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Přehlídka učilišť, středních
a vysokých škol

Vkládaná příloha

Držovičtí, O CO VÁM JDE? Na nádražním záchodě
Město chce dohodu, sousedé žalobu
si píchají DROGY

M. PIŠŤÁK:
CHCEME DOHODU

V tom aby se čert vyznal. Dva
roky po osamostatnění Držovic
nejsou ještě urovnány majetkové vztahy mezi nově vzniklou obcí a městem Prostějov.
Alespoň to tvrdí tamní vedení
obce. A chce se soudit. V první
fázi Držovice nárokovaly 80
milionů korun, loni podali žalobu o deset milionů. A v pondělí
starostka Držovic Blanka
Kolečkářová svolala novináře
a oznámila jim, že Držovičtí
snížili částku, o kterou se chtějí
soudit, na jediný milion korun!
Prý nemají na soudní poplatky,
které by při deseti milionech činily 400 tisíc korun. Přitom město se stále chce vyhnout soudu,
nabízí několik milionů a dobré
sousedské vztahy. Stejného ražení je i politická opozice v
Držovicích, která nechápe postupy své starostky.
Jak se Večerník dozvěděl, na podzim loňského roku došlo ke schůzce mezi dvěma členy držovické
opozice
s
místostarostou

Prostějova Miroslavem Pišťákem.
A našli společnou řeč. Jednat, jednat a dohodnout se bez soudních
tahanic.
Schůzku s opozičními zastupiteli
Držovic potvrdil i místostarosta

Má to logiku?
Město nabízí několik
milionů a dobré sousedské
vztahy.
Starostka Držovic se zase
chce soudit o jediný milion...
Prostějova Miroslav Pišťák.
"Jednalo se o naprosto neformální jednání se dvěma držovickými
zastupiteli. Už na začátku našeho
rozhovoru jsem je upozornil, že
se odmítám vyslovovat k tomu,
co se v současné době v
Držovicích děje. Je to svébytná
obec a mě jako místostarostovi

B. KOLEČKÁŘOVÁ:
BUDEME SE SOUDIT

Prostějova nepřísluší komentovat
kroky
tamního
vedení.
Dvoučlenná delegace ze sousední obce se mě mimo jiného zeptala, jakým způsobem chce radnice
postupovat dál v našem sporu.
Ten začal tím, že Držovičtí podali žalobu kvůli tomu, že nejsou
spokojeni s rozdělením majetku.
Řekl jsem jim, že my trváme na
tom, jak majetkové vyrovnání
proběhlo těsně po osamostatnění
Držovic. Zároveň jsem však dodal, že jsme i nadále s našimi sousedy připraveni jednat. Můj osobní názor, a zdůrazňuji, že osobní,
je ten, že takové spory mezi dvěma sousedními obcemi nejsou
dobré pro budoucí dobré vztahy,"
uvedl na náš dotaz místostarosta
Pišťák. Naše další otázka směřovala k tomu, zda skutečně s lidmi
z Držovic hovořil o mimosoudním vyrovnání v řádech milionů
korun. "Osobně jsem připraven
jednat v rozumné rovině.
Pochopitelně ani já nemám kompetenci říkat, že bychom byli

schopni uznat nárok Držovic na
deset milionů korun. Ale oběma
zastupitelům ze sousední obce
jsem jasně řekl, že pokud by
Držovičtí dospěli k názoru, že je
možné jednat o mimosoudním
vyrovnání, já sám jsem ochoten
taková jednání podpořit. Ale za
podmínky, že by toto všechno
znamenalo definitivní ukončení
vzájemného sporu," vysvětlil
Miroslav Pišťák. On sám nechtěl
prozradit, zda se s držovickou delegací z řad tamní opozice bavil o
konkrétní částce mimosoudního
vyrovnání. Večerník se z různých
zdrojů dozvěděl, že při nedávném
jednání padla i částka patnácti
milionů korun. "Možná že taková
částka mezi námi skutečně padla,
ale to bylo ještě v době, kdy nás
Držovice chtěli žalovat o více než
dvacet milionů. Ale vyrovnání v
řádech milionů korun bych
zřejmě mohl před našimi zastupiteli podpořit," dodal Miroslav
Pišťák.
(Dokončení na str. 3)

Na hlavním nádraží začíná přituhovat. Strážníci sem denně
několikrát vyjíždějí řešit různé
rušení veřejného pořádku, zlodějny i násilné prohřešky pachatelů. Všichni se ale shodují
na tom, že větší počet výjezdů je
zapříčiněn otevřením nového
kasina vedle nádražní haly.
Právě sem se totiž stahují ty nejpodivnější živly z celého
Prostějova. A jak jsme byli minulý týden upozorněni, na nádraží si "závisláci" začínají
píchat i drogy!
Upozornil nás na to muž, který se
jako člen uklízecí firmy stará o
pořádek na veřejných záchodech
v hlavní hale prostějovského nádraží. "Jen za minulý týden jsem
dvakrát volal strážníky. V jedné
kabince jsem totiž nalezl odhozené injekční stříkačky. Ti lumpové si tady něco píchají a vůbec
jim nevadí, že se někdo druhý
může o stříkačky zranit a nakazit.
Stříkačky totiž pak odhodí na zem
a nechají je tady ležet," láteřil muž
z uklízecí firmy, když nám přímo
na místě ukazoval, odkud minulý
týden sbírali strážníci nebezpečné
injekční stříkačky. "Chodí sem
slušní lidé vykonat svoji potřebu,
pak bezdomovci, kteří se chtějí
jen chvíli ohřát. To všechno je v
pořádku, ale vím o pár týpcích z
vedlejší herny, kteří zřejmě jsou

Tady číhá nebezpečí. Pokud půjdete na nádraží na záchod, buďte
obezřetní. Může vás tady čekat nebezpečí v podobě odhozených injekčních stříkaček
drogově závislí a chodí si na nádražní záchod píchat. Ale sám se
proti nim bojím nějak zasáhnout,
mám rodinu" dodal muž.
Městská policie přiznala, že minulý týden v jednom případě skutečně sbírala odhozené injekční
stříkačky z kabinky veřejného

záchodu. "Nebezpečný materiál
strážníci sesbírali a odvezli do Kcentra do Vrahovic. Na toto místo
se nyní zaměříme, nádražní hala
je pod kamerovým systémem,"
řekl Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
-mik-

