav
15 3 2 1 9 42:57

41
39
33
35
33
32
30
26
27
27
27
21
21
19
18
14

TABULKA VENKU
1. Opava
15 7 2 4 2 64:49
2. Šumperk
15 8 0 3 4 50:42
3. Valašské Meziříčí 15 6 2 2 5 63:58
4. Hodonín
15 7 1 0 7 43:41
5. Orlová
15 5 3 0 7 50:56
6. Uničov
15 6 0 1 8 52:57
7. Vsetín
15 3 2 2 8 41:50
8. Nový Jičín
15 4 2 1 8 38:50
9. Šternberk
15 5 1 1 8 51:66
10. Technika Brno 15 4 2 1 8 52:46
11. Pelhřimov
15 4 0 2 9 41:64
12. Žďár n. S.
15 4 1 0 10 45:79
13. Břeclav
15 4 0 1 10 37:56
14. Prostějov
15 3 1 1 10 32:65
15. Přerov
15 3 0 1 11 32:67
16. Velké Meziříčí 15 0 0 4 11 34:72

29
27
24
23
21
19
15
17
18
17
14
14
13
12
10
4
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Hokejisté Prostějova skončili po základní části na 14. místě

Manažer Alois CHLUSTINA: „Pro zachování hokeje
v Prostějově jsme odhodláni udělat úplně všechno!“
První polovina druholigové hokejové soutěže je za námi a HK
Jestřábi Prostějov prožíval
vskutku nelehké časy. Člověk,
který od samého prvopočátku
stál u nelehkého rozjezdu zkomírajícího klubu, se jmenuje Alois Chlustina.
Tento muž seděl v
prostějovské hokejové organizaci na počátku
sezony hned na
několika židlích současně.
Jako sportovní
manažer měl na
starosti tvorbu
kádru, který také
jako hlavní trenér
připravoval na sezónu a
vedl ho v prvních jedenácti
zápasech 2. ligy. V těchto mistrovských duelech se mu však z
různých důvodů příliš nevedlo,
když se svými svěřenci vytěžil
jen jediný bodík za premiérovou porážku se Šternberkem po
samostatných
nájezdech.
Zbývajících deset zápasů mužstvo pod jeho taktovkou prohrálo a rozčarovaný kouč svůj
post přepustil svému asistentovi
Svatopluku Vařekovi na beznadějně poslední pozici. Poté už
převzal tým stávající lodivod
Aleš Flašar.
„Všichni dobře víme, jak to tady
na začátku sezóny vypadalo. Na
led jsme se dostali až 26. srpna, tedy tři týdny před startem soutěže.
V té době už byl hráčský trh rozebrán a my jsme museli brát jen to
co zbylo. Mysleli jsme si, že budeme bodovat alespoň doma, ale po
té sérii deseti porážek jsme se rozhodli, že mužstvo potřebuje nový
impuls v podobě příchodu nového
trenéra,“ říká s odstupem ke svému vlastnímu odvolání Alois
Chlustina, který však na práci v
prostějovském klubu nerezignoval a dál se věnuje manažerské
práci. „Věděli jsme, že potřebujeme získat na trenérský post kouče,
který zná dobře zdejší prostředí.
Podařilo se nám sehnat současného trenéra Aleše Flašara, se kterým jsme začali postupně budovat
nový tým. Ten původní kádr měl
obrovský skluz v přípravě a velkou slabinu na brankářském postu
(Švach - Turek - pozn. red.).
Nechci nijak snižovat kvality těch
gólmanů, ale jednalo se o mladé
nevychytané kluky, kteří na tuhle
soutěž ještě nemají odpovídající
výkonnost,“ vyjmenovává hlavní
důvody tristních výsledků v první
části soutěže Chlustina.
S příchodem nového kouče se

však jako mávnutím kouzelného
proutku začalo najednou vyhrávat. „S nástupem Aleše Flašara
však přišla ta vítězná šňůra, díky
níž se podařilo smazat tu obrovskou bodovou ztrátu.
Nakonec se to podařilo dotáhnout až
na jediný bod
od toho vysněného
třináctého místa.
My se
však mus í m e
dívat především za
sebe, abychom tu soutěž
pro Prostějov zachovali,“ upozorňuje na
nebezpečnou blízkost sestupové
příčky prostějovský manažer.
Jako velké plus vidí Alois
Chlustina i postupné narovnávání
ekonomické situace klubu.
„Postupně se klubový rozpočet
navýšil až trojnásobně. Největší
zásluhu na tom má osoba majitele
klubu Zdeňka Zabloudila, který
do klubu dává své vlastní peníze,
protože ten sponzoring stále není v
takovém objemu jak jsme si sami
představovali. Na urovnání bývalým vedením značně pokřivených
vztahů se sponzory stále pracujeme a snažíme se je přesvědčit o naší snaze dostat prostějovský hokej
zpátky tam kam patří,“ kroutí hlavou nad nezáviděníhodným dědictvím sportovní manažer. Svůj
odhodlaný postoj ke svému hanáckému angažmá potvrdil zkušený hokejový bard i v následujících větách. „Samozřejmě, že
nejjednodušší by bylo po nevydařeném začátku s tím tady seknout.
Jak se říká, potápějící se loď opouštějí jen krysy a srabi. My hokejisti jsme však bojovníci a budeme
bojovat až do konce. Pro zachování hokeje v Prostějově jsme odhodláni udělat všechno,“ vyznal
se ze svého vztahu k Jestřábům
Chlustina. Vedoucí činovníky klubu také hodně trápí určitá averze
čišící ze všech soupeřů při
vzájemných
kláních
s
Prostějovem. „Opravdu máme
pocit, že kamkoliv přijedeme, tak
se naši soupeři chtějí na Prostějov
vytáhnout. Je to v tom stylu: Přijel
Prostějov, tak budeme maximálně
bojovat, dáme do toho všechno! Z
tohoto důvodu jsme rádi, že nás
nečekají v nadstavbové části protivníci typu Šumperku a Přerova.
Pozitivní je také, že budeme mít
možnost přímé konfrontace s
Břeclaví a Pelhřimovem a tam se

„Potápějící
se loď
opouštějí
jen krysy
a srabi...“

ukáže jak na tom jsme. Tyto zápasy nám nalijí čistého vína,“ poukazuje na zajímavé výsledky v druholigové soutěži sportovní manažer. Při vší úctě ke jménům klubů
v podobě Břeclavi nebo
Pelhřimova by však s určitostí přilákali „nenávidění“ Šumperk s
Přerovem do hlediště mnohem
více fanoušků. „Kdybychom měli
bodově nahráno a tím pádem byli
v jiné pozici, tak bychom se tomu
určitě nebránili. Co se však týká
zesílení ochranky a pořadatelské
služby, tak to všechno stojí peníze
a my opravdu počítáme každou
korunu. Na Přerov či Šumperk by
jistě přišla větší návštěva, ale my
by jsme to stejně museli vykompenzovat zvýšenými náklady na

pořadatelskou službu. Navíc i hokejová kvalita těchto mužstev je
někde jinde než u našich přímých
konkurentů,“ neskrývá úlevu z
vyhnutí se vyhroceným soubojům
s nejbližšími regionálními rivaly
Chlustina.
Hokejovou veřejnost také zajímá
blízká budoucnost. Drtivá většina
současného kádru je v Prostějově
totiž jen na hostování a hrozí tedy,
že se bude mužstvo obtížně před
další sezónou skládat znovu. „Tu
kostru, která se tady zásluhou
trenéra Flašara vytvořila by tady
měla zůstat. Samozřejmě, že s
hráči o jejich budoucnosti mluvíme a budeme v úsilí je u nás
udržet pokračovat.
(Dokončení na straně 25)

statistiky HK Jestřábi Prostějov po základní části
Brankáři:
Z
Petr TUČEK
18
Emil HRAZDÍRA
6
Adam ŠVACH
5
Michal TUREK
5
Martin ŠTEFL
4
Obránci:
Robin STANĚK
Petr DOSEDĚL
Jan KRAJÍČEK
Jiří PAŠKA
Robert JEDLIČKA
Jan KOLIBÁR
Jiří RASZKA
Michal ZIMMER
Michal ŠIMEK
Lukáš BUČEK
Jaroslav SPURNÝ
Jan DVOŘÁK
Michal GIBA
Útočníci:
Petr DOSTÁL
Ján SKOKAN
Roman HLOUCH
Jiří PILUŠA
Michal RAK
Vladimír SEDLÁŘ
Petr VLK
Peter UČNIK
Pavel ŽIBRITA
Jakub CIK
Michal NOVÁK
Samuel RAYMOND
Petr JANEČKA
Michal HOLUŠA
Adam POMETLO
Tomáš VALKO
Martin DUFEK
Ivo KUČERA
David JAKUBEC
Filip KUPEC
David SYRŮČEK
Dan KOTLÍK
Petr HLADKÝ
Lukáš CIK
Tomáš BERČÁK
Tomáš ONDREJKOVIČ

M Střely OB
878 578 46
277 181 18
175 100 19
190 134 21
239 186 14
Z
G A
30
2
8
28
0
8
13
3
5
22
1
6
25
1
3
20
0
1
17
1
0
10
0
0
8
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
29
20
14
19
15
25
21
12
15
22
10
8
5
1
1
6
6
9
9
12
2
3
3
5
16
21

12
10
9
7
8
3
5
5
4
2
3
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

15
14
13
10
6
7
4
2
3
5
4
1
4
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

ÚZ
532
163
81
113
172
B
10
8
8
7
4
1
1
0
0
0
0
0
0

PB
3.15
3.91
6.51
6.63
3.51
+/-24
-3
-14
-11
-6
-8
-15
-4
0
0
0
0
0

PÚ
92.04
90.95
81.00
84.33
92.47
TM
24
54
54
39
24
4
48
14
18
2
0
0
0

27
24
22
17
14
10
9
7
7
7
7
5
4
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

-14
-2
-12
-18
-7
-18
-21
+3
-14
-6
-5
0
-5
0
0
+1
-6
-2
-1
0
-2
-1
-2
-6
-10
-4

42
28
16
30
6
11
8
9
18
6
10
2
10
0
0
2
18
0
20
6
2
0
0
2
6
6

„Trápí mě, že jsme pořád v tabulce dole,“ říká Aleš Flašar
Prozatím úspěšný kouč Jestřábů myslí na play off
Po první polovině základní části
druholigové soutěže převzal tápající výběr HK Jestřábi Prostějov
zkušený lodivod Aleš Flašar. V
průběhu dalších patnácti utkání
dokázal s mnohými již odepsaným
mužstvem získat úctyhodných sedmadvacet bodů a opustit poslední příčku tabulky. Po přímo světelnou rychlostí dotáhnutí se na třináctou příčku znamenající play
off se však jeho svěřenci pře tuto
magickou hranici ne a ne přehoupnout, ba co víc zespodu zle
dotírají další soupeři. Muž číslo
jedna prostějovské střídačky na
průběh a poměry panující v soutěži má svůj názor, o který se s námi
rozdělil v následujícím rozhovoru.
¤ Jak by jste hodnotil vaši patnáctizápasovku v základní části?
„Sedmadvacet bodů získaných za
patnáct kol není zase tak špatný výsledek.Akorát mě trápí jedna věc, a
to že jsme stále v tabulce dole... Při
troše štěstí jsme mohli být výše.“
¤ Po přímo raketovém nástupu
přišly vcelku logicky i porážky.
Jsou poslední výsledky reálným
odrazem síly mužstva?
„Těch porážek zase tolik nebylo.
Snad čtyři ´normální´ a dvě v prodloužení. Já beru, že to mužstvo je
poskládáno ze šikovných hokejistů, ale máme úzký kádr. Při pár
zraněních se nám rozsypou útoky a
látáme to, jak se dá. Jedná se o mladý tým a ty prohry musejí přijít. Je
to prostě sport. Takové mužstvo,

abychom všechno vyhrávali, ještě
nemáme (úsměv).“
¤ V prosinci už byla vidět na
týmu zřetelná únava. Je to právě
tím úzkým kádrem?
„Určitě. Hlavně před vánocemi
jsme se na tu pauzu přímo těšili. Na
mužstvu byla vidět velká únava a já
jsem se na tu pauzu těšil. Pak jsme
pořádně potrénovali, ale narazili
jsme na silné protivníky.“
¤ Při nástupu k mužstvu jste si
chválil na druhou ligu nadprůměrnou gólmanskou dvojici.
V posledních zápasech však s jejich výkonností asi moc spokojen
nejste?
„Je pravda, že výkony našich brankářů v poslední době nejsou optimální. Snad je to jen v jejich hlavách, já do nich opravdu nevidím.
Jestli si jsou moc jistí svým místem,
tak by se nad tím měli zamyslet.“
¤ Nedělá vám problémy také to,
že vás už soupeři prokoukli?
Pokud pokryjí Hloucha a dalších pár konstruktivních hráčů
tak mají mnohdy z poloviny vyhráno…
„To je dáno tím, že máme užší kádr. Pokud však ti kluci mají na to
být oporami tak se s tím musí umět
vypořádat. Na Jágra se také všichni
soustředí a on si s tím poradí. Pokud
ne, tak je to problém pro něj.“
¤ Který ze zápasů v nichž jste
mužstvo vedl vám nejvíce utkvěl
v paměti jako ten, který se nejvíce přiblížil k dokonalosti?

„Tak jak já bych si to představoval byl ten zápas s Velkým
Meziříčím (výhra 8:1 -pozn.
red.). To jsem byl už v průběhu druhé třetiny v klidu
(úsměv)“
¤ A naopak, kdy vás mužstvo naprosto zklamalo?
(Po dlouhém přemýšlení)
„Asi domácí duely se
Vsetínem (porážka 2:6) a ten
včerejší s Orlovou (3:5), o nebylo opravdu z naší strany povedené.“
¤ Jak na mužstvo působí ta
skutečnost, že i když pravidelně
bodujete, tak se pořád nemůžete
dostat do té třináctky?
„Samozřejmě je to poznat. Nevím
jakým divným zázrakem ta mužstva okolo nás začala vyhrávat. My
také vyhráváme, ale bodujeme s
týmy zespodu i z horních příček tabulky. Naše konkurence zespodu
však pravidelně vyhrává hlavně s
úplnou špičkou... Nevím, co si o
tom mám myslet. Určitě je to pro
nás určitým způsobem svazující.“
¤ Znamená to, že se vám nelíbí
některé výsledky?
„Je to tak. Ta mužstva za námi se na
nás dotahují, díky těm překvapivým výsledkům. Například nedokážu pochopit jak takové mužstvo
jako Šumperk, může prohrát s
Břeclaví a ztratí body s Velkým
Meziříčím…“
¤ Musíte se tedy spíše ohlížet za
sebe?