Nebezpeční lumpové zatčeni
Přepadli i studenta u gymnázia!
A spadla klec. Série přepadávání především dětí a studentů na prostějovských ulicích skončila dopadením dvou
pachatelů. Ti násilím okrádali
lidi přímo na ulicích. A světe div
se, ani jeden ze zatčených raubířů nemá ještě osmnáct let!
Kriminalisté zahájili trestní
stíhání dvou mladistvých pachatelů pro provinění loupeže a
krádeže. Tito dva mladíci se od
počátku roku dopustili dvou lou-

Pøíštì ètìte
V příštím čísle přineseme
rozhovor s náměstkem
hejtmana Olomouckého
kraje Aloisem Mačákem
nejen o dopravě.

Ilustrační foto
pežných přepadení a tří krádeží v
ulicích Prostějova. "K první
krádeži došlo na náměstí E.
Husserla, kdy pod smyšlenou
záminkou zastavili mladíka a poté mu z ruky odcizili mobilní telefon v hodnotě 1 500 korun. O
týden později ve večerních hodinách před budovou gymnázia na
ulici Komenského oslovili dalšího mladíka a požádali ho o zapůjčení deseti korun. Když poškozený povytáhl peněženku z
kapsy, pachatelé mu ji vytrhli,
prohledali a odcizili z ní finanční
částku 150 korun. O 15 minut později v prostoru parku na ulici
Studentská zastavili jiného mla-

díka a požádali ho zaslání SMS
zprávy z jeho mobilního telefonu.
I po něm požadovali zapůjčení
desetikoruny. Mladíkovi stejným
způsobem odcizili z peněženky
peníze a navíc ukradli i jeho telefon v hodnotě 3 000 korun," popsala nám skutky dvou mladých
lupičů Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
V dalších dvou případech, ke kterým došlo 14. ledna v podvečerních hodinách, se pachatelé nezdráhali použít i násilí. "Na ulici
Netušilova požádali mladého
muže o zapůjčení finanční částky.
Když jim poškozený odmítl jakékoliv peníze dát, fyzicky ho napadli a poté mu z peněženky odcizili 100 korun. Stejný den večer
v prostoru nedaleko rybníka na
ulici Na Hrázi uchopili pachatelé
zezadu okolo pasu poškozeného
tak, že se nemohl hýbat, poté mu
prohledali kapsy u bundy a odcizili jeho mobilní telefon v hodnotě 1 500 korun a z peněženky
částku 500 korun," sdělila mluvčí
naší policie.
Všechny tyto případy se naštěstí
obešly bez zranění poškozených.
O vině a trestu pachatelů bude
rozhodovat soud pro mládež.
-mik-

26. ledna 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Dva pořád chybí

Nebývá až tak obvyklé, aby během týdne nahlásilo pět majitelů
psů, že se jim zvíře zatoulalo.
Standardní situací bývá, že hlídka nejprve odchyty provádí a
poté se psíci dostávají zpět domů. Z pěti uvedených psů se zatím dva postrádají. Jedná se o
štěně psa - křížence černé barvy,
stáří 4 měsíce s černým ručně šitým obojkem a psa knírače černošedé barvy.
Případní nálezci se mohou přihlásit i na služebně Městské policie. Jen připomínka, dle zákona
je pes – věc. Každý nález je
občan povinen odevzdat! Buďto
na
Informační
středisko
Městského úřadu nebo na
Městskou policii v Prostějově.

Krvavá hádka

Po dvaadvacáté hodině na linku
156 oznámila žena, že ji sousedka požádala o zavolání na policii, neboť se jí někdo dobývá do
bytu. Toto zjištěno nebylo, ale
strážníci před uvedeným domem spatřili dvě osoby. Muže,
který měl silně krvácející tržnou
ránu na ruce a ženu s obličejem
od krve. U mládence bylo zranění ruky dost hluboké, hlídka končetinu obvázala a přivolala sanitku. Dotyčná ošetření odmítla
i přesto, že si stěžovala na
chybějící přední zub. Oba byli v
podnapilém stavu a na místě nebylo možné zjistit, kdo koho napadl. Šestadvacetiletý a pětadvacetiletá se navzájem osočovali. Vzhledem ke zranění byla
událost předána Policii ČR pro
podezření z trestného činu
ublížení na zdraví.

S parkováním zadarmo je šmytec!
V těchto dnech si řidiči v
Prostějově libují. Kdekoliv na
území města mohou parkovat
zcela zadarmo. Tedy alespoň
zatím. Na sklonku loňského
roku město deklarovalo, že od
začátku ledna budou na placených parkovištích instalovány nové parkovací automaty. Tato akce má tedy nějaký
ten den zpoždění, přesto se ale
už rýsuje její dokončení.
Zatím namísto starých zařízení zívají na řidiče jen díry
do země...
"Devět nových parkovacích automatů nainstaluje v Prostějově
do konce ledna 2009 společnost
.A.S.A. TS Prostějov. Sedm terminálů nahradí dosavadní parkovací automaty, jeden přibude na

Zlomil mu sanici

Několik minut před dvaadvacátou hodinou na lince 156 bylo
přijato sdělení, že před provozovnou na ulici Újezd došlo k hromadné šarvátce za použití basebalové pálky. Vyslaná hlídka zjistila před uvedenou budovou
shluk osob, které na sebe pokřikovaly. Mezi nimi byli dva poranění muži. Měli tržné rány v
obličeji a u jednoho bylo podezření na zlomení sanice. Rychlá
záchranná služba je převezla na
ošetření. Pro podezření z trestného činu byla přivolána Policie
ČR, která si celou událost převzala.

Injekční stříkačky

Spousta z nás již zažila okamžik,
kdy na ulici, v trávě, v parku, nebo na jiném veřejně přístupném
místě spatřila ležet použitou injekční stříkačku.
A jak se v této situaci správně zachovat?
V prvé řadě platí zásada, že na
nález nesaháme a nesnažíme se
ho odkopnout stranou na méně
viditelné místo! Taktéž častá
snaha dospělých vyhodit injekční stříkačky do popelnice, koše na odpadky nebo kontejneru
je sice chvályhodná, nicméně
tento postup není správný, ba
dokonce může být i nebezpečný. Vezměte si situaci, kdy jdete vysypat koš s odpadky a v ruce máte klíče od domu. Smetí
vyhodíte do popelnice a z ruky
vám vypadnou klíče. Určitě pro
ně sáhnete. Pokud tam někdo injekční stříkačku vhodil, hrozí
vám poranění.
Proto je nutné volat na linku 156
- Městskou policii, na toto
tísňové číslo nepotřebujete peníze ani kredit - je zdarma.
Popřípadě se můžete spojit s KCentrem, tel. 582 361 401, 608
479 640.

Páté kolo u vozu

„Babička, která není v důchodu a
nemůže hlídat vnoučata, je v rodině úplně zbytečná,“ s nadsázkou se usmívala maminka. No
pravda, pravdoucí. Co s takovou…? Ale blýská se na lepší časy. Posunem mateřského věku se
dá předpokládat, že se dnešní maminky dočkají vnoučat ve věku
poněkud pokročilejším a stanou
se tak skutečně platnými členkami domácností. Pokud ovšem se z
nich nestanou pro změnu babičky
americké, které se osypávají už
jenom ze samotné představy péče
o vnoučata. To je ale koloběh života.

parkovišti v Mlýnské ulici a další
bude umístěn v ulici Kostelecká,
kde parkoviště dosud obsluhoval
zaměstnanec .A.S.A.. Všechny
automaty budou uvedeny do provozu v posledním lednovém týdnu," informoval nás Vlastimil
Uchytil, místostarosta města.
Dosavadní parkovací automaty
již nevyhovovali a byly velmi
poruchové, nejstarší z nich byl
uveden do provozu již v roce
1991. "Vedení města se rozhodlo
modernizovat síť parkovacích
automatů, abychom občanům
poskytli komfort a operativnost
při placení parkovného," říká o
důvodec modernizace Vlastimil
Uchytil. "Zároveň ušetříme peníze za neustále opravy starých
automatů," dodal.

Kalimita

„Neuvěříš mi, co jsem viděl,“
uvozoval svoje sdělení jeden
muž, který nemohl rozdýchat
setkání s realitou. Ti, co se ve
čtvrtek před svítáním, po nočním
sněžení, totiž vydali především

cestou ze Dzbele na Chornice,
museli se obrnit velkou odvahou
a trpělivostí, sic bezpečné zdolání celého dvanáctikilometrového úseku si vyžadovalo dodržení rychlosti chůze a velké
dávky štěstí. Jaké však bylo překvapení, když zmiňovaný muž
potkal v Chornicích před polednem, v okamžiku, kdy vysoká
teplota se postarala sama, silničáře solící mokrou vozovku.
Možná preventivně. Nebo když
už měli naloženo…

Rozpočet

„To mi stačí, koupím si jenom
Trnky-brnky a nějaké šprcky,“
vmísil se školák do debaty spolužáků o tom, kolik dostali na
týdenní ‚lyžák‘ v Kladkách kapesného. Přítomná paní učitelka
přestála výrok sedmáka, nejvýš
osmáka, se stoickým klidem.
Možná také s pocitem, že sklízí
ovoce důsledné sexuální výchovy. Dá se to ale komentovat i tak,
že jsou situace, kdy se od našich
dětí můžeme učit…!
-MiH-

Škrtič z Pujmanky dopaden

Zatím zadarmo. I na parkovišti u Špalíčku mezi Úprkovou
a Hradební ulicí zatím můžeme parkovat zadarmo, nové automaty se budou instalovat až tento týden.

Konflikt s tchýní

Babička si chtěla pochovat vnučku, syn ji vykázal z bytu. Tak
skončila odpolední návštěva
čtyřicetileté ženy. Ke konfliktu
došlo v okamžiku, kdy ani ne sedmnáctiletá snacha chtěla svoji
dceru zpět do své náruče. Na to
ale tchyně zareagovala záporně.
Měla pocit, že její kontakt s dítětem byl velice krátký. Aby nedošlo ke zhoršení situace, vložil se
do dění otec malé a odebral ji své
matce. Na to se mezi ženami
strhla hádka. Aby nevyústila ve
fyzickou šarvátku, syn matku z
bytu vyprovodil. Vzápětí nato
telefonicky na linku 156
oznámila výše uvedená mladá
paní, že byla slovně napadena a
častována hrubými výrazy. Za
přítomnosti hlídky již k protiprávnímu jednání nedocházelo.
Zúčastněné osoby byly poučeny, že se v tomto případě jedná o
podezření z přestupku proti
občanskému soužití a projednán
bude v případě podání návrhu
oznamovatelky.

Vidìno - Slyšeno
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Jen torza. Doposud zvládly technické služby instalovat jen základní
torza nových parkovacích automatů.

Nové parkovací automaty umožňují kromě placení parkovného
v mincích použití parkovacích
kreditních karet, které lze zakoupit v informačním centru na
náměstí v budově radnice, kde je
možné kredit dále doplňovat.
Cena za parkování přitom zůstává nezměněna, stejně jako doba placeného stání.
Parkovací automaty vyrobila
francouzská firmou Parkeon.