Je to však sport a může se
to stát, ale na můj vkus je
těch výsledkových náhod
až moc! Nechci na nikoho apelovat, ale myslím
si, že ta naše soutěž by se
neměla sázet. Sázkové
kanceláře by ji ze svých
nabídek měly stáhnout, to
asi opravdu dělá neplechu.“
¤ Není to nasazení soupeřů vyšší také kvůli tomu, že nikdo Prostějov
nechce v play off?
„Něco na tom bude. Oni vidí, že
jsme šli hodně výkonnostně nahoru a po polovině soutěže kdy jsme
byli na odpis se s námi musí zase
počítat. Je to tím, že se v klubu začalo pořádně pracovat a hokej se
zde dělá tak jak má. Proto mi to
hodně vadí, jelikož moc dobře vím
kolik úsilí stojí majitele, aby ten
klub fungoval tak jak má. My trénujeme, poctivě se připravujeme,
ale druhou věcí jsou ty zázračné výsledky. Já jsem přesvědčen, že nejde o náhodu!“
¤ Jak jste spokojeni s návštěvností, ta kolísá přímo úměrně s
výkony. Nesráží to kluci sami těmi střídavými výkony?
„Tak ono to opravdu souvisí s výsledky. Já však říkám, že jestli se
jedná o opravdového fandu tak přijde i když se prohraje dvakrát po
sobě a hledí dotlačit ten klub zpátky
nahoru. Ti co nepřijdou podle mě

„Na můj vkus je těch výsledkových náhod až moc.
Nevím, co si o tom mám
myslet.Jsem přesvědčen,
že nejde o náhodu!“
Aleš Flašar, trenér hokejistů
Prostějova
„To je pravda. My se musíme
obávat pádu do těchto spodních
vod. Připadá mi to, jako by se
všichni z toho spodku domluvili a
hráli proti Prostějovu. Rozdělují si
mezi sebou body a proti nám hraje
každý jako o život. Musíme tedy
počítat s určitou averzí proti nám a
hledět se co nejdříve zachránit. Co
uděláme navíc směrem dopředu je
takový bonus a třebas i to play-off
vyjde.“
¤ Zmínil jste averzi. Je to cítit, že
Prostějov hrál dlouhé roky nahoře a soupeři mu to chtějí jak se
říká osladit?
„Na tom něco bude. Ty mužstva ze
špice tabulky, které k nám přijedou
zde bojují jako o život a když prohrají tak jsou hodně nas….! Za tři
dny pak jedou například do
Velkého Meziříčí a tam s bohorovným klidem ztratí body jako by se
nechumelilo. To mi opravdu vadí.

Spasitel Jestřábů.Uchová Aleš Flašar pro Prostějov druholigovou
příslušnost nebo se mu ještě podaří s týmem prokousat do vyřazovacích bojů?
Foto: Zdeněk Pěnička
nejsou fanoušci. Jsou lidé, kteří si
myslí, že když porazíme Valmez.,
tak máme na to abychom hráli první flek. V momentální situaci na to
ale nemáme. Zatím patříme do
spodní části tabulky a bude nás stát
hodně sil, abychom se prokousali
kousek výš. J8 však věřím tomu, že
se nám to podaří.“
¤ S vaším příchodem souviselo
také zařazení Pavla Davida na
post vašeho asistenta. V posledních utkáních už se však na
střídačce nevyskytuje. Proč?
„Pavel dostal od majitele klubu pana Zabloudila za úkol věnovat se
naplno manažerské práci. V jeho
kompetenci je oslovování sponzo-

rů a to mu zabírá všechen čas. Do
konce sezóny tak budeme ve dvojici s Martinem Dufkem.“
¤ Jakým směrem pohlížejí vaše
zraky z hlediska posil?
„Já mám zájem o příchod dvou
dravých útočníků a jednoho hotového beka. Hlavně však chci vytvořit mnohem větší konkurenci v
útoku, protože mám pocit, že někteří hráči si myslí, že mají své jisté.
A to není dobře, protože tím pádem
celková výkonnost padá, když ti
hráči vidí, že na střídačce není rovnocenná náhrada. Každopádně to
však musí být ve střízlivých cenových relacích, protože těch peněz
není nazbyt.“ Zdeněk Vysloužil
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Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
31. kolo: HK Jestřábi Prostějov - HC Orlová 3:5 (0:2, 1:2, 2:1). Branky a nahrávky:
21. Hlouch (Skokan, Dostál), 53. Doseděl (Skokan), 56. Rak (Dostál) - 4. Kraft (Grygar,
Dušek), 16. Samiec (Kotásek, Studený), 34. Samiec (Vydra, Dušek), 36. Studený (Stránský), 60. Kotásek (Studený) • SKLH Žďár nad Sázavou - SHK Hodonín 6:5 po prodloužení (3:2, 1:2, 1:1 - 1:0).Branky a nahrávky: 12. M. Sobotka (Havelka), 18. Havelka (Koželuh), 20. Plachý (Souček, Koželuh), 36. Mülfait (Pleva), 47. Bendík (Souček),
62. Pleva (M. Sobotka, Koželuh) - 12. Jurásek (Čárský), 16. Zábranský, 30. Peš (Matušek), 36. Peš (Barták), 48. Hučko (Zábranský) • HC ZUBR Přerov - HC Uničov 4:5
(2:2, 1:1, 1:2). Branky a nahrávky: 5. Žibrita (Korčák, Kolář), 18. Hanák (Hruška), 21.
Kočara (Ditrich, Sprušil), 56. Ditrich (Pala) - 7. Komínek (Bařica), 12. Pekr (Ševčík), 26.
Pavlas (Frieb, Ševčík), 47. Komínek (Jurča, Pavlas), 54. Komínek (M. Rajnoha) • HC
TJ Šternberk - HC Nový Jičín 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 1:1 - 0:0 - 1:0).Branky a nahrávky: 9. Tomášek (Klimovič), 27. Klimovič (Jurdič), 36. Dobrý (Kohút), 41.
Klimovič (Tomášek, Jurák), 66. Fiala - 2. Glabazňa (Hruškovský), 6. Uhlár (Skaloš, Macháček), 29. Zedník, 55. Sluštík (Vašut) • VSK Technika Brno -VHK Vsetín 1:6 (0:0,
1:1, 0:5). Branky a nahrávky: 40. Zapletal (Mráz, Benýšek) - 26. Rajnoha (Štraub, Šimek), 44.Ašer (Šimek, Vaněk), 52. Vaněk (Pšeja), 53. Knebl (Hashka), 54. Haschka (Tesařík, Mikeš), 59. Vaněk (Ašer, Štraub) • HC Slezan Opava - HC Spartak Pelhřimov
2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Branky a nahrávky: 23. Kukol (Měch, Tůma), 49. Chalupa (Kovalovský, Kocián) - 19. Kubát (Hadrava), 31. Plachý (Tecl), 37. Tecl (Plachý) • Salith Šumperk - HC Břeclav 7:1 (0:0, 3:0, 4:1).Branky a nahrávky: 29. Duba (Blanár, Novosad),
32. Meluzín (Vymazal, Holík), 36. Holík (Novosad), 42. Čížek (Ambruz), 44. Ambruz
(Sedlák), 52. Stejskal (Sedlák), 60. Ambruz (Duba, Blanár) - 59. Vaněček (Nohel, Prachař) • HHK Velké Meziříčí - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:1 po sam. nájezdech
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 9. Bula (Kunstmüller), 66. Nekvasil - 33.
Zrník (Dvořák, Vaněček).
32. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Jestřábi Prostějov 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).
Branky a nahrávky: 54. Krisl (Dvořák), 55. Sochorek - 20. Dostál (Skokan, Hlouch), 29.
Janečka, 57. Janečka (Novák), 60. Holuša (Novák) • HC Břeclav - HHK Velké Meziříčí 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Branky a nahrávky: 34. Kárný, 40. Prachař, 55. Cikl (Barák), 59.
Kárný (Vaněček, Prachař) - 19. Kunstmüller, 41. Bukáček • TJ Gedos Nový Jičín -VSK
Technika Brno 5:6 (1:4, 2:0, 2:2). Branky a nahrávky: 8. Sluštík (Vašut, Slabý), 34.
Lhotský (Bacul, Uhlář), 35. Vašut (Macháček), 44. Vašut (Macháček), 44. Pelikán (Glabazňa) - 5. Mráz, 5. Liška (Korotvička, Špok), 13. Korotvička, 17. Lesák (Mráz), 49. Látal
(Zapletal, Jelínek), 60. Liška (Mráz) • HC Orlová - SKLH Žďár nad Sázavou 5:1 (2:0,
1:0, 2:1).Branky a nahrávky: 1. Kraft (Grygar), 8. Kraft (Grygar), 24. Chomič (Minařík),
51. Potočný (Studený, Stránský), 54. Chomič (Kudláček, Potočný) - 47. Štěpánek (Fibikar) • SHK Hodonín - HC ZUBR Přerov 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0 0:1). Branky a nahrávky: 14. Zábranský (Hoza, Pokorný), 19. Komárek (Jurásek, Čárský), 52. Komárek (Kýhos, Jurásek) - 26. Kolář (Žibrita, Faltýnek), 45. Kolář (Žibrita),
59. Kolář (Žibrita), 66. Hanák • HC Uničov - HC TJ Šternberk 7:3 (3:0, 3:2, 1:1). 8.
Ševčík (Pavlas), 10. Bařica (Komínek), 20. Paško (Pekr), 21. Komínek (Šindler), 24. Pavlas (Komínek, Frieb), 33. Handl (Ševčík, Heča), 58. Pekr (Paško) - 28. Tomášek (Šimo),
38. Zapletal (Hrbatý), 54. Klimovič (Vích) • VHK Vsetín - HC Slezan Opava 3:4 (2:0,
1:3, 0:1). Branky a nahrávky: 1. Vaněk (Gergela, Šimek), 2. Ašer (Podešva), 28. Knebl
(Ašer) - 25. Kovalovský (Kukol), 27. Černý (Měch), 34. Čavrk (Měkýš), 44. Grofek •
HC Spartak Pelhřimov - Salith Šumperk 2:9 (1:4, 0:4, 1:1). Branky a nahrávky: 16.
Kašpar (Heřman), 54. Plachý (Tecl) - 4. Brunec (Ambruz, Sedlák), 9. Novosad (Duba,
Stejskal), 12. Rozum (Holík, Vymazal), 16. Novosad (Duba), 23. Novosad (Ondráček),
27. Ambruz (Vymazal), 33. Holík (Vymazal), 40. Duba (Ondráček), 51. Duba (Novosad).
-zv-

TABULKA PO 20. KOLE
1. Salith Šumperk
32 21 0 3
2. HC Bobři Valašské Meziříčí
32 18 4 4
3. HC Orlová
32 18 6 0
4. HC Slezan Opava
32 16 3 5
5. SHK Hodonín
32 15 5 3
6. HC Uničov
32 16 2 3
7. VSK Technika Brno
32 16 3 1
8. HC TJ Šternberk
32 13 2 3
9. VHK Vsetín
32 12 3 3
10. HC Nový Jičín
32 11 4 4
11. HC Zubr Přerov
32 12 3 2
12. SKLH Žďár nad Sázavou
32 10 3 1
13. HC Spartak Pelhřimov
32 10 1 3
14. HK Jestřábi Prostějov
32 9 2 3
15. HC Břeclav
32 8 2 2
16. HHK Velké Meziříčí
32 6 2 5

8
6
8
8
9
11
12
14
14
13
15
18
18
18
20
19

129:72
141:102
125:99
123:93
116:95
126:110
121:107
112:122
113:103
105:111
97:112
95:136
101:134
91:128
84:122
88:121

66
66
66
59
58
55
55
46
45
45
44
37
35
34
30
27

3. kolo, středa 21. ledna: Salith Šumperk -VHK Vsetín, HC Slezan Opava HC Nový Jičín, VŠK Technika Brno - HC Uničov, HC TJ Šternberk - SHK Hodonín, HC Zubr Přerov - HC Orlová, SKLH Žďár nad Sázavou - HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav (18:00 hodin), HHK
Velké Meziříčí - HC Spartak Pelhřimov.
4. kolo, 24.-25. ledna: HC Nový Jičín - Salith Šumperk, HC Uničov - HC Slezan
Opava, SHK Hodonín -VŠK Technika Brno, HC Orlová - HC TJ Šternberk,
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov, HC Břeclav - SKLH Žďár nad
Sázavou, HC Spartak Pelhřimov - HK Jestřábi Prostějov (neděle 25.1., 17:00
hodin), VHK Vsetín - HHK Velké Meziříčí.