Jejich pohodlné užívání a spolehlivost byly ověřeny v řadě měst
České republiky i ve světě. Firma
Parkeon dodala po celém světě
již více než 150 tisíc parkovacích
terminálů s instalací v různých
klimatických
podmínkách.
Součástí systému je propracovaný software, který zajišťuje centrální sledování všech funkcí a komunikaci na dálku s každým z
automatů.
-mik-

V policejních poutech skončil
muž, který v závěru minulého
roku oloupil v bytě domu na ulici Marie Pujmanové jeho
nájemníka. Nejdříve ho škrtil a
poté mu vzal peníze a další věci.
Teď mu u soudu hrozí až desetiletý arest.
"Kriminalisté zahájili trestní
stíhání osmadvacetiletého muže
z Prostějova pro trestné činy loupeže a porušování domovní svobody. Obviněný dne 28. listopadu
loňského roku v odpoledních hodinách zazvonil na zvonek u dveří bytu na ubytovně na ulici Marie
Pujmanové v Prostějově a po otevření dveří poškozeným ho zatla-

čil dovnitř a požadoval po něm
vydání peněz. Když poškozený
muž odmítl peníze vydat, pachatel prohledal celý pokoj a poté
opět vyžadoval vydání peněz.
Přitom ho škrtil a fyzicky napadal. Z kapsy u košile mu poté odcizil finanční hotovost ve výši 4
500 korun. Při odchodu z bytu
odcizil dále ovladač od televize a
podaný tiket od sportky. K újmě
na zdraví poškozeného nedošlo.
Vznikla mu hmotná škoda na odcizených věcech ve výši 5 650
korun," informovala nás podrobně Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
-mik-

Chlapec naboural s ukradeným autem
Mladý zloděj, který vytrestal
sám sebe. Tak by se dal stručně
popsat případ zlodějny z minulého týdne. Nezletilý chlapec
ukradl auto, se kterým následně
havaroval a pak už policistům
nedalo takovou práci ho dopadnout. Kromě obvinění z krádeže
následoval jeho okamžitý návrat v doprovodu uniformovaných mužů zákona zpět do diagnostického ústavu.
"Na začátku týdne jsme informovali o tom, že neznámý pachatel
vnikl otevřenými vraty do garáže
rodinného domu v obci Konice a
odcizil zde zaparkované motorové
vozidlo značky Peugeot 205.
Vozidlo bylo odemknuté a klíče se
nacházely uvnitř. Majitel škodu na
odcizeném autě odhadoval na 30
tisíc korun," zopakovala informace o případu Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v

Prostějově. Pachatel skončil v
poutech hned následující den.
"Policisté nalezli odcizené vozidlo
před obcí Šubířov, v příkopu a havarované. Řidič z místa nehody
utekl. Následným šetřením policistů byl zjištěn ani ne patnáctiletý
mladík a jeho o tři roky starší
přítelkyně, kteří vozidlo společně
odcizili. Následně ho užívali k jízdě v okrese Prostějov a Svitavy.
Auto po celou dobu řídil mladík,
poté havarovali u obce Šubířov a z
místa dopravní nehody utekli.
Mladík doposud není držitelem
žádného řidičského oprávnění,"
shrnula zjištěné poznatky mluvčí
naší policie. Zároveň potvrdila, že
chlapec byl na útěku z "pasťáku".
"Policisté dále zjistili, že mladý
muž je veden v celostátním pátrání, neboť jako svěřence utekl z Boural s kradeným. Nezletilý chlapec s ukradeným Peugeotem hadiagnostického ústavu," potvrdila varoval mezi Šubířovem a Konicí. Při projíždění pravotočivé zatáčky neAlena Nedělníková.
-mik- zvládl řízení vozidla, dostal se do smyku a narazil bokem auta do stromu.

Èerná kronika

V. Ambrose v Prostějově a ze
společné kolárny odcizil dámské horské jízdní kolo.
Majitelce vznikla škoda 12 000
korun.

Krádež vozidla

Dosud neznámý pachatel vnikl
otevřenými vraty do garáže rodinného domu v obci Konice a
odcizil zde zaparkované motorové vozidlo Peugeot 205.
Vozidlo bylo odemknuté a klíče
se nacházely uvnitř. Majitel
škodu na odcizeném autě odhaduje na 30 000 korun. Pachatel
byl policisty dopaden druhý
den, o čemž informujeme na
jiném místě dnešního vydání.

Zničil automat

Neznámý pachatel v Kulturním
domě na ulici Komenského v
Prostějově vypáčil a vytrhl
přední dvířka automatu na teplé
nápoje, poté násilím vytrhl mincovník s drobnými mincemi v
hodnotě 800 korun, které odcizil. Při krádeži poškodil plastový výdejník nápojů s napouštěcí
hubicí, zásobník na suroviny a
dvířka automatu. Způsobil tak
škodu v celkové výši 34 000 korun. K poškození automatu došlo v blíže neurčené době ze dne
15.1. na

Přišla o kolo

Neznámý pachatel vnikl do
sklepních prostor domu na ulici

Vykradl dvě auta

Neznámý pachatel se na ulici
Pražská v Prostějově vloupal do
motorového vozidla Opel Corsa
a z vozidla odcizil odloženou
pánskou příruční tašku s obsahem finanční hotovosti, osobních dokladů a digitální kartou
do tachografu. Pachatel se dále
vloupal do zaparkovaného vozidla na ulici Tylova, ze kterého
odcizil také pánskou příruční tašku s digitálním fotoaparátem,
mobilním telefonem a dalšími
osobními věcmi majitele. Škoda v obou případech činí 47 500
korun.

Chycen při činu

Policisté Obvodního oddělení
Konice zjistili třicetiletého muže, který se ve dvou případech
dopustil krádeže motorové nafty. Dne 20.1. 2009 v nočních hodinách v obci Jesenec odcizil
motorovou naftu z nákladního
vozidla Volvo. Na místě podezřelého přistihla policejní hlídka. V kufru měl naloženo celkem 8 plastových kanystrů, z nichž 6 měl již naplněných naftou.

Z nákladního vozidla odcizil
celkem 135 litrů motorové nafty a způsobil tak majiteli škodu
za více jak 3 000 korun.
Krádeže nafty se dopustil i v loňském roce, kdy z nakladače
mezi obcemi Konice a Jesenec
odcizil celkem 80 litrů motorové nafty. Tím majiteli způsobil škodu necelých 2 000 korun.

Obral vysavač

Neznámý pachatel se u benzínové čerpací stanice na
Petrském náměstí v Prostějově
vloupal do samoobslužného vysavače a odcizil finanční hotovost v drobných mincích uloženou v pokladničce. Krádeží
mincí vznikla majiteli škoda 1
320 korun. Škoda na poškozeném vysavači není doposud
přesně vyčíslena.