Manažer Alois CHLUSTINA: „Pro zachování hokeje
v Prostějově jsme odhodláni udělat úplně všechno!“
(Dokončení ze strany 24)
V současnosti už jsme zcela v jiné
pozici než na začátku sezóny, kdy
hráči vůbec nevěděli jestli bude
hokej v Prostějově existovat.
Myslím, že jsme dokázali naši životaschopnost a to je v dalších
jednáních ohromné plus,“ nastiňuje výhled do budoucnosti prostějovský manažer, který vzápětí
popisuje i období začátku sezóny.
„Srpen, září, říjen to byly měsíce
kdy bylo hodně těžké přesvědčit
hráče o tom, aby šli do Prostějova. Po tomto období se situace rapidně zlepšila a naopak můžeme
získat hráče, kteří jsou velmi kvalitní, ale také hodně drazí. Na ty
však zase zatím nemáme.“ Prostějovský klub zápolí stejně jako
drtivá většina ostatních sportovních klubů s ekonomickou situací. „Hlavní naší slabinou je absence generálního sponzora.
Podpora veřejnosti je na odpovídající úrovni, ale my potřebujeme získat hlavního partnera. Je to
však otázka další nezměrné mravenčí práce celého marketingového týmu,“ poukázal na loňskou ztrátu hlavního mecenáše
Chlustina, jenž také zmiňuje
návštěvnost. „Na to kde se v ta-

Nadstavbu zahájili Jestřábi domácí porážkou s Orlovou
Nelehký úvod nadstavbové části
čekal v uplynulém týdnu na prostějovské hokejisty. V úvodním
kole této druhé části 2. ligy skupiny Východ přisoudil svěřencům Aleše Flašara los v podobě
třetího celku tabulky HC Orlová. V blahé paměti všech fanoušků je jistě poslední nezapomenutelný souboj těchto dvou celků, který krátce před Vánoci
pro sebe rozhodli hostující borci
v nervydrásajících nájezdech.
Tentokrát se podařilo Orlovanům rozhodnout o své výhře v
normální hrací době, když po
většinu utkání jeho vývoj kontrolovali. Orlová se celkem bez
větších problémů těšila po dvou
třetinách z vedení 1:4, aby o něj
přišla čtyři minuty před koncem
- 3:4. Místo toužebného vyrovnání však utnul naděje domácích střelou do prázdné Kotásek - 3:5.
HK Jestřábi Prostějov
- HC Orlová 3:5 (0:2, 1:2, 2:1).
Branky a nahrávky: 21. Hlouch
(Skokan, Dostál), 53. Doseděl
(Skokan), 56. Rak (Dostál) - 4.
Kraft (Grygar, Dušek), 16. Samiec (Kotásek, Studený), 34. Grygar
(Vydra, Dušek), 36. Studený
(Stránský), 60. Kotásek (Studený). Rozhodčí: Váňa - Held, Lošťák. Vyloučení: 6:11. Využití:
1:1. Diváků: 1000. Sestava Prostějova: Hrazdíra (36. Tuček) Doseděl, Kolibár, Staněk, Buček,
Giba - Hlouch, Rak, Dostál - Holuša, Novák, Raymond - Sedlář,
Skokan, Cik. Trenér: Aleš Flašar.
Asistent trenéra: Martin Dufek.
Do zápasu vstoupili aktivněji do-

mácí Jestřábi, kteří však hned v 1.
minutě nedokázali zúročit početní
výhodu, když si povětšinou vylámali zuby na skvělém gólmanovi Šafránkovi. Nejblíže vstřelení
branky byl Novák, ale brankář Orlové zdaleka ne naposledy čaroval.
Po tomto začátku přebrali iniciativu hosté a ve 4. minutě se dočkali.
Kraft nahodil od bočního mantinelu kotouč směrem na bránu a překvapený Hrazdíra ho poprvé vytahoval ze sítě - 0:1. Tento nečekaný
úder určil ráz první třetiny. Orlovští zcela opanovali hru a zejména
jejich přesilovky připomínaly
bájné časy sovětské sborné. „Nechávali jsme se hodně rozebírat.
Kluci tam lítali, ale nic neměli,“
okomentoval počínání svých
svěřenců při přesilovkách Orlové
domácí trenér Flašar. Nejprve chytil samostatný nájezd J. Nováka
domácí Hrazdíra, aby na druhé
straně obdobným způsobem zlikvidoval těžkou střelu Raka Šafránek. V 11. minutě hráli hosté
přesilovku, při které stáli na straně
Jestřábů všichni svatí. Zejména
kapitán Potočný prověřil Hrazdírovu pozornost více než pečlivě.
Ve 13. minutě se dral do samostatného úniku Dostál a po přidržení Mintěla se pískalo trestné
střílení. S touto standardní situací
však naložil Rak velmi nepovedeně - nechal puk za sebou, takže
ani nevystřelil! Čtyři minuty před
koncem první části se podařilo v
přesilové hře vyšachovat Orlové
celou domácí obranu a Samiec neměl se zakončením problém - 0:2.
Po z pohledu Jestřábů hodně nevydařené úvodní části, začal ta prostřední přímo skvěle. Hned ve 21.

minutě při přesilové hře našel Skokan zpoza brány před bránu najevšího Hloucha - 1:2. Trenérem
Flašarem pozměněné útočné formace Hlouch, Skokan, Dostál Sedlář, Rak, Raymond - Novák,
Holuša, Cik, nabídli diváků zlepšený výkon, ale na konci všech
útočných akcí stál jako nepřemožitelná zeď Šafránek. „V první třetině se mi nelíbily výkony některých hráčů. Možná, že někteří hřeší na malou konkurenci, ale to je
bolest toho úzkého kádru,“ vysvětlil důvody přeskupení řad Aleš
Flašar. Předzvěstí totálního rozpadu prostějovské koncepce byla
přesilová hra hostů v polovině
střetnutí, při níž však Kraft nedokázal trefit z bezprostřední blízkosti úplně prázdnou bránu! Co se
nepovedlo ve 30. minutě, podařilo
se o čtyři minuty později. Při hře
čtyři na čtyři zavěsil zápěstím z
mezikruží Grygar pod horní tyč 1:3. O dvě minuty později ujela
domácím dvojice Stránský - Studený a posledně jmenovaný nedal
střelou pod horní tyč Hrazdírovi
šanci - 1:4. Nejistého Emila pak
vystřídal mezi třemi tyčemi Tuček.
„Emila jsem vystřídal, protože si
myslím, že některé ty góly mohl
chytit. Šlo to všechno nahoru a on
chodil brzy dolů,“ zdůvodnil
výměnu gólmanů Aleš Flašar. Do
závěrečné části hry povzbudil své
spoluhráče lapením Grygarovy tutovky Tuček. Obrovskou šanci na
zvrat v utkání dal Jestřábům Minařík, který dvakrát po sobě fauloval
Bučka a po seknutí Krafta do
choulostivých míst Dostála měli
Prostějovští dvouminutovou přesilovku 5 na 3! Na jejím sklonku

pak posunul Šafránek úmyslně
branku a výhodu dvou mužů v poli měli nadále domácí. Střely Doseděla, Raka, Dostála a ni Skokana
však do sítě nezamířily. „Nezahráli jsme to dobře. Vyslali jsme
málo střel a to co prošlo tak pochytal Šafránek, který měl výbornou
fazónu. Ovšem to byl obraz celého
utkání, ta naše střeleckou nemohoucnost,“ kroutil hlavou nad nízkou produktivitou domácí lodivod. Když už pomalu začali domácí příznivci opouštět halu, tak
napřáhl od pravého mantinelu kapitán Doseděl - 2:4. Od této branky sedm minut před koncem se začalo hrát nahoru dolů. Když netrefil Grygar ve vyložené pozici odkrytou horní polovinu domácí

branky, přišlo na druhé straně
snížení. Po velice nepřehledné situaci se ocitl v bráně společně s pukem a Šafránkem Rak - 3:4. Jestřábi se vrhli do zoufalého náporu,
střelu Nováka vyrazil špičkou
brusle orlovský gólman a z protiútoku zabránili Tuček s Dosedělem všemi možnými způsoby rozhodující brance. To se však už nepodařilo půl minuty před koncem,
kdy z vlastního obranného pásma
bekhendovou otočkou trefil prázdnou jestřábí klec Kotásek.
Orlová si tak asi podle herního
průběhu připsala do tabulky zaslouženě tři body a bodová mezera mezi 14. nepostupovým místem
a kýženou pozicí číslo 13. se
zvýšila.
-zv-

Hlasy trenérů:
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Zápas jsme si prohráli
hlavně v první třetině. Celkově jsme pak dostali lekci z produktivity,
kdy jsme dokázali zahodit nemožné. Pustili jsme soupeře celkem lehce do dvoubrankového vedení a Orlová je tak kvalitní mančaft, že už to
dohrála. Na mužstvu je pozitivní, že bojovalo až do poslední minuty,
ale při té hře vabank nám nepřálo štěstíčko. Nechci klukům sahat do
svědomí, ale ta nedělní výhra na Valašským Meziříčím se negativně
podepsala na jejich sebevědomí a z toho plynul ten vlažnější úvod. Pak
jsme to honili, ale nedohonili. Prohráli jsme však jen jeden zápas, nehledejte v tom tragédii. Proč bychom nemohli něco získat hned v sobotu ve Valašském Meziříčí.“
Petr ČESLÍK (HC Orlová): „Oboustranně to byl podle mého názoru
dobrý zápas. Co však nemůžu opominout je výkon rozhodčích. Ti nás
opravdu dnes poškodili. Jednak uznáním branky, která neměla být. Náš
gólman už dávno neměl na hlavě masku, když teprve puk doputoval do
brány. Rozhodčí by si měl uvědomit, že ten zápas nehraje jen jedno mužstvo, ale na ledě jsou dvě. Jinak šlo z naší strany o bojovný výkon, s
tím že jsme si to utkání zkomplikovali ve třetí třetině, kdy jsme chybným střídáním nabídli domácím možnost vstřelení branky. Prostějov to
nakoplo a po tom šoku v podobě třetí branky, jsme do závěru dali
všechno a podařilo se to udržet.“
-zv-

Prostějovští zbořili doposud neprostupnou bobří hráz!
Donedávna suverénního lídra
druholigové soutěže nezastihl
nový rok v optimálním rozpoložení. Zvláště nepříjemným
protivníkem valašskomeziříčských Bobrů se pak ukazují hanáčtí Jestřábi. Po týden starém
vítězství v domácím prostředí,
se podařilo Flašarovým hochům dobýt i do soboty dosud
nepokořenou valašskou tvrz.
Stalo se tak zásluhou velmi bojovného výkonu podpořeného
vynikajícím Tučkem v bráně.
Obrovské překvapení se začalo
rodit po trefách Dostála s Janečkou v úvodních dvou třetinách. Na lopatky pak semknutý prostějovský kolektiv nepoložilo ani rychlé srovnání domácích pět minut před třetí
sirénou, na něž dokázal odpovědět svou druhou zápasovou trefou Janečka. Triumf
hostů pak pečetil přesným
zásahem do opuštěné domácí
klece Holuša.
HC Bobři Valašské Meziříčí HK Jestřábi Prostějov 2:4
(0:1, 0:1, 2:2).
Branky a nahrávky: 54. Krisl
(Zientek, P. Dvořák), 55. Sochorek - 20. Dostál (Skokan,
Hlouch), 29. Janečka (Holuša,

Novák), 57. Janečka (Novák),
59. Holuša (Novák). Rozhodčí:
Krenželok - Mráčava, Fiala. Vyloučení: 5:8, navíc Glas (Val.
Mez.) 10. minut za nesportovní
chování. Využití: 2:1. Diváků:
600. Sestava Prostějova: Tuček Doseděl, Kolibár, Staněk, Buček, Giba, Jedlička - Hlouch,
Skokan, Dostál - Holuša, Novák, Janečka - Sedlář, Rak, Raymond. Trenér: Aleš Flašar. Asistent: Martin Dufek.
V dosavadním průběhu letošní sezóny dokázali dobýt valašský led
jen hokejisté Nového Jičína v 11.
kole a jen díky štěstěně v podobě
úspěšněji provedených samostatných nájezdů. Jinak v ostatních
čtrnácti případech odjížděli z Valašského Meziříčí všichni soupeři
se skloněnými hlavami. Prvními
pionýry, kterým se podařilo v pro
soupeře takřka zakletém prostředí
naplno bodovat, se stali v sobotu
hokejisté Prostějova!
V bráně prostějovského celku se
tentokrát pro změnu představil
Petr Tuček, který dostal přednost
před Emilem Hrazdírou. Po delší
době se stal gólman opět tou oporou, kterou byl v závěru loňského
roku. Druhým největším hrdinou
se pak stal „navrátilec“ Janečka,
jenž se po několika zápasové od-

mlce připomenul prostějovským
příznivcům dvěma trefami. Už
jen v tomhle kontextu určitě každého z hanáckého hokejového
tábora potěší ta skutečnost, že šikovný útočník už bude stálým
členem jestřábí eskadry. „Zařadil
jsem ho do takzvané ostravské
kliky, které kluci přezdívají pro
její styl ´sborná´. Na tréninku se
jim totiž mimořádně daří. Dnes to
konečně potvrdili kluci i v zápase, když zařídili hned tři branky
ze čtyř,“ smál se vydařenému taktickému tahu hostující kouč Aleš
Flašar.
Úvod zápasu 2. kola nadstavbové
části druholigové soutěže se nesl
spíše ve znamení opatrných
obran než-li nějakých bezhlavých útočných rejdů. První velkou příležitost ke skórování nabídla domácím 8. minuta, ve
které měli Bobři téměř dvouminutovou výhodu přesilové hry o
dva muže. Místo očekávaného
kolotoče se puk pohyboval spíše
v koutech a velmi často také v
obranném pásmu domácích. Důležitým momentem pro vývoj
celého utkání se staly závěrečné
vteřiny první dvacetiminutovky.
Po spolupráci první útočné jestřábí letky se zásluhou důrazu
Dostála dostali hosté pět vteřin

před sirénou do vedení - 0:1. Po
změně stran se konečně na ledě
odehrával zápas podle očekávaného scénáře. Útočná snaha
Bobrů nabírala na síle, ale díky
pozorné obraně v čele s výtečným Tučkem vyrovnávací branka nepřicházela. Naopak ve 28.
minutě zakončil jeden z rychlých
brejků Janečka - 0:2. Druhá branka ještě více vyprovokovala domácí hráče k většímu úsilí, ale
„Tuk“ byl prostě v sobotu neprůstřelný. Po několika šarvátkách v
závěru druhé části hry se šlo do
kabin za překvapivého stavu 0:2
ve prospěch Jestřábů. Do třetí
dvacetiminutovky vtrhli Bobři
jako velká voda a díky četným
přesilovkám si vytvořili místy až
drtivý tlak. Branky se dočkali až
sedm minut před koncem, kdy v
početní výhodě 5 na 3 zlomil Tučkovo zakletí bombou od modré
Krisl - 1:2. O necelou minutu později využil dobíhající přesilovku
Sochorek a hostující kouč si vzal
oddechový čas. Místo úporné defenzivy však zaskočili Jestřábi
svého soka aktivitou a tři minuty
před koncem vsítil vítěznou branku Janečka - 2:3. „V tom oddechovém čase jsem hráčům říkal,
že musíme jít dopředu a zkusit dát
branku. S bodem jsem v tu chvíli

nebyl spokojen a jsem rád, že ta
sázka na zisk tří vyšla,“ spokojeně si mnul ruce nad odvahou
svých svěřenců Flašar. Dílo
zkáza domácích Valachů pak
zpečetil střelou do prázdné brány
Holuša a stylově tak zakončil
„ostravský“ večer v hanáckých
barvách - 2:4. Společně s ostatními výsledky tak nečekaný bodový zisk znamená jen ztrátu jediného bodíku na třináctý Pelhřimov a jen tří na dvanáctý Žďár
nad Sázavou!
„Parádní výkon kompletně celého mužstva v čele s Tučkem. V
tom závěru, kdy nám soupeř vyrovnal, jsme šli jasně za výhrou. S
jedním bodem jsem se po tom
průběhu spokojit nechtěl. Valmez
nám asi svým stylem vyhovuje.
Oni hrají pěkný hokej a dá se s nimi opravdu hrát. Ten dnešní
výkon je opravdu nádhera. Musíme však velmi rychle spadnout
na zem, protože nás čeká těžký
týden. Hned ve středu k nám přijede s tím svým antihokejem
Břeclav a to bude úplně jiný
zápas. Musíme se na ten jejich
podivný systém důkladně připravit,“ přiblížil slavnou výhru a
zároveň upozorňuje na středeční
nelehký duel stratég prostějovské
střídačky Aleš Flašar.
-zv-