Kouřit bude do smrti

Neznámý pachatel v Prostějově
na ulici J. Lady vnikl do nákladního vozidla Iveco a odcizil papírovou krabici s obsahem šedesáti kartonů cigaret různých
značek. Způsobil tak škodu ve
výši 37 250 korun.

Čtyřkolka je fuč

Dosud neznámý pachatel odcizil ze zahrady rodinného domu
v obci Určice terénní čtyřkolku

oranžové barvy a dále přívěsný
vozík. Krádeží vznikla majiteli
věcí škoda 140 000 korun.

Lupič na kole

Doposud neznámý pachatel jedoucí na jízdním kole odcizil v
Prostějově
na
ulici
Svatoplukova mladé patnáctileté dívce z ramene dámskou
koženou kabelku. Dívka přišla
o peněženku, osobní doklady,
svazek klíčů a další osobní
věci. Škodu vyčíslila na 4 000
korun.

Sebral i bomby

Neznámý pachatel se vloupal
do rekreační chaty v katastrálním území obce Krumsín, prohledal vnitřní prostory a kůlnu a
odcizil čtyři propanbutanové
bomby, soubor mosazných
předmětů, elektrocentrálu, alkoholické nápoje, pánské horské
jízdní kolo a další věci. Majiteli
tak vznikla škoda necelých
70 000 korun.

Vloupání do kolárny

Neznámý pachatel vnikl do kolárny v domě na ulici C. Boudy
v Prostějově a odcizil dámské
jízdní kolo v hodnotě nejméně
500 korun. Poškozením vstupních dveří domu vznikla škoda
2 650 korun.

Čeká ho arest. Dopadenému lupiči z Pujmanky hrozí až deset let vězení.

Dívku přepadl na ulici,
udeřil ji pěstí a okradl
Chodit v noci osamocen po
Prostějově není zrovna dvakrát
bezpečné. A zvlášť pro mladou
ženu. Předminulý víkend na neopatrnost doplatila čtyřiadvacetiletá dívka, která byla přepadena a oloupena přímo v centru
města.
"V sobotu 17. ledna 2009 v noci kolem 02.10 hodin došlo v Prostějově
na ulici Křižkovského k přepadení
mladé čtyřiadvacetileté ženy.
Dosud neznámý pachatel přistoupil k poškozené zezadu, udeřil ji pě-

stí a snažil se odcizit její kabelku.
Když žena nechtěla kabelku pustit,
ještě jednou ji udeřil do hlavy a kabelku odcizil. Žena přišla o peněženku s finanční hotovostí 1 200
korun, osobní doklady a platební
kartu. Ke zranění mladé ženy při
napadení naštěstí nedošlo," komentovala čin dosud nedopadeného hrubiána Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Také v tomto případě
hrozí pachateli až deset let za
mřížemi.
-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...
Drahomíra Vyroubalová
1928 Prostějov
Jan Soldán
1934 Čechovice
Jan Král
1922 Bedihošť
Zdeněk Altman
1951 Nasobůrky
František Přikryl
1930 Kostelec na Hané
Jaroslava Konečná 1949 Prostějov

Stanislava Černá 1944 Otaslavice
Zdeňka Šmídová
1931 Ivaň
Jiří Svoboda
1944 Prostějov
Marie Zajícová
1924 Přerov
Marie Trundová 1931 Malé Hradisko
Ing. Vladimír Koller 1947 Prostějov
Alois Dostál
1947 Protivanov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 26. ledna 2009
Karel Osolin 1919 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Mojmír Jančík 1939 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 27. ledna 2009
Bedřiška Soldánová 1920 Drahany 10.00 Obřadní síň Mlýnská
František Hájek 1938 Ivaň 14.00 kaple Ivaň
Jiřina Králová 1928 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání
Středa 28. ledna 2009
Ing. Jaroslav Loukota 1932 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Helena Muchová 1921 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Vítězslav Prášilík 1927 Čelčice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Slezáková 1912 Soběsuky 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jiří Pekr 1966 Určice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 29. ledna 2008
Libuše Pelíšková 1921 Prostějov 10.30 kostel C+M Prostějov
Pátek 30. ledna 2009
Vlasta Kopečná 1921 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Zapletal 1923 Hrubčice 13.00 kostel Hrubčice
Sobota 31. ledna 2008
Jarmila Chvátalová 1926 Víceměřice 13.00 kaple Víceměřice
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Zachránili zraněné káně! Na náledí opět třískaly plechy

Žádné zranění, dva řidiči ale od nehod utekli

Záchrana. Strážníci zraněného dravce opatrně vložili do klece a převezli ho ochráncům přírody.
Do popisu práce prostějovských strážníků patří ledacos.
Kromě dohledu nad veřejným
a dopravním pořádkem není
také týdne, aby nezasahovali
při různých událostech spojených se zvířaty. Tu chytají zatoulané psy, tam zase uniknuvší papoušky, ještěrky, hady a
vloni dokonce honili po ulici

statné prase. Minulý týden jela
hlídka městské policie do Žešova, kde bylo nalezeno
zraněné mládě ptačího dravce.
"V úterý v dopoledních hodinách bylo zaznamenáno telefonické sdělení občana o
zraněném mláděti káněte ležícího v trávě v obci Žešov.
Hlídka muže zkontaktovala,

mladého dravce převzala a následně předala ochráncům
přírody na Husově náměstí v
Prostějově," informovala nás
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Káně s pochroumanými křídly zřejmě
srazilo auto, zachránci jsou ale
přesvědčeni, že se ze svých ran
vylíže.
-mik-