ROZLOSOVÁNÍ NADSTAVBOVÉ ČÁSTI II. LIGY, SKUPINA VÝCHOD:
Foto: www.hkjestrabiprostejov.cz
bulce pohybujeme je návštěvnost
velmi dobrá. Na druhé straně
jsem přesvědčen o tom, že kdybychom se pohybovali ve středu
tabulky tak se návštěvy pohybují
okolo dvou, dvouapůl tisíce lidí.
Pokud by se nám tedy poštěstilo a
kvalifikovali bychom se do play
off nebo alespoň do toho předkola, tak se ten počet fanoušků
zdvojnásobí. Nezastírám, že to
publikum je naším šestým
hráčem a zvláště to zdravé jádro
je super. Jedná se vskutku o opravdové fanoušky,“ chválí závěrem
věrnost domácího „kotle“ sportovní manažer.
-zv-

Jestřábi budou hrát domácí zápasy v sobotu
S koncem základní části 2. ligy skupiny Východ a startem
nadstavby se mění i termín
domácích víkendových zápasů HK Jestřábi Prostějov.
Místo nedělního termínu, který platil v prvních třiceti kolech, budou moci fanoušci navštěvovat prostějovskou Víceúčelovou halu-ZS v tradičním
sobotním termínu.
„Mohli jsme si vybrat a naším
přáním byla sobota. Slibujeme
si od toho větší divácký zájem a
také to souvisí s menší potřebou
využívání hráčů na střídavé
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starty, protože počítáme s
příchodem dalších dvou, tří
hráčů,“ vysvětlil důvody návratu k tradičnímu termínu sportovní manažer prostějovského
klubu Alois Chlustina. Podruhé
(poprvé se tak stalo 20. prosince
v zápase s Orlovou – pozn.red.)
v letošní sezóně se tak naplní
populární chorál domácích fanoušků „Ve středu, v sobotu…“,
v utkání 10. kola nadstavbové
části v sobotu 14. února, kdy na
led prostějovské haly vyjedou
hokejisté Valašského Meziříčí.
-zv-

1. kolo, středa 14. ledna 2009:
Salith Šumperk - HC Břeclav,
HC Slezan Opava - HC Spartak
Pelhřimov, VŠK Technika Brno
- VHK Vsetín, HC TJ Šternberk HC Nový Jičín, HC Zubr Přerov
- HC Uničov, SKLH Žďár nad
Sázavou - SHK Hodonín, HK
Jestřábi Prostějov - HC Orlová,
HHK Velké Meziříčí - HC Bobři
Valašské Meziříčí.
2. kolo, sobota, neděle 16.-17.
ledna: HC Spartak Pelhřimov Salith Šumperk, VHK Vsetín HC Slezan Opava, HC Nový Jičín -VŠK Technika Brno, HC
Uničov - HC TJ Šternberk, SHK
Hodonín - HC Zubr Přerov, HC
Orlová - SKLH Žďár nad Sázavou, HC Bobři Valašské Meziříčí - HK Jestřábi Prostějov, HC
Břeclav - HHK Velké Meziříčí.
3. kolo, středa 21. ledna: Salith
Šumperk
VHK Vsetín, HC Slezan Opava
- HC Nový Jičín, VŠK Technika
Brno - HC Uničov, HC TJ Šternberk - SHK Hodonín, HC Zubr
Přerov - HC Orlová, SKLH Žďár
nad Sázavou - HC Bobři Valašské Meziříčí, HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav (18:00 hodin), HHK Velké Meziříčí - HC
Spartak Pelhřimov.
4. kolo, sobota, neděle 24.-25.
ledna: HC Nový Jičín - Salith
Šumperk, HC Uničov - HC Slezan Opava, SHK Hodonín - VŠK

Technika Brno, HC Orlová HC TJ Šternberk, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Zubr Přerov, HC Břeclav - SKLH Žďár
nad Sázavou, HC Spartak Pelhřimov - HK Jestřábi Prostějov
(neděle25.1., 17:00 hodin),
VHK Vsetín - HHK Velké Meziříčí.
5. kolo, středa 28. ledna: Salith
Šumperk - HC Uničov, HC Slezan Opava - SHK Hodonín, VŠK
Technika Brno - HC Orlová, HC
TJ Šternberk - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov HC Břeclav, SKLH Žďár nad
Sázavou - HC Spartak Pelhřimov, HK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín (18:00), HHK
Velké Meziříčí - HC Nový Jičín.
6. kolo, sobota, neděle 31. ledna
a 1. února: SHK Hodonín - Salith Šumperk, HC Orlová - HC
Slezan Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí - VŠK Technika
Brno, HC Břeclav - HC TJ Šternberk, HC Spartak Pelhřimov HC Zubr Přerov, VHK Vsetín SKLH Žďár nad Sázavou, HC
Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov (sobota 31. ledna, 18:00 hodin), HC Uničov - HHK Velké
Meziříčí.
7. kolo, středa 4. února: Salith
Šumperk - HC Orlová, HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské
Meziříčí, VŠK Technika Brno HC Břeclav, HC TJ Šternberk -

HC Spartak Pelhřimov, HC Zubr
Přerov -VHK Vsetín, SKLH
Žďár nad Sázavou - HC Nový Jičín, HK Jestřábi Prostějov - HC
Uničov (18:00), HHK Velké Meziříčí - SHK Hodonín.
8. kolo, sobota, neděle 7.-8.
února: HC Bobři Valašské Meziříčí - Salith Šumperk, HC Břeclav - HC Slezan Opava,
HC Spartak Pelhřimov - VŠK
Technika Brno, VHK Vsetín HC TJ Šternberk, HC Nový Jičín
- HC Zubr Přerov, HC Uničov SKLH Žďár nad Sázavou, SHK
Hodonín - HK Jestřábi Prostějov (neděle 8. února, 17:00 hodin), HC Orlová - HHK Velké
Meziříčí.
9. kolo, středa 11. února: HC
Břeclav - Salith Šumperk, HC
Spartak Pelhřimov - HC Slezan
Opava,
VHK
Vsetín
VŠK Technika Brno, HC Nový
Jičín - HC TJ Šternberk, HC Uničov - HC Zubr Přerov, SHK Hodonín - SKLH Žďár nad Sázavou, HC Orlová - HK Jestřábi
Prostějov, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HHK Velké Meziříčí.
10. kolo, sobota, neděle 14.-15.
února: Salith Šumperk - HC
Spartak Pelhřimov, HC Slezan
Opava
VHK Vsetín, VŠK Technika Brno - HC Nový Jičín, HC TJ
Šternberk - HC Uničov, HC Zubr
Přerov - SHK Hodonín, SKLH

Žďár nad Sázavou - HC Orlová,
HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí (sobota 14.
února, 17:00 hodin), HHK
Velké Meziříčí - HC Břeclav.
11. kolo, středa 18. února:
VHK Vsetín - Salith Šumperk,
HC Nový Jičín - HC Slezan Opava, HC Uničov - VŠK Technika
Brno, SHK Hodonín - HC TJ
Šternberk, HC Orlová - HC Zubr
Přerov,
HC
Bobři
Valašské Meziříčí - SKLH Žďár
nad Sázavou, HC Břeclav - HK
Jestřábi Prostějov, HC Spartak
Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí.
12. kolo, sobota, neděle 21.-22.
února: Salith Šumperk - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava - HC
Uničov, VŠK Technika Brno SHK Hodonín, HC TJ Šternberk
- HC Orlová, HC Zubr Přerov HC Bobři Valašské Meziříčí,
SKLH Žďár nad Sázavou - HC
Břeclav, HK Jestřábi Prostějov HC Spartak Pelhřimov (sobota
21. února, 17:00 hodin), HHK
Velké Meziříčí - VHK Vsetín.
13. kolo, středa 25. února: HC
Uničov - Salith Šumperk, SHK
Hodonín - HC Slezan Opava, HC
Orlová - VŠK Technika Brno,
HC Bobři Valašské Meziříčí HC TJ Šternberk, HC Břeclav HC Zubr Přerov, HC Spartak
Pelhřimov - SKLH Žďár nad
Sázavou, VHK Vsetín - HK Jes-

třábi Prostějov, HC Nový Jičín
- HHK Velké Meziříčí.
14. kolo, sobota, neděle 28.
února a 1. března: Salith Šumperk - SHK Hodonín, HC Slezan
Opava - HC Orlová, VŠK Technika Brno - HC Bobři Valašské
Meziříčí, HC TJ Šternberk - HC
Břeclav, HC Zubr Přerov - HC
Spartak Pelhřimov, SKLH Žďár
nad Sázavou - VHK Vsetín, HK
Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín (sobota 28. února, 17:00 hodin), HHK Velké Meziříčí - HC
Uničov.
15. kolo, středa 4. března: HC
Orlová - Salith Šumperk, HC
Bobři Valašské Meziříčí - HC
Slezan Opava, HC Břeclav VŠK Technika Brno, HC Spartak Pelhřimov - HC TJ Šternberk, VHK Vsetín - HC Zubr
Přerov, HC Nový Jičín - SKLH
Žďár nad Sázavou, HC Uničov HK Jestřábi Prostějov, SHK
Hodonín - HHK Velké Meziříčí.
16. kolo, sobota 7. března: Salith Šumperk - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Slezan Opava
- HC Břeclav, VŠK Technika Brno - HC Spartak Pelhřimov, HC
TJ Šternberk - VHK Vsetín, HC
Zubr Přerov -HC Nový Jičín,
SKLH Žďár nad Sázavou - HC
Uničov, HK Jestřábi Prostějov SHK Hodonín (17:00), HHK
Velké Meziříčí - HC Orlová.
-zv-

19. ledna 2009

BASKETBAL EXTRA

Další orlí nováček, na testy přijel Basketbalový klub v Prostějově
Američan s irským pasem Falls pořadatelem mistrovství ČR

22. KOLO MATTONI NBL
BK Synthesia Pardubice - BK Prostějov

V prostějovském BK si hráči doslova podávají dveře. Sotva se
vedení rozhodlo ukončit více jak
měsíční zkušební dobu, kterou
měl slovenský křídelník David
Toya na to, aby prokázal své kvality, a podepsalo do konce sezóny pivotmana Jasona Millera,
přichází na zkoušku další hráč.

81:75
Čtvrtiny: 23:20, 20:19, 21:20, 17:16. Trestné hody: 26/22:25/16
Střelba za 2b: 33/19:41/19.
Trojky: 22/7:22:7.
Doskoky: 35:30.
Osobní chyby: 23:26.
5 chyb: 33. Niparavičius - 37. Hanavan, 40. Vrubl.
TCH: nikdo
Diváků: 1300.
Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Kittlerová.

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 8
Pruitt 23
Novák 3
Dokoupil

Beechum 9
Prášil 9
Vrubl 6
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Martin Růžička

Hanavan 13
Miller 4
Falls

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
22. kolo: BC Kolín - NH Ostrava 72:74 (20:19, 48:34, 59:60). Nejlepší
hráči: Brown 20 bodů, Rogers 14 bodů a 18 doskoků, Pavlík 10 bodů Mitchell 20 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Arnold 18 bodů a 13 doskoků,
Korytek 10 bodů a 8 doskoků. Střelba: 41/15:42/19. Trojky: 19/8:18/6.
TH: 27/18:27/18. doskoky: 33:39. chyby: 21:25. 5 chyb: 40. Brown. Diváků: 600. Nejlepší hráč: Arnold (OVA) • BK Synthesia Pardubice - BK
Prostějov 81:75 (23:20, 43:39, 64:59). Nejlepší hráči: Sirvydis 24 bodů,
Sanders 23 bodů, 6 doskoků a 6 asistencí, Sýkora 17 bodů a 6 doskoků,
Payne 5 bodů a 11 doskoků - Pruitt 23 bodů a 8 doskoků, Hanavan 13
bodů a 7 doskoků, Prášil 9 bodů a 5 doskoků. Střelba: 33/19:41/19. Trojky: 22/7:22/7. TH: 26/22:25/16. Doskoky: 35:30. Chyby: 23:26. 5 chyb:
33. Niparavičius - 37. Hanavan, 40. Vrubl. Diváků: 1360. Nejlepší hráč:
Sanders (PU) • Geofin Nový Jičín - BK Děčín 84:73
(19:19, 43:36, 66:52). Nejlepší hráči: Šarović 23 bodů a 6 doskoků, Muirhead 17 bodů a 11 doskoků, Walker 14 bodů a 7 doskoků, Gavlák 9 bodů
a 6 asistencí - Williams 26 bodů a 7 doskoků, Hatcher 25 bodů. Střelba:
44/23:47/24. Trojky: 19/6:20/6. TH: 31/20:10/7. Doskoky: 40:31. Chyby: 17:29. 5 chyb: 37. Soukup. Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Gavlák (NJ)
• BK Kondoři Liberec - BK Breda & Weinstein Opava 107:54 (25:10,
53:25, 84:42). ; Nejlepší hráči: Hampton 26 bodů, Gajdošík 18 bodů a
5 asistencí, Pomikálek 15 bodů - Dygrýn 20 bodů, Hrubý 10 bodů a 7
doskoků, Šoška 9 bodů. Střelba: 43/23:37/15. Trojky: 23/14:13/6. TH:
25/19:8/6. Doskoky: 33:22. Chyby: 15:21. Diváků: 480. Nejlepší hráč:
Gajdošík (LIB) • USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk 62:69
(10:21,
31:41,
45:56). Nejlepší
hráči: Kotas 15,
Satoranský 12, Sokolovský 17,
Benda 12, Křemen
11. střelba 3b.:
20/5:15/5; střelba
2b.: 33/15:42/17;
TH: 21/17:26/20;
doskoky: 37:32;
chyby: 23:22; 800
diváků; nejlepší
hráč: Benda (NB).