Řidičům i nadále tečou nervy,
zima ne a ne polevit a na silnicích to zvlášť v ranních a nočních hodinách vypadá často
jako na skluzavce. V těchto
dnech musí být každý člověk za
volantem obzvláště opatrný. A
také vlastně je, přestože i minulý týden došlo na Prostějovsku
k sérii nehod na zamrzlých vozovkách. Dobrou zprávou
ovšem je, že ani při jedné z nich
nedošlo k žádnému zranění a
znovu se jednalo spíše o "plechařinu". Jenomže meteorologové předpovídají na tento
týden další mráz a sněžení...
"Ve středu 21. ledna v 6.55 hodin
jel řidič s vozidlem Ford Tranzit
s přívěsem po ulici Trávnická v
Prostějově, na kluzké vozovce se
jeho přívěs dostal do smyku a narazil v protisměru do zaparkovaného vozidla Škoda 105.
Nárazem bylo vozidlo Škoda vystrčeno od pravé krajnice ke středu komunikace a zde do něj poté
narazilo další vozidlo Liaz. Alkohol policisté u řidičů nezjistili,
celková škoda byla vyčíslena na
4 500 korun," uvedla k první středeční havárce Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Další nehoda na
náledí ten den na sebe nenechala
dlouho čekat. Došlo k ní na silnici mezi Nivou a Otinovsí. "Pár
minut po osmé hodině ráno jel řidič s vozidlem Peugeot Boxer a

při najetí do táhlé pravotočivé zatáčky dostal na kluzké vozovce
smyk a narazil do vozidla Renault Megane, které jelo v protisměru. Při nehodě nedošlo k
žádnému zranění. Škoda se odhaduje na 65 000 korun. Dechové zkoušky byly negativní a
míra zavinění dopravní nehody
je předmětem dalšího šetření,"
uvedla mluvčí policie.
K dalším dopravním nehodám na
kluzkých vozovkách došlo ve
čtvrtek. Ve 14.15 hodin jel pětapadesátiletý řidič vozidla Nissan
X-Trail po silnici ve směru od Pohory na Horní Štěpánov a při jízdě po rovném úseku vozovky najel do protisměru, kde se bočně
střetl s protijedoucím vozidlem
Toyota Yaris. Řidič Nissanu z
místa nehody odjel, poté vozidlo
odstavil a odešel do místa trvalého bydliště pěšky. Zde byl vypátrán policisty. Po poučení se na
výzvu policistů odmítl podrobit
dechové zkoušce na zjištění alkoholu, odmítl předložit potřebné
doklady a odmítl spolupracovat
při zjišťování skutkového stavu
dopravní nehody. U řidiče Toyoty
byla dechová zkouška negativní," sdělila Alena Nedělníková. K
dalšímu újezdu od nehody došlo
tentýž den večer. V 19.00 hodin
řídil třicetiletý řidič osobní vozidlo Audi po silnici pro motorová
vozidla ve směru Prostějov Vyškov. Při předjíždění pomaleji

Nezvládl to. Řidič nákladního auta dostal na silnici mezi Nivou
a Otinovsí na náledí "hodiny" a smetl v protisměru osobní vozidlo
jedoucích vozidel doposud nezjištěný řidič začal najíždět z pravého do levého jízdního pruhu a to v
době, kdy obě vozidla byla na
stejné
úrovni. Řidič Audi ve snaze střetu zabránit, najel k levému okraji
vozovky, až se otřel o středová
svodidla. Poté se mu podařilo s
vozidlem vyjet zpět na vozovku a
zastavit na pravé krajnici. Řidič
druhého vozidla nezastavil a pokračoval v jízdě dál směrem na

Vyškov. Alkohol byl u řidiče Audi vyloučen negativní dechovou
zkouškou," uzavřela výčet informací o dopravních nehodách z
minulého týdne tisková mluvčí
naší policie.
Bouračky na náledí si naštěstí doposud na Prostějovsku nevyžádaly žádné větší škody ani újmy na
zdraví. Doufejme, že to tak vydrží i v příštích dnech, kdy předpovědi počasí hovoří o dalších
mrazech a sněžení.
-mik-

Rekonstrukce náměstí Edmunda Husserla se oddaluje,
projektanti se dostali do sporu s památkáři kvůli dlažbě
Už vloni avizovaná rozsáhlá
rekonstrukce prostějovského
náměstí E. Husserla se
zřejmě ještě nějaký čas pozdrží. Důvodem jsou rozdílné
názory projektantů a památkářů na novou dlažbu, kterou
by měly být pokryty komunikace na tomto historickém
náměstí.
"Zadali jsme zpracování projek-

tové dokumentace, ve které se
objevil menší technický problém. V porovnání s tím, co navrhuje architekt a s čím my jako
město bychom byli srozuměni,
mají památkáři naprosto odlišný
názor. Takže bude muset
proběhnout další jednání a dovolím si říct, že zřejmě půjde o dosti dramatickou diskuzi. Předmětem sporu je dlažba, kterou by-

chom chtěli náměstí Husserla
osadit. Věřím ale, že se brzy dohodneme a najdeme společnou
řeč. Nechceme náměstí nijak
uškodit, právě naopak. Hodláme
zachovat jeho historickou hodnotu a zároveň řešit i parkování
vozidel v této lokalitě. Já osobně
bych tady uvítal i více zeleně,"
řekl nám Miroslav Pišťák,
místostarosta Prostějova. -mik-

V Seči nalezli umrzlého muže
Letošní mrazy znají první svoji oběť už i na Prostějovsku. V
Seči u Lipové byl nalezen mrtvý muž středního věku. Podle
svědků i ředitele prostějovské
záchranky se na jeho smrti podepsal nejenom noční mráz,
ale rovněž alkohol.
Ke smutné události došlo už před
dvěma týdny. Do této doby policie ani záchranka o nálezu mrtvoly neinformovaly. "Ráno dne
10. ledna bylo v prostoru před re-

kreačními chatami v Seči u Lipové nalezeno tělo mrtvého muže ve sněhové pokrývce. Policisté zjistili, že se jedná o sedmapadesátiletého muže z Lipové. Přivolaný lékař na místě neshledal
na těle známky násilí a jako pravděpodobnou příčinu smrti určil
podchlazení. Tělo bylo převezeno k provedení zdravotní pitvy,"
informovala nás Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Z různých

zdrojů vyplynulo, že muž strávil
noc venku a byl pod vlivem alkoholu. "Na místě jsme se dozvěděli, že tento nebohý člověk opustil
v nočních hodinách nedaleké
restaurační zařízení v dosti podroušeném stavu. Zřejmě podcenil počasí a doplatil na to. Mráz a
alkohol je šílená kombinace," řekl Večerníku Pavel Holík, ředitel
prostějovské záchranky. Lékaři
muži už nedokázali nijak pomoci.
-mik-