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk
20
2. Geofin Nový Jičín
20
3. BK Děčín
20
4. BK Prostějov
20
5. BK Synthesia Pardubice
20
6. BK Kondoři Liberec
20
7. USK Praha
20
8. BK Breda & Weinstein Opava 20
9. Karma Basket Poděbrady
20
10. NH Ostrava
20
11. BC Kolín
20

19
16
12
10
9
9
9
8
7
7
4

1
4
8
10
11
11
11
12
13
13
16

1871:1343
1740:1520
1621:1523
1542:1577
1599:1580
1603:1670
1551:1617
1542:1730
1723:1843
1505:1729
1510:1675

26

39
36
32
30
29
29
29
28
27
27
24

Již v pátek na čtrnáctid'Orlando. Tento celek
denní try-out dorazil daještě minulou sezónu
lší hráč na perimetr, tenodehrál v italské nejvyšší
tokráte irské a současně
lize. Těsně před začáti americké národnosti.
kem letošní sezóny byl
Dalším novicem v proale z nejvyšší soutěže vystějovském dresu je Coloučen. Falls si premiéru
lin Falls, který na Hanou
v orlím dresu odbyl již ve
přichází z italského týmu Capo včerejším televizním střetnutí v
Pardubicích, kde odehrál více
jak patnáct minut, ale statisticky,
ani herně nikterak nezářil. Za
uvedenou dobu nezaznamenal
národnost:
USA s irským pasem
ani jeden bod a připsal si jen jeVýška:
196 cm
den úspěšný doskok. Kouč
Váha:
90 Kg
Bálint jej hodnotit nechtěl s poDatum narození:
6. září 1985
známkou, že je ještě hodně brzy.
Pozice:
křídlo
"Pokud prokáže svoje kvality a
Předchozí angažmá: 2003-2007 Notre Dame (NCAA), 2007 pověst, která ho předchází, tak
Draftován týmem Gary Steelheads (USBL,4rd(39), 2007-2008 bychom měli mít naši sestavu
Pierrel Capo d'Orlando (Italy-SerieA, starting five), 2008-2009 uzavřenou," uvedl na jeho adrePierrel Capo d'Orlando (Italy-SerieA): tým byl těsně před za- su Petr Fridrich, generální manačátkem sezóny vyloučen z nejvyšší italské ligy
žer Orlů.
-pk-

COLIN FALLS

Na základě rozhodnutí České
asociace minibasketbalu bylo
klubu BK Prostějov přiděleno
pořádání Festivalu nejmladších
minižaček (roč. 98) pro rok 2009,
což je vlastně Mistrovství republiky v této kategorii. Akce
proběhne v termínu 2. a 3. května
2009.
Pořádání podobných akcí má v
Prostějově již delší tradici, v posledních 10 letech je to již třetí
pořadatelství. Dvě předchozí akce však byly pro chlapce a tak, s
ohledem na rozvoj basketbalu
dívek, zažádalo vedení BK Prostějov o pořadatelství pro dívky.
V loňském roce jsme ještě úspěšní nebyli, o pořádání je v poslední době velký zájem, v tomto
roce jsme již uspěli. Akce by se
měly zúčastnit nejlepší kluby z
Česka, kapacita je sice 12 týmů, v
mnoha krajích však tato kategorie neexistuje a tak většinou hraje

družstev méně.
Předchozí ročník nejmladších
minižaček se hrál v Pardubicích a
naše děvčata obsadila 2. místo. Z
tohoto úspěšného týmu trenéra
Pavla Švécara může část dívek
hrát i letos. Doplní je hráčky
trenéra Pavla Buriánka a měl by
tak vzniknout perspektivní tým s
ambicemi na dobré umístění. Zatím není jasné, kde se bude hrát,
vše záleží na termínech MNBL,
ideální prostředí by pochopitelně
bylo v hale Sportcentra na dvou
hřištích,ale v záloze je i varianta,
že se bude hrát v jiných tělocvičnách v Prostějově, které mají
odpovídající rozměry a vybavení. Podle našich informací se kategorie mladších minižaček ( roč.
97)uskuteční v Praze, pořadatelem je klub Slovanka a starší minižačky budou mít své finále v
Trutnově.
Převzato z www.bkprostejov.cz

Orli padli také v Pardubicích a polovinu základní části zakončili s rovnocennou bilancí..

Včerejší večerní dohrávku na východě Čech
Prostějov nezvládl a prohrál potřetí za sebou!
První polovinu základní části
Mattoni NBL zakončili prostějovští Orli včera pozdě večer televizním utkáním v pardubické
ČEZ Aréně. Od samotného
úvodu byl tento zápas velice vyrovnaný, i když se v průběhu
druhé desetiminutovky podařilo domácímu celku odskočit na
více jak desetibodový náskok.
Především ve druhé polovině se
ale hra úplně vyrovnala a Orli se
s domácími přetahovali o každý
bod. Nutno ale přiznat, že Pardubičtí byli přece jen povětšinou o krok vepředu. Přesto se
podařilo Orlům několikrát
srovnat stav utkání, ale do vedení se ne a ne dostat. To se jim podařilo až v závěrečné čtvrtině,
ale dlouho se netěšili. Bohužel v
koncovce měli sice tříbodový
náskok, ale následná série domácích 6:0 a taktické šachy v
poslední minutě už nám vedení
nevrátily. Z Pardubic si tak veze
BK Prostějov ve dvaadvacátém
kole nejvyšší soutěže porážku
75:81. Ta stanovila konečný
účat Orlů v první polovině základní části na deset výher a deset porážek. A to je přímo tragická bilance...
Prostějovští Orli neměli v nedělním večeru vůbec jednoduchý
úkol. Nastoupili totiž proti týmu
BK Synthesia Pardubice, který
disponuje podobně silným složením týmu, jako náš celek. Do-

P 81:75
mácím chyběl stabilní člen základní pětice David Šteffel a utkání zahájil s pěticí Payne, Sýkora, Sirvydis, Niparavičius a Sanders. Trenér Orlů Peter Bálint poslal na úvodní rozskok pětici, kterou tvořil Skibniewski, Beechum,
uzdravený Hanavan, Prášil a Pruitt.
Samotný úvod tohoto utkání začal
ve velkém tříbodovém stylu, kdy
se postupně trefil Sander, Skibniewski a Sýkora. Prostějovu se ale
podařilo dvakrát zakončit z dvoubodového prostoru a dostat se tak
do vedení 7:6. To bylo ale pro
dlouhou dobu naposled, co Orli
vedli. Slova se pak ujal domácí celek, který dobrou kombinační
hrou přehrával hosty a zvyšoval
své vedení. Nám se sice podařilo
drobně stáhnout rozjetý domácí
celek, ale přesto jsme první čtvrtinu prohráli poměrem 20:23. Ve
druhé desetiminutovce Východočeši zásluhou série 12:2 odskočili
na dvouciferný rozdíl a s prostějovským celkem to vypadalo velice špatně. Naštěstí se Orli mohli
spolehnout na dvojici podkošových hráčů Hanavan-Pruitt, která
v této čtvrtině tým bodově táhla.
Vadou na kráse byly pouze špatné
trestné hody obou zmíněných
hráčů. V závěru této části hry na-

PV

víc svěřenci trenéra Bálinta zlepšili pohyb v obraně a v útoku a náskok domácích jsme stáhli na čtyři body. Do šaten tak hráči odcházeli za stavu 43:39.
Druhou polovinu utkání zahájili
Prostějované podobně, jako zakončili první polovinu, tedy velice
dobrým pohybem celé pětice
hráčů. Ve třetí minutě se nám tak
podařilo poprvé srovnat stav utkání na stav 45:45. V následujících minutách měli basketbalisté
Prostějova několik příležitostí k
tomu, aby se ujali vedení, ale ani
jednou pomyslný Rubikon nedokázali překročit. Neustále tak Orli
táhali za kratší konec a i na konci
třetí desetiminutovky jsme stále
prohrávali poměrem 59:64. Vstup
do závěrečné části se ale hostům
vydařil a po tříbodové střele Pavla
Nováka jsme šli do vedení 69:68.
Bohužel toto vedení Orlům moc
dlouho nevydrželo a o slovo se
opět přihlásil domácí tým. Podruhé do vedení v poslední desetiminutovce se hosté opět dostali po
tříbodové střele, tentokrát z rukou
Jaroslava Prášila. Do konce utkání
navíc zbývalo už jen osmdesát sekund. Bohužel v závěrečné minutě se opět prosadila pardubická
trojice Sanders, Sýkora, Sirvydis,
která celé včerejší utkání ovládala.

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Slobodan NIKOLIČ (BK Synthesia Pardubice): „Pro nás to byl velice důležitý zápas. Máme čtyři zápasy doma, chtěli jsme vyhrát.
Hodně jsme posledních patnáct dnů trénovali, nejvíce se to projevilo na
Sandersovi, který se zlepšil. A dnes hrál čtyřicet minut v obraně i v útoku. Mnozí hráči s postupující únavou ztrácejí koncentraci a on to zvládnul a zápas dotáhl do vítězného konce. Těžký zápas, Prostějov je kvalitní soupeř, my navíc hráli bez Šteffela. Což se v některých fázích hry
projevilo. Jsme rádi za vítězství a zvedne nám to sebevědomí do dalších
zápasů.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Domácí podali dobrý výkon, zejména v prvním poločase, kde nás přehrávali na perimetru. My jsme si
tento zápas prohráli v obraně, soupeři jsme dovolili dát jednoduché koše což nás stálo hodně sil, abychom to dotáhli do vyrovnané koncovky.
V závěru utkání to bývá většinou o štěstí, když padne padne, když nepadne tak nepadne jako nám, soupeř získal míč. my jsme faulovali jen
Ella Sanderse a ten proměnil všechny šestky.“
Díky dobré obraně a výborným
trestným hodům se domácí postupně dostali do vedení 77:74.
Nám nezbývalo nic jiného, než
takticky faulovat, a protože byl
faul debutujícího Colina Fallse
posouzen jako nesportovní, definitivně se hanácký sen o vítězství,
respektive dvoubodovém zisku
rozplynul. Porážka 81:75 je tak již
třetí ztrátou v řadě a situace v průběžném pořadí Mattoni NBL tak
pro prostějovské Orly začíná být
krajně nepříznivá....
Největší rozdíl byl v úspěšmnosti
trestných hodů. Oba týmy jich
měly k dispozici téměř totožný
počet, jenže zatímco Pardubice
jich proměnily 22 z 26 (úspěšnost

84,6%), Prostějov jen 16 z 25
(64%) - hosté tedy zaznamenali z
šestek o šest bodů méně a právě o
šest bodů prohráli... Skvěle hrající
Sirvydis proměnil 9 z 11 střel z pole (81,8%) a vylepšil si své střelecké maximum na 24 bodů, o jediný bod méně měl na kontě Sanders (trojky 1/8, ale trestné hody
12/13 - 92,3%!!!, k tomu 6 asistencí). Parádní zápas odehrál i
Martin Sýkora (17 bodů, trojky
4/6). Poražení měli nejlepšího
střelce v Shaunu Pruittovi, jenž zaznamenal 23 bodů a 8 doskoků (z
pole 10/14), druhým dvouciferným střelcem byl uzdravený Ian
Hanavan (13 bodů, z pole jen 3/9,
trestné hody 7/11).
-pk-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

PØÍŠTÍ PROGRAM
23. kolo, středa 21. ledna 2009: ČEZ Basket Nymburk - USK Praha, BK
Kondoři Liberec - BK Prostějov (18:00), Geofin Nový Jičín - BK B & W Opava, BK Pardubice - BK Děčín, BC Kolín - Karma Poděbrady.
24. kolo, sobota 24. ledna: USK Praha - Karma Poděbrady, BK Děčín - BC
Kolín, BK Pardubice - NH Ostrava, BK Prostějov - Geofin Nový Jičín (17:00
hodin), ČEZ Basket Nymburk - BK Kondoři Liberec.

Pohár ovládla překvapivě Skalka!
Včera v podvečer vešlo ve
známost jméno nového vítěze
Českého poháru okresního
svazu sálové kopané Prostějov.
Nebylo to překvapivě jméno
mnohonásobného triumfátora
a úřadujícího republikového
šampiona Relax Prostějov, ani
dalšího úspěšného účastníka
Krajské ligy Zámeckého Šenku Kralice na Hané, ale novým
držitelem pohárové trofeje se
stali hráči prvoligového klubu
SK Skalka! Prvenství připadlo
futsalistům Skalky díky o jedinou branku lepšímu skóre, než
druhým v pořadí Ariston 2SK.
Oba účastníci 1. ligy Prostějovska si překvapivě s přehledem
poradili s krajskou konkurencí
a po vzájemné remíze 1:1, tak
odešli z finálového klání neporaženi. Spíše ostudou se stalo
1. SK Skalka „A“
2. Ariston 2SK
3. Zámecký Šenk
4. FC Relax „A“

vystoupení favorizovaného Relaxu, jehož hráči přistoupili k
turnaji hodně ležérně a nasbírali tři potupné porážky.
Celkové vítězství Skalky je o to
zajímavější, že už ze základní
skupiny postoupil tento celek
jen díky souhře šťastných
náhod, kdy podlehli Jiřině, ale
díky poměru branek proklouzli na její úkor do finále. Sympatické od hráčů Jiřiny pak bylo,
že při finálovém klání právě
tým Skalky povzbuzovali…
Finálový turnaj, výsledkový servis: Zámecký Šenk Kralice na
Hané - FC Relax Prostějov „A“
4:2, SK Skalka „A“ - Ariston 2SK
1:1, Ariston 2SK - Zámecký Šenk
4:0, FC Relax Prostějov „A“ - SK
Skalka „A“ 2:5, Ariston 2SK - FC
Relax Prostějov „A“ 2:1, SK
Skalka „A“ - Zámecký Šenk 6:3.

KONEČNÁ TABULKA:
3
2
1
0
3
2
1
0
3
1
0
2
3
0
0
3

12:6
7:2
7:12
5:11

7
7
3
0
-zv-

Rozjíždí se zápasová fotbalová příprava
O minulém víkendu se pomalu,
ale jistě probouzí z dlouhého
zimního spánku regionální fotbal. Několik týmů už má za sebou i úvodní přípravná utkání,
které absolvovali naši regionální
zástupci v rámci různých zimních turnajů, kterých se účastní.
První herní prověrku za sebou
má i nejvýše postavený klub Prostějovska
Sokol
Konice.
V sobotu změřili svěřenci trenéra Karla Procházky síly
s účastníkem třetí nejvyšší soutěže Uničovem a podlehli 2:1.
V mužstvu se objevily hned tři
nové tváře. Konickým staronováčkem je obránce Šimek, jenž
naposledy
působil
v konkurenčním Protivanově.
V defenzívě se objevil i Řehák ze
Zábřehu a Ondrys, jenž se vrátil
ze zahraničního angažmá. Protivanovské čeká první ostrá herní
prověrka až v tomto týdnu, kdy
změří síly s Boskovicemi
v rámci tamějšího turnaje Artézia
Cup. Účastní Přeboru OKFS Sokol Určice absolvoval svou pre-

miéru na holickém klání
s názvem Memoriál Oldřicha
Vangora. Divizní Hranice však
byly nad síly svěřenců trenéra
Svatopluka Kováře. V určickém
dresu se objevil na hrotu na podzim v Lipové hrající Blaha. Vítěznou premiéru na turnaji
v Chropyni absolvovali fotbalisté Kralic v jejichž sestavě se objevil na hrotu Dočkal. Na
stejném klání sehráli svůj premiérový zápas také fotbalisté Vrchoslavic v jejichž sestavě se objevil na podzim ještě němčický
Špiller. Úspěšnou premiéru mají
za sebou také fotbalisté Kostelce,
kteří hrají také v olomoucké Holici.
Zimní zápasová příprava:
SK Uničov - Sokol Konice 2:1
(1:0)
Branka Konice: 58. Skopal. Sestava Konice: Kmecik - Šimek,
Řehák, Švrček, Ondrys T. Křeček, M. Svozil, Schön,
Skopal - P. Coufal, Hlouš. Střídali: Kornel, Továrek, Přikryl.
Trenér: Karel Procházka.

Očima trenéra Karla Procházky: „Jednalo se o naše první letošní utkání, které bylo pro hráče
spíše odměnou po usilovné čtrnáctidenní dřině. Celkově byl
náš třetiligový soupeř lepší a výsledek odpovídá průběhu hry.“
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Gold, 1. kolo:
SK Hranice - TJ Sokol Určice
2:0 (0:0)
Sestava Určic: Nejezchleb Černý, Ullmann, Mlčoch, Mikeš
- Havlena, Macourek, Javořík,
Piňos - Blaha, Trajer. Trenér:
Svatopluk Kovář.
O pohár města Chropyně, 1.
kolo:
FK Kozlovice - FC Kralice na
Hané 1:2 (0:2)
Branky Kralic: Valtr z pen., Trnavský. Sestava Kralic: Kofroň Liška, Ohlídal, Smýkal, Losman
- Valtr, Vybíhal, Růžička, Trnavský - Lehký, Dočkal. Střídali:
Hatle, Neoral, Kaděra. Mužstvo
vedl v nepřítomnosti trenéra
Zdeňka Chytky Ladislav Dudík.
TJ Slavoj Kojetín - TJ Sokol

Vrchoslavice 0:5 (0:2)
Branky Vrchoslavic: Vymětal 3,
Rušil, D. Chytil. Sestava Vrchoslavic: Jozek - Čala, Štětina,
Trávníček, Sanislo - Rušil, Fousek, Špiller - D. Chytil, Horák,
Vymětal. Střídal: Olšanský.

Trenér: Miloslav Chytil.
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Silver, 1. kolo:
FK Nové Sady - FC Kostelec
na Hané 0:1
Branka Kostelce: Sedláček.
-zv-

Začala dřina. Od uplynulého víkendu se naplno rozjely zimní turnaje.
Jeden z nich se hraje i na umělé trávě I. HFK Olomouc odkud je náš snímek.

19. ledna 2009

Prostějov nedokázal proměnit v Rijece dva setboly
a vytoužený postupový sen se hráčkám VK vzdálil

Chorvatky využily bouřlivého prostředí
Klíčový duel základní skupiny
„A“ CEV Indesit Champions League mezi chorvatským celkem
Kvig Rijeka a VK Prostějov byl
přímým bojem a jistotu postupu
do dalších vyřazovacích bojů elitní evropské soutěže. Šance obou
týmů byly před prestižním
vzájemným duelem vyrovnané,
ale menší výhoda patřila díky
výhodě bouřlivého domácího prostředí přece jenom Rijece. Přes
vynikající vstup a rychlý zisk první sady, se hostující hráčky nechaly tímto hladkým průběhem
ukolébat a stejně rychle bylo srovnáno. Jako rozhodující se nakonec ukázala třetí sada. Po enormně vyrovnaném průběhu se dopracovaly prostějovské hráčky ke
dvěma setbolům, ale po jejich nevyužití se radovaly Chorvatky.
Čtvrtý set pak už v bouřící hale
„Dvorana Mladosti“ ovládly psychicky odolnější domácí hráčky a

R 3:1 PV
zajistily si tak vstupenku do vyřazovacích bojů. Poražené volejbalistky pak budou muset o své místo na slunci bojovat v úterním domácím zápase s Murcií. Teoretické naděje na posun ze třetího
místa jim zajistí jen souhra daných okolností (více na jiném
místě).
Elán více než dvou tisícovek natěšených domácích fanoušků zchladily
volejbalistky VK Prostějov vydařeným úvodem. Sestava ve složení
Spalová, Jelínková, Kučerová, Soaresová, Bramborová, Thomasová s
liberem Tomanovou, udávala i přes
nečekanou absenci Pušněnkovové
od prvních míčů tón. Hlavně díky
téměř nechytatelnému podání Kučerové se utrhly hostující hráčky až
na - 4:14. Tento trhák Chorvatky dokonale zmrazil a přes neprostupné

bloky se až do konce první sady nedokázaly domácí hráčky prakticky
prosadit - 14:25 a 0:1. Kdo by čekal
určitý útlum domácího celku, zle by
se mýlil. Rijeka vtrhla do druhého
dějství obdobně jako VK do toho
prvního. Po vedení 7:3 a 18:10,
které bylo dílem hlavně mnohem
pestřejší hry Rijeky, se otřesené volejbalistky Prostějova otřepaly
chvilkově při nepříznivém stavu
11:23, když se jim podařilo stáhnout
na 18:23. To však bylo ve druhé sadě z pohledu hostujícího celku vše 25:18 pro Rijeku a 1:1. Vskutku kriminální drama nabídla třetí sada.
Do její poloviny se ani jeden z celků
neodpoutal na více než čtyřbodový
odstup, ale varováním pro Prostějov
byly stavy 13:10 a 17:14 ve prospěch Rijeky. Po sérii vydařených
servisů Jelínkové však byly rázem
ve vedení hostující hráčky - 17:19.
Perně vybojované vedení přetavily
hostující hráčky až ve výhodu dvou

Hrubí domácí
fanoušci napadli
výpravu prostějovského fan-klubu!
K újmám na zdraví
naštěstí nedošlo...
setbolů (23:24 a 24:25). K jejich
smůle se však vždy dokázaly domácí hráčky této hrozby zbavit a naopak samy svou šanci proměnily na
první pokus - 27:25 a 2:1 pro Rijeku. Místo očekávané schlíplosti se v
úvodu čtvrtého sadu ujal Prostějov
vedení 6:2, o které však velmi záhy
přišel. Na servisovou lajnu se postavila Kalebičová a sérií devíti bodů

definitivně zlomila odpor hostujícího týmu 11:6. Tento obrat odstartoval ze strany Chorvatek servisové bombardování hostující poloviny podobné proslulým spojeneckým náletům na Drážďany. Za
mohutného aplausu frenetických
diváků pak dotáhly volejbalistky
Kvigu utkání do vítězného konce 25:19 a 3:1.
„Zápas byl hlavně soubojem servisu
a přihrávky. To se projevilo zejména
v první a čtvrté sadě, kdy střídavě jeden tým začal hořet na příjmu a druhý se dlouhou bodovou šňůrou přes
jedno postavení dostal do trháku.
Rozhodujícím momentem celého
utkání ale byla koncovka třetího setu. Nedokázali jsme v ní využít dva
setboly, což nastartovalo soupeře,
který už nás v závěru přehrál servisem a perfektní obranou v poli,“
zhodnotilů pátý souboj svého celku
Miroslav Čada, hlavní trenér prostějovských volejbalistek.
-zv-

Volejbalistky byly na Slavii krůček od prvotřídního krachu...
Favorit si zachránil tvář až v hektickém tie-breaku
Jen po krátké dvoudenní pauze od
únavného středečního zájezdu do
Chorvatska čekala na družstvo VK
Prostějov další prověrka v podobě
extraligového zápasu na palubovce pražské Slavie. Přes veškeré
okolnosti jako únava, změna míčů
a také strašidlo virózy, byly hráčky
hostujícího celku vysokými favoritkami. V dosavadním průběhu
nejvyšší domácí soutěže totiž nasbíraly domácí plejerky pouhé tři
výhry oproti třinácti triumfům
výběru z Hané. Domácí mladice
však proti zkušeným internacionálkám nastoupily bez respektu a v
závěru téměř dvouhodinové bitvy
sahaly po senzačním vítězství. Přes
vedení 12:9 v závěrečném tie breaku však nakonec zvítězila zkušenost Prostějova, který upachtěnou

S 2:3 PV
výhrou 2:3 udržel bodový kontakt s
vedoucím VK KP Brno.
Hostující družstvo nastoupilo na palubovku v nejsilnější možné sestavě.
Tedy i s uzdravenou Ruskou Pušněnkovovou, dále pak Jelínkovou,
Thomasovou, Spalovou, Soaresovou, Bramborovou a liberem Tomanovou. Domácí outsider však postrádal jakýkoliv respekt k velkým
jménům a od začátku udával tempo
hry. Kostrbatá hra Prostějova nedokázala zastavit nadšenou jízdu Slavie a tak se po výsledku 25:19 dostaly domácí hráčky do zaslouženého
vedení 1:0. Do druhé sady vstoupily
pro změnu agresivněji volejbalistky
Prostějova a díky zlepšené útočné

hře ji pro sebe získaly poměrem
17:25 a 1:1. Přímo infarktovým
průběhem by se mohla popsat třetí
sada. Bitva doslova o každý míč trvala téměř půl hodiny a nervózní
koncovku zvládly lépe plejerky hanáckého klubu - 23:25 a 1:2. Rozhodnuto však zdaleka nebylo.
Slávistky se místo očekávaného zlomení zmobilizovaly a po kontrolovaném průběhu dotáhly zápas do
pátého zkráceného setu – 25:19 a
2:2. Rozhodující tie break přinesl to
správné vyvrcholení. Místo dominance herní zkušenosti a vyzrálosti
mělo dlouho navrch mladické nadšení a zápal. Při průběžném vedení
12:9, však domácí hráčky vyvedla z
rovnováhy nucená pauza, po které
strhl zápas na svoji stranu přece jenom favorit - 13:15 a 2:3.
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Vojtěch ZOULA (SK Slavia Praha): „Jednalo se o hodně vyrovnané utkání, ve kterém zvítězil nakonec Prostějov díky většímu štěstí v koncovce páté sady.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Kvůli pendlování mezi Champions League a extraligou teď každé tři dny měníme značku míčů a
to je při velké rozdílnosti Galovek a Mikas opravdu nepříjemné.
Hlavně díky tomu jsme se dostali do nemalých problémů na servisu
a přihrávce. Od toho se odvíjela naše nejistota v útoku a předváděli
jsme tak volejbal plný chyb. Podali jsme hodně křečovitý výkon, ze
kterého jsme se nedostali ani častým střídáním smečařek. Nefungoval nám tentokrát ani blok a koncovku nakonec v náš prospěch rozhodl lepší servis a větší zkušenosti našich holek.“
-zv-
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VK PROSTĚJOV SPECIÁL
LIGA MISTRYŇ – 5. KOLO ZÁKLADNÍ SKUPINY „A“

KVIG Rijeka - VK Prostějov

3:1

Čas:
Rozhodčí:
Diváků:

1:31 hodiny
Zdraveski (Makedonie), Dudek (Polsko)
2500

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

14:25
25:18
27:25
25:19

18 minut
22 minut
26 minut
25 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Soaresová

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

CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „A“
5. kolo: Kvig Rijeka -VK Prostějov 3:1 (-14, 18,
25, 19). Sestavy – Rijeka: Grbačová, Miletičová,
Kalebičová, Šimičová, Daničičová, Milošová, libero Došenová - Marašová, Brčičová. Trenér: Igor
Lovrinov. Prostějov: Jelínková, Bramborová,
Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero Tomanová -Thomasová, Töröková, Tomašeková. Trenér: Miroslav Čada. Rozhodčí: Zdraveski
(Makedonie) a Dudek (Polsko). Čas: 91 minut. Diváků: 2500 • CAV
Murcia (Španělsko) – Dynamo Moskva (Rusko) 0:3 (-21, - 20, -17).
Rozhodčí: Barbero (Itálie) a Chaladay (Francie). Čas: 70 minut. Diváků: 100.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
zápasů V

P kont.

sety

míče

body

1. Dynamo Moskva
5 5 0 0 15:1 398:289 15
2. Rijeka KVIG
5 3 2 0 11:7 393:395
8
3. VK Prostějov
5 2 3 0 8:13 435:466
7
4. CAV Murcia
5 0 5 0 2:15 324:400
5
Poznámka: linka odděluje první dvě družsva, která si zajistí postup do
vyřazovacích bojů. Tučně vytištěné Dynamo Moskva je již jistým postupujícím celkem.
Příští program
6. kolo, úterý 20. ledna 2009: VK Prostějov - CAV Murcia (18:00 hodin), Dynamo Moskva - Rijeka Kvig (19:00 hodin).