Policie pátrá po dvou podezřelých
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po dvojici
mužů podezřelých z trestné činnosti. Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti při
pátrání.
LUBOMÍR
ČUREJA se
narodil 16.
srpna 1969 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Levočské ulici číslo 7 ve Staré Lubovni. Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k

Pohledem shora
Pohledem shora

zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu zpronevěry. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
45 let, měří 160 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a krátké
černé vlnité vlasy česané nahoru.
KAREL
KOUDELKA se narodil
4. ledna 1973
a trvalé bydliště má hlášeno v Družstevní ulici číslo 15 v Prostějově. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro po-

dezření ze spáchání trestného činu
porušování domovní svobody a
trestného činu výtržnictví. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 170 centimetrů, má
modré oči, oválný až vejčitý tvar hlavy a hnědé středně dlouhé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo
Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974
781 326.
-mik-

KRIZE GLOBÁLNOSTI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

rne se to ze všech stran a nedá se tomu nikam utéct. Světová finanční krize.Aco prý
nejhůř, její pěst s největší rasancí má udeřit právě v Česku. Tedy alespoň co se
starého kontinentu týče. Zvláštní. Ještě před dvěma měsíci se vládní představitelé bili v prsa, že pokud nás vůbec zasáhne, tak jenom aby se neřeklo. Proč nám
kecali? Nebo to nevěděli? Nebo si to nedokázali odvodit a zanalyzovat? Těžko říct.
Prý to mysleli jinak. Jenomže ono to má taky trochu mystického pozadí. Totiž na všechny strany se rozhlížíme
a hledáme onu dějinnou absurditu – dvacetiletý interval zlomu: Právě letos uplyne 20 let od Listopadu 89, který nastal 20 let po Pražském jaru, které přišlo 20 let po Vítězném únoru, však to všichni známe. A bác ho – po
20 letech tady máme krizi jako hrom, která je s to rozdrtit naše hospodářství na maděru. Podivnost. Podivnost
je však ale sama podstata vzniku finanční svízele. Houby tomu rozumím, ovšem tak mi nějak připadá, že nejde ani tak o globální krizi, jako spíš o krizi globálnosti. Je krize opravdu taková, nebo jsme si ji, či spíš světové
burzy, takovou udělali? Občas jsou mi totiž záhadou všechny ty souvislosti, podle nichž burzy kroutí ekonomikou. V arabské poušti si pšoukne velbloud a okamžitě vyletí ceny ropy, finančního magnáta ofoukne, což
má za následek změnu úrokových sazeb… Jo jo, i nám představitelé ČEZu tvrdili, že se cena elektřiny odvíjí
od vysokých cen ropy. V momentě, kdy ropa začala rapidně klesat, změnili svůj názor – nemůže být levnější
elektřina, s ropou to nemá zas tolik společného. Takže jak vlastně s tou světovou finanční krizí? Nemíchají nám
tak trochu hrušky s jabkama, aby se nepoznalo, že se něco odfláklo? Nebyla to na začátku
tak trochu i fikce, co udělala z komára velblouda a vedla ke zcela reálným a opravdu krizovým důsledkům?
Těžko říct, ale každopádně ji máme tady. Změna po 20 letech…!

H

Šofér zdrhnul. Takto nabouraného Nissana našli policisté kousek od
nehody u Horního Štěpánova. Řidič ale zbaběle utekl a pak se vymlouval

Překvapení. Majitel zaparkované staré škodovky nevěřil
v Trávnické ulici svým očím, když do něj narazil šofér dodávky s přívěsem.
Ten nezvládl náledí.

Držovičtí, O CO VÁM JDE?

(Dokončení ze strany 1)
Večerníku se podařilo kontaktovat jednoho z držovických opozičních politiků, který jednal s
prostějovským místostarostou.
Jaroslav Studený nevěřil vlastním očím a uším, když se dozvěděl o tom, že jeho starostka uspořádala v pondělí tiskovou konferenci, na které oznámila snížení
žalované částky na jeden milion
korun. "Dozvěděl jsem se to z
novin a televize, stejně jako někteří další držovičtí zastupitelé. O
tom, že naše paní starostka snižuje žalovanou částku jsme do té
doby neměli ani tušení. Nemluvě o tom, že dne 4. prosince
rozhodlo zastupitelstvo naší obce o tom, že budeme město žalovat o deset milionů. Paní Kolečkářová tedy nyní jedná na vlastní pěst bez vědomí zastupitelstva," uvedl Jaroslav Studený,
zastupitel obce Držovice. On
sám společně s dalšími členy zastupitelstva se ale chtějí vyhnout
soudní při s městem. I proto se
svým kolegou už na podzim loňského roku navštívil prostějovského místostarostu. "Vstřícnosti pana Pišťáka si velice vážím,
předběžně a neformálně jsme se
dohodli, že by bylo možné mimosoudní vyrovnání. A rozhodně na mnohem vyšší částku,
než na jakou ji nyní snížila paní
Kolečkářová. S panem místostarostou jsem se společně s kolegou Dyčkou bavili velice rozumně a vysoce si cením také toho, že i město Prostějov si nepřeje žádné soudní tahanice, naopak
chceme stavět kvalitní základy
dobrých sousedských vztahů.
Bez právníků a bez soudů," dodal Jaroslav Studený.
Opoziční zastupitelé písemně
vyrozuměli starostku Blanku
Kolečkářovou o výsledcích neformální schůzky s místostaros-

tou Pišťákem. Její odpovědí bylo svolání tiskové konference a
oznámení snížení žalované částky. Proč to udělala, když mimosoudní vyrovnání s Prostějovem

by bylo zřejmě mnohem
výhodnější? "To jsem dodnes
nepochopil," komentoval to na
závěr opoziční držovický zastupitel Jaroslav Studený.