16. KOLO EXTRALIGY ŽEN

SK Slavia Praha - VK Prostějov
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:

1:54 hodiny

1. set:
2. set:
3. set:
4. set:
5. set:

25:19
17:25
23:25
25:19
13:15

2:3

150
24 minut
20 minut
27 minut
23 minut
20 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Soaresová

Prostějovské „oděvářky“ vytěžily doma jednu výhru
Po více než měsíční se rozjela
také druholigová soutěž volejbalistek, ve které působí výběr
TJ OP Prostějov. V zápasech
19. a 20. kola skupiny „C“ přivítaly svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka na palubovce letní tělocvičny Za Kosteleckou
ulicí v sobotu průběžně poslední tým tabulky VSK VŠB-TU
Ostrava. Oba dva zápasy se vyznačovaly obrovskou vyrovnaností, s čímž korespondovaly i
jejich výsledky. První duel vyšel lépe domácím plejerkám,
které dokázaly přetavit ve vítězství závěrečný tie break. Odveta se odvíjela úplně v toto-

žném duchu, jen s tím rozdílem, že zkrácenou hru zvládly lépe hostující hráčky. V
průběžné tabulce po neúplném
dvacátém kole jsou „oděvářky“ na sedmé příčce.
1. zápas: TJ OP Prostějov VSK VŠB-TU Ostrava 3:2 (22,
-25, -17, 15, 9).
2. zápas: TJ OP Prostějov VSK VŠB-TU Ostrava 2:3 (-22,
22, 20, -21, -13).
Sestava Prostějova: Vlčková, Nakládalová, Paňáková, Korhoňová,
Brablecová, Balunová. Libero:
Langerová. Střídaly: Dočkalová,
Lišková. Trenér: Ladislav Sypko.

Hodnocení trenéra Ladislava
Sypka: „První utkání jsme v první sadě zcela kontrolovali
průběh, abychom naopak v dalších dvou sadách hladce prohráli. Po té třetí sadě jsem si už
myslel, že prohrajeme, ale přišlo
zlepšení a vyrovnání. V závěrečném tie breaku už si to holky nenechaly vzít a ubojovaly to. Ve
druhém zápase byl průběh zcela
obrácený. Po první prohrané sadě, se nám to podařilo otočit. Ostravanky pak začaly více riskovat
a dotáhly zápas do zkrácené hry.
Tu jsme ztratili i přes vedení 11:7
vlastními chybami. Celkově
však musím holky pochválit za

obrovskou vůli po vítězství.
Některé nastoupily dokonce se
sebezapřením, když je limitovalo
zranění.“
V příštím týdnu čeká na děvčata
TJ OP Prostějov dvojkolo na půdě rezervy extraligového FrýdkuMístku. „Na severu Moravy nemáme co ztratit a můžeme tam
jen získat. Šanci dostanou holky,
které zatím hrají méně. Je to pro



VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
19. a 20. kolo:VK KP-SG Ludvíka Daňka Brno VO TJ Lanškroun 3:0 (19, 8, 17) a 3:0 (13, 19, 19), TJ Tatran
Litovel – Frýdek-Místek „B“ 3:1 (16, -20, 23, 17) a 3:1 (13,23,-26,15), TJ OP Prostějov - VSK VŠB-TU Ostrava 3:2 (22, -25, -17, 15, 9) a 2:3 (-22, 22, 20, -21, -13) , TJ Sokol Křenovice – TJ DDM Brno 3:1 (-17, 22,
19, 18) a 3:1 (18, -17, 18, 18), TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Svitavy 3:2 (-21, -19, 19, 21, 11) a 3:2 (19, 15, 18, -13, 9).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
zápasy výhry prohry kont.

sety

míče

body

1. VK KP „B“ - SG Ludvíka Daňka Brno
18 18 0
0
54:12
1574:1187
36
2. TJ Tatran Litovel
18 16 2
0
52:17
1624:1356
34
3. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
20 14 6
0
50:25
1712:1502
34
4. TJ Sokol Křenovice
20 13 7
0
44:36
1770:1740
33
5. TJ Svitavy
20 9 11
0
38:38
1601:1673
29
6. TJ DDM Brno
20 8 12
0
37:45
1713:1817
28
7. TJ OP Prostějov
20 6 14
0
31:49
1655:1772
26
8. VO TJ Lanškroun
20 6 14
0
25:47
1537:1670
26
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
20 4 16
0
28:55
1715:1874
24
10. VSK VŠB - TU Ostrava
20 4 16
0
21:56
1473:1783
24
Příští program
21. a 22. kolo, sobota 24. ledna 2009: TJ Tatran Litovel -VK KP „B“ - SG Ludvíka Daňka Brno (neděle 25.1.), TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ OP Prostějov (9:00 a 13:00 hodin), VSK VŠB Ostrava – TJ
Sokol Křenovice, DDM Brno – TJ Jiskra Havlíčkův Brod, TJ Svitavy – VO TJ Lanškroun.
-pk-

nás spíše příprava na zápasy s celky od 5. místa níže,“ prozradil
malé šance na případný bodový
zisk trenér Sypko.
Domácím příznivcům se představí hráčky TJ OP v zápasech 23. a
24. kola, kdy přivítají v sobotu
31. ledna v letní tělocvičně Za
Kosteleckou ulicí. Zápasy začínají v 10:00 a 14:00 hodin.
-zv-



Pušněnkovová
Bramborová
libero Tomanová

Střídala:
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

Thomasová
Spalová
Wittocková, Kučerová, Töröková.
Sajdová, Tomášeková.
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

JAK SE HRÁLO
16. kolo: SK Slavia Praha volejbal - VK Prostějov 2:3 (19,17,-23,19,-13). Sestavy: Vobrová, Vlásková, Jonášová, Ďurianová, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídaly: Němcová - Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová,
Bramborová, Spalová, Libero:
Tomanová. Střídaly: Wittocková, Kučerová. Čas: 114 minut.
Diváků: 150 • TJ Mittal Ostrava - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (19, -21, 16, 15). Sestavy: Kolářová,
Orlovská, Šímová, Elblová, Holingrová, Mazurová, libero: Spáčilová.
Střídaly: Homolová, Holišová - Synková, Kojdová, Langová, Gottwaldová, Malá, Janďourková, libero: Košická. Střídaly: Brodinová, Cidlíková, Danková. Čas: 100 minut. Diváků: 200 • VK Přerov Precheza
TJ Tatran Střešovice 3:0 (11, 13, 22). Sestavy: Mrázková, Dřímalová,
Dobrá, Kotounová, Goliášová, Míčková, libero: Kapavíková. Střídala:
Chromečková - Čermáková, Šourková , Černianská, Valešová, Jeřábová, Veselá, libero: Novotná. Střídaly: Zachová, Šmahelová, Jurčenková.
Čas: 64 minut. Diváků: 200 • VK TU Liberec - PVK Olymp Praha 1:3
(-22, 21, -18, -18). Sestavy: Holásková, Endlerová, Veselá, Smutná, Neumannová, Soumarová, libero: Ullmanová. Střídaly: Rašková, Soumarová - Brejchová, Preslová, Kallistová, Šmídová, Janžurová, Jakubšová,
libero: Zoulová. Střídaly: Kvapilová, Halbichová, Sládková. Čas: 98 minut. Diváků: 150 • VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc hraje se
dnes, tj. v pondělí 19. ledna.
-pk-

KAM PŘÍŠTĚ
VALERIE PUŠNĚNKOVOVÁ
Ruská smečařka, která patří k základním stavebním kamenům zá- Dohrávka 16. kola, pondělí 19. ledna 2009: VK Královo Pole Brno kladní mozaiky prostějovského SK UP Olomouc (17:30 hodin, PP ČT 4 SPORT).
výběru chyběla v Chorvatsku. Její 17. kolo, sobota 24. ledna 2009: VK TU Liberec – VK Prostějov (17:00
absence zaviněná silnou virózou se hodin), PVK Olymp Praha – VK Královo Pole Brno, SK UP Olomouc
podle slov trenéra Miroslava Čady - PVK Precheza Přerov, TJ Tatran Střešovice – TJ Mittal Ostrava, TJ Soukázala jako rozhodujícím záva- kol Frýdek-Místek - SK Slavia Praha.
žím na pomyslných miskách vah,
které se naklonily na stranu Rijeky.
ČESKÝ POHÁR
„Když bylo potřeba protočit sestavu Pušněnkovová chyběla,“ pro- Semifinále - 1. zápasy: VK Prostějov – VK Královo Pole Brno 3:0
nesl po zápase smutný lodivod (hráno 7. ledna), SK UP Olomouc – PVK Olymp Praha 3:0 (10, 22,
12). Sestavy: Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, NachmilVK. PUSHO, to je ale pech!
nerová, Mátlová, libero: Šenková. Střídala: Piňosová - Halbichová, JaZpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
kubšová, Sládková, Vanžurová, Kvapilová, Brejchová, libero: Zoulová.
Tel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
Střídaly: Preslová, Kallistová, Šmídová, Bonnerová. Čas: 61 minut. DiTiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297.
váků: 250. Odvety jsou na programu shodně ve středu 28. ledna.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.
MILADA SPALOVÁ
Nejzkušenější hráčka prostějovského
výběru držela prapor naděje jak v
chorvatské Rijece, tak i v sobotu na
Slavii nejdéle. Neúnavná hecířka, kterou trápí menší zdravotní potíže nezapře svou vítěznou povahu za žádného
stavu. Přes nepříznivý vývoj pohárového utkání na Balkáně neklesala až do úplného závěru. V sobotním
nervydrásajícím souboji v Praze pak
byla hlavní strůjkyní vydřeného vítězství. SPALDO, bojuj dál a hlavně
zdraví!

Sport, soutěže, inzerce

soutěže OŠSF Prostějov

19. ledna 2009
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Úterním zápasem proti Murcii uzavřou volejbalistky Prostějova základní skupinu Champions League

Sálovka jde do finiše! „V Chorvatsku rozhodl servis,“ shodly se hráčky VK Prostějov Solange Soaresová
a Ivana Bramborová. Vzápětí ale dodávají: „Zítra chceme jednoznačně zvítězit!“
Zároveň s datem značícím zahájení zimních fotbalových příprav
se pomalu chýlí ke svému finiši okresní soutěže sálového fotbalu.
Prvoligová soutěž se hraje dlouhodobým systémem každý s každým o jedno postupové a jedno sestupové místo a soutěž je zvláště
co se týká boje o titul okresního přeborníka velmi vyrovnaná.
Oproti tomu další osmadvacítka původně druholigových celků
byla po absolvování základní části svých skupin rozdělena do tří
lig. Druhou ligu budou tvořit čtyři týmy umístěné na 1.-4. místě
2.A ligy (HOS Vrchoslavice, Maduda Team, AC Zavadilka 2000
„B“, Torpedo Prostějov) a další šestka z 1.-3. místa 2.B (Bexim
Paletten, Bedihošť, Mloci) a 2.C ligy (Likérka Metelka Moravské
Prusy, Vzducholoď Prostějov, Mechechelen „B“). Třetí ligu vytvoří mužstva umístěná na 5.-7. místě 2.A ligy (KMK Katastrofa,
FC Domino, SK Skalka „B“) plus výběry umístivší se na 4.-6.
místě 2.B (Chachar team Brodek u Prostějova, Dukla Prostějov,
Bar Oaza Plumlov) a 2.C ligy (Kohouti Otaslavice, SK Griffins
„B“, Atletico Smržice). Čtvrtou ligu pak vytvoří družstva umístěná na 8.-10. místě 2.A ligy (Starostovi muži Drahany, Para Prostějov, Juniors Hluchov) a celky skončivší na 7.-9. místě 2.B (FC
Pepino Konice, FC Zero, FC U Byka Smržice) a 2.C ligy (FC Ptení, Sokol Zdětín, FK Agro Vláčil Čehovice).
Nejzajímavější budou jistě boje ve druhé lize, z nichž vzejdou tři
noví účastníci elitní okresní soutěže, kterou je 1. liga. Stejně jako
ve druhé, tak i ve třetí a čtvrté lize se bude hrát jednokolovým systémem každý s každým, přičemž výsledky ze základní části se nezapočítávají!

1. LIGA
Prvoligová soutěž se o minulém víkendu nehrála. Pokračovat bude
v neděli 25. ledna 2009.
Příští program:
9. turnaj, neděle 25. ledna 2009, 8:00-14:00 hodin, hala Kostelec na Hané: Relax „B“ - SK Dubany, Ariston 2 SK - FC Ultras,
Kulcao-Fundus - Relax „B“, FC Ultras -AC Zavadilka 2000 „A“,
SK Dubany -Ariston 2 SK, Kulcao-Fundus - AC Zavadilka 2000
„A“, Relax „B“ - FC Ultras, Ariston 2 SK - Kulcao-Fundus, AC Zavadilka 2000 „A“ - SK Dubany.
2. LIGA
Výsledky 1. turnaje, neděle 18. ledna 2009, hala Kostelec na
Hané: Sokol Bedihošť - Torpedo Prostějov 2:0, Mechechelen „B“
- Mloci 2:3, Mloci - Sokol Bedihošť 2:6, Torpedo Prostějov - Mechechelen „B“ 5:2, Mloci -Torpedo 1:1, Sokol Bedihošť - Mechechelen „B“ 10:4, Likérka-Metelka -Vzducholoď 6:5, Vrchoslavice
- Maduda Team 5:1, Bexim Paletten - AC Zavadilka 2000 „B“ 3:4,
Vzducholoď -Vrchoslavice 2:6, AC Zavadilka 2000 „B” - Likérka
Metelka 3:3, Maduda Team - Bexim Paletten 1:5, Vrchoslavice AC Zavadilka 2000 „B” 3:6, Bexim Paletten - Vzducholoď 7:4,
Likérka Metelka - Maduda Team 6:2.
TABULKA PO 1. TURNAJI:
1. Bedihošť
3
3
0
0
18:6
9
2. Likérka-Metelka
3
2
1
0 15:10
7
3. Zavadilka 2000
3
2
1
0
13:9
7
4. Bexim Paletten
3
2
0
1
15:9
6
5. Vrchoslavice
3
2
0
1
14:9
6
6. Torpedo
3
1
1
1
6:5
4
7. Mloci
3
1
1
1
6:9
4
8. Vzducholoď
3
0
0
3 11:19
0
9. Mechechelen „B“
3
0
0
3
4:16
0
Příští program:
sobota 24. ledna 2009, 12:00-18:00 hodin, hala Kostelec na
Hané: Mloci - Vzducholoď, Mechechelen „B“ - Maduda Team,
Bedihošť
AC Zavadilka 2000 „B“, Maduda Team - Mloci, Vzducholoď Mechechelen „B“, AC Zavadilka 2000 „B“ - Mloci, Maduda Team
- Bedihošť, Mechechelen „B“ - AC Zavadilka 2000 „B“, Bedihošť
-Vzducholoď.
3. LIGA
Výsledky 1. turnaje, neděle 18. ledna 2009, hala Prostějov: SK
Skalka „B“ - Chachar Team 2:4, SK Griffins 98 „B“ - Dukla 4:0,
KMK Katastrofa - SK Skalka „B“ 7:1, Dukla - Chachar Team 1:6,
FC Domino - KMK Katastrofa 5:3, SK Skalka „B“ - SK Griffins
98 „B“ 3:7, Bar Oaza Plumlov - Kohouti Otaslavice 2:2, Atletico
Smržice - FC Domino 2:7, KMK Katastrofa - Dukla 3:1, SK Griffins 98 „B“ - Kohouti Otaslavice 6:1, FC Domino - Bar Oaza Plumlov 5:1, Kohouti Otaslavice - Atletico Smržice 2:1.
TABULKA PO 1. TURNAJI:
1. SK Griffins 98 „B“
3
3
0
0
17:4
9
2. FC Domnino
3
3
0
0
17:6
9
3. Chachar team
2
2
0
0
10:3
6
4. KMK Katastrofa
3
2
0
1
13:7
6
5. Otaslavice
3
1
1
1
5:9
4
6. Bar Oaza Plumlov
2
0
1
1
3:7
1
7. Atletico Smržice
2
0
0
2
3:9
0
8. Dukla Prostějov
3
0
0
3
2:13
0
9. SK Skalka „B“
3
0
0
3
6:18
0
Příští program:
sobota 31. ledna 2009, 13:00-17:00 hodin, hala Prostějov: SK
Griffins 98 „B“ - KMK Katastrofa, Kohouti Otaslavice - FC Domino, KMK Katastrofa - Chachar Team, FC Domino - SK Griffins 98 „B“, KMK Katastrofa - Kohouti Otaslavice, Chachar Team
- SK Griffins 98 „B“.
4. LIGA
Výsledky 1. turnaje, sobota 17. ledna 2009, hala Kostelec na
Hané: Sokol Zdětín - Juniors Hluchov 4:3, FC U Byka Smržice Agro Čehovice 0:3, Agro Čehovice - Sokol Zdětín 0:7, Juniors Hluchov - FC U Byka Smržice 2:3, Agro Čehovice - Juniors Hluchov
3:1, Sokol Zdětín - FC U Byka Smržice 1:3.
TABULKA PO 1. TURNAJI:
1. Sokol Zdětín
3
2
0
1
12:6
6
2. U Byka Smržice
3
2
0
1
6:6
6
3. Agro Čehovice
3
2
0
1
6:8
6
4. Juniors Hluchov
3
0
0
3
6:10
0
FC Ptení, FC Pepino Konice, Starostovi muži Drahany, FC Zero a
Para Prostějov zasáhnou do bojů až v sobotu.
Příští program:
sobota 24. ledna 2009, 8:00-12:00 hodin, hala Kostelec na
Hané: FC Ptení - FC Pepino Konice, Starostovi muži Drahany - FC
Zero, FC Pepino - Para Prostějov, FC Zero - FC Ptení, FC Pepino
- Drahany, Para - FC Ptení.
-koc, zv-

PROSTĚJOVSKÁ LIGA VETERÁNŮ

V neděli pokračuje soutěž čtvrtým turnajem
V neděli 25. ledna pokračuje svým dalším turnajem i Liga veteránů.
Liga veteránů, 4. turnaj, neděle 25. ledna 2009, 14:00-18:00 hodin,
hala Kostelec na Hané: FC Litrpůl - FC Kovárna, AC Zavadilka
2000 - Vícov, 1. FC Loučany - FC Kovárna, Kulcao - FC Litrpůl,
Vícov - 1. FC Loučany, FC Litrpůl - AC Zavadilka 2000, Vícov FC Kovárna, 1. FC Loučany - Kulcao.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. TURNAJI
1. Kulcao
8
7
1
035:10
22
2. FC Litrpůl
7
4
2
122:12
14
3. FC Kovárna
7
4
0
316:11
12
4. Zavadilka 2000
8
3
1
419:19
10
5. Vícov
7
2
0
515:21
6
6. 1.FC Loučany
7
0
0
7 3:37
0
-zv,koc-

Bezprostředně po návratu z neúspěšné balkánské mise jsme se
zeptali dvojice stěžejních opor
prostějovského volejbalového
klubu na jejich pocity z klíčového duelu v chorvatské Rijece.
Solange Soaresová a Ivana
Bramborová se shodly na tom,
že je domácí výběr přetlačil zejména na servisu.
„Velmi dobře se nám povedl začátek zápasu, kdy jsme soupeřky
dostaly pod tlak díky výbornému
podání. Od druhé sady se však v této činnosti mnohem lépe dařilo domácím a najednou jsme byly dole
my,“ říká brazilská kapitánka Soaresová. Obdobné pocity měla i slovenská ranařka Ivča Bramborová:
„Chtěli jsme hodně vyhrát a také se
nám ze začátku dařilo hlavně díky
tvrdému servisu. Po tom vyhraném
prvním setu jsme najednou začali
mít potíže na příjmu a také se nám
nedařilo skládat balóny.“ Další
velmi stěžejní částí střetnutí byla i
koncovka třetí sady, ve které

hráčky hanáckého klubu nedokázaly využít dvou setbolů. „Tam
jsme nedokázaly udržet míč a to
rozhodlo,“ stručně popsala závěr
zlomové třetí sady Ivča. „Určitě
jsme to měli dokončit. Šance tam
byly, míč na jednoblok a ta druhá,
která byla tečovaná, ale rozhodčí
řekl, že nebyla. Možná, že kdybychom ten třetí set vyhrály tak by
ten zápas dopadl jinak,“ popsala
podrobně neproměněné setboly
kapitánka Soli. Hráčky si také vůbec nepřipouštějí, že by rozhodlo
domácí prostředí. „Ta atmosféra
tam byla sice bouřlivá, ale myslím
si, že to nebylo rozhodující. Rozhodčí nijak zvlášť atmosféře nepodléhali a podobné prostředí je
při Lize mistryň normální,“ nepřikládá bouřlivé atmosféře zvláštní význam prostějovská kapitánka.
„Já osobně jsem to příliš neregistrovala. Hluk tam byl pořádný, ale
já to při zápase zase tolik nevnímám. Holky mi po zápase říkali, že se tam strhla nějaká bitka, ale

já si opravdu ničeho nevšimla,“
přiznává plné soustředění na utkání s odbouráním okolních vlivů
Ivča Bramborová. Obě dvě hráčky
hodily středeční prohru hodně
rychle za hlavu a svou pozornost
upírají k závěrečnému úternímu

zápasu s Murcií. „Jdeme do toho s
jasným cílem vyhrát, nic jiného si
ani nepřipouštíme,“ burcuje před
závěrečným zápasem Bramborová. „Čekáme, že nám pomohou naši fanoušci k vítězství. Je to hodně
důležitý zápas a ta podpora toho ja-

koby osmého hráče může rozhodnout. Oni nám vytváří při domácích zápasech skvělou atmosféru. Hlavní je výhra a je celkem jedno jakým poměrem,“ věří v tradiční podporu prostějovských fanoušků Solange Soaresová.
-zv-

Jak do vyřazovacích bojů Champions League?
Aktuální pohled na průběžné
tabulky všech základních
skupin volejbalové Ligy mistryň spojený s losem posledního zápasového kola vypovídá o tom, že postup VK Prostějov do vyřazovacích bojů
nejprestižnější evropské soutěže je možný, za daných okolností ba přímon reálný. Jak se
lze tedy mezi tuzemskou špičku protlačit? Co vše se musí
v závěrečném dějství základní fáze Ligy mistryň stát, aby
naše volejbalistky pronikly
do play off?

Připomeňme si, že do vyřazovacích bojů ženské Champions
League postoupí dva nejlepší
celky ze třetích míst pěti grup.
Do tohoto počtu ještě může promluvit určení pořadatelství letošního Final Four elitní pohárové soutěže, ale pojďme zatím počítat s danou variantou.
- Prostějov musí porazit Murcii,
nejlépe 3:0. To je základní podmínka, jejíž nesplnění by zrušilo jakékoliv zbývající naděje.
- Ve skupině C musí Bergamo
jasně smáznout Vakifbank
Istanbul nebo Metal Galati jak-

koliv zdolat polskou Muszynu.
Musí nastat minimálně jeden z
těchto dvou případů.
- Ve skupině D je potřebná buď
prohra Farmutilu Pila s Perugií
nebo těsné vítězství Amstelveenu nad Odincovem. Musí se
urodit alespoň jeden z těchto
dvou výsledků.
Při splnění všech tří uvedených
bodů by hanácký tým slavil
senzační postup, což by pro nováčka prestižního evropského
poháru znamenalo obrovský
úspěch!
-red-

úterý 20. 11. 2009 v 18.00 hodin
hostí rivala z Ústí nad Labem hala SPORTCENTRUM PROSTĚJOV
VK PROSTĚJOV vs. KCAV MURCIA

BOXEŘI PROSTĚJOVA

K první letošnímu souboji v
UNIBON extralize ČR se schyluje o tomto víkendu. Družstvo
BC DTJ Prostějov jakožto úřadující mistr republiky vyzve v
pátém kole nejvyšší soutěže svého finálového soka z loňského
ročníku. Na Hanou zavíta několikanásobný šampión a až do
minulého roku tradiční gigant
tuzemské scény, tým SKP Sever
Ústí nad Labem! Střetnutí začíná v prostějovské sokolovně v
neděli 25. ledna 2009 tradičně
od 10:00 hodin.
„Jsme na utkání maximálně natěšení. Během extraligové přestávky na přelomu roku měli kluci
volno a pak jsme se poctivě připravovali v domácích podmínkách. Třikrát jsme také boxovali
na Slovensku. Věřím, že v ringu

odvedeme maximum,“ uvedl
před zápasem Radoslav Křížek,
trenér prostějovských boxerů.
Ten by měl mít k dispozici až na
dlouhodobě absentujícího Baloga
kompletní tým včetně nových posil. Fanouškům by se již tuto neděli mohli představit jak Martin
Parlagi, tak i Vítek Král! „Ještě
uvidíme, jakou sestavu dáme dohromady. Jednání s maďarskou
stranou nás teprve čeká,“ prozradil Křížek s tím, že otazník visí
také nad Dunkou a Plachetkou.
„Mají nějaké potíže. V každém
případě dáme dohromady silnou
sestavu a Ústí doma chceme porazit,“ dodal odhodlaně Křížek.
„Spoléháme také na tradičně
skvělou podporu fanoušků. Přijďte nás povzbudit!“
-pk-

* soutěžní kvíz * vyznáte se ve sportu? *
Už přes dva týdny je prosincová soutěž se sportovní tématikou, která na stránkách našeho týdeníku probíhala po celý poslední měsíc loňského roku, dobojována, avšak na oficální pořadí a odtajnění jmen výherců si ještě musí soutěžící i čtenáři chviličku počkat. Z technických důvodů totiž nemohlo v uplynulém týdnu proběhnout avizované slavnostní vyhlášení výsledků, které bylo
odloženo až na dny nadcházející. Přesto vám již dnes můžeme prozradit, že to
byl opravdu boj tzv. „o prsa“ a vítěz si musel pořádně oddechnout. V tomto týdnu budeme kontaktovat prvních pět v pořadí, s nimiž bude dohodnuta závěrečná ceremonie. Šťastný to výherce, ať už je to muž či žena, se může těšit nejen
na čest váženého sportovního odborníka, ale především na hodnotnou HLAVNÍ CENU věnovanou společností TK PLUS Prostějov. Od naší redakce mimo
jiné obdrží CELOROČNÍ předplatné pro rok 2009 a další dárkové předměty!
Takže, očekávejte náš telefonický kontakt, nebo si počkejte na příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Sportovní soutěž našeho týdeníku píše své hodnocení. Za jeho zpoždění se snažně omlouváme...
-red-