Do příštího vydání se pokusíme
oslovit starostku Držovic Blanku Kolečkářovou a požádáme ji
o vyjádření k celé záležitosti.
-mik-
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OP Prostějov Profashion reaguje na celosvětovou krizi
Přední výrobce pánské a dámské konfekce, společnost OP
Prostějov Profashion, připravuje další ozdravná opatření,
která firmě umožní vyrovnat
se s celosvětovou krizí. V závěru loňského a počátkem letošního roku se situace na oděvních trzích dramaticky zhoršovala a řada předem nasmlouvaných zahraničních zakázek nebyla dosud potvrzena.
Proto je společnost vedle již
prováděných změn v obchodní
strategii nucena přistoupit i ke
snížení počtu zaměstnanců.
Základní strategie, kterou OP
Prostějov Profashion začal razit
již v průběhu loňského roku, zůstává nezměněna. Firma se transformuje z převážně výrobního
podniku na obchodní společnost
s vlastní výrobou. Tu zaměří na
segment vysoce kvalitních a luxusních oděvů s vysokou přidanou hodnotou. Naopak levnější
masovou konfekci bude z větší

části nakupovat či vyrábět v zemích s nižšími náklady, aby mohla obstát v tvrdé konkurenci.
Restrukturalizační kroky, které
firma zavedla loni na podzim, již
přinesly první pozitivní výsledky. Díky nové obchodní a marketingové strategii se podařilo zastavit pokles tržeb a na přelomu
roku je dokonce zvýšit o 12 %.
„Trh ale dostává ránu za ranou. A
řada velkých lukrativních klientů
především ze zahraničí nyní vyčkává, co se bude dít. Většina
textilních firem v Evropě má existenční problémy. My však čekat
nechceme, musíme situaci řešit
již nyní. Abychom dokázali
uhájit naše pozice, jsme bohužel
nuceni snížit počet zaměstnanců,“ uvedl generální ředitel společnosti Pavel Cesnek.
Podle něho v současné době není
možné uvést, kolika zaměstnanců ze současných zhruba dvou tisíc lidí bude muset firmu opustit.
„Bude to záležet na vývoji trhu,

tedy na tom, jak se budou se současnou ekonomickou krizí potýkat největší odběratelé firmy.
Se zaměstnanci budeme jednat o
ukončení pracovního poměru
dohodou, přičemž snižování stavu chceme rozložit až do šesti
měsíců. Proto nyní nelze uvést
konkrétní čísla, “ dodal Pavel
Cesnek. Navzdory těmto opatřením zůstává OP Prostějov i nadále největším středoevropským
zaměstnavatelem v oděvním
oboru a v souvislosti s novou
strategií naopak firma nabídne
některé nové pracovní příležitosti především v obchodním oddělení.
Snížení počtu zaměstnanců je
podle vedení jedinou možností,
jak přestát současnou kritickou
situaci a zajistit firmě manévrovací pozice pro budoucnost. Budoucností by měla být především
výroba oděvů pro velké klienty a
takzvaný program Made To Measure (MTM), tedy zakázková

výroba na míru, kde letos OP
Prostějov počítá s výrobou několika desítek tisíc kusů oděvů pro
zahraničí i tuzemsko. Dalšími
klíčovými úkoly jsou rozvoj a
posílení úspěšných obchodních

značek Bernhardt či Wiliam and
Delvin. Pilířem prodejních aktivit nadále zůstává rozsáhlá maloobchodní síť, která čítá více než
100 prodejen po celé zemi.
-red-

Jednání se společností Moravia Energo pokračuje
Radnice hodlá zajistit levnější teplo pro domácnosti
Minulý týden došlo k dalšímu
jednání mezi zástupci prostějovské radnice a společností
Moravia Energo, která již před
časem projevila zájem vybudovat v průmyslové zóně paroplynovou elektrárnu, mimo
jiného s cílem dodávat do prostějovských domácností levně-

jší teplo. To je i záměrem našich konšelů. Přestože současná světová finanční krize investicím příliš nepřeje, Moravia Energo se svých plánů nevzdává.
"Každý, kdo sleduje současné
ekonomické problémy jednotlivých firem, tak určitě nemohl

nezaznamenat, že i společnost
Moravia Energo se dostala do
určitých potíží. Mám ale radost
z toho, že i přes dnešní finanční
krizi bude Moravia Energo pokračovat v projektu výstavby
paroplynové elektrárny, řekl na
úvod Vlastimil Uchytil, místostarosta města. Pro naše radní to

znamená, že mohou pokračovat
i v jednání o již dříve deklarovaných levnějších dodávkách
tepla do našich domácností. "Je
to pro nás i pro prostějovské
občany velká výzva. Lidem bychom tak chtěli vzkázat, aby
kvůli současným vysokým cenám za teplo si nebudovali

vlastní kotelny, je to zcela zbytečné. V dohledné době jsme totiž schopni připravit takový
projekt ve spolupráci se společností Moravia Energo, kdy
občanům nabídneme teplo daleko levnější," vzkazuje prostějovský místostarosta Vlastimil
Uchytil.
-mik-

Rozhovor s panem Jiřím Pospíšilem, předsedou
představenstva ROZVOJe, stavebního bytového družstva
Pane předsedo, dozvěděli jsme
se, že bytové družstvo ROZVOJ letos slaví kulaté výročí
svého založení. Řeknete nám k
tomu pár informací?
Ano, naše bytové družstvo letos
slaví 40 let od svého založení. Na
ustavující členské schůzi konané
19. března 1969 bylo za účasti
385 zakládajících členů založeno
Stavební bytové družstvo občanů
Brněnská Prostějov, které později změnilo svůj název na ROZVOJ, stavební bytové družstvo.
Na okrese Prostějov jste největší a nejstarší bytové družstvo.
Je tomu tak?
Družstevní domy původně stavělo mnoho malých bytových družstev, nejčastěji to byla družstva
složená ze zaměstnanců velkých

podniků. V sedmdesátých letech
minulého století se pak z moci
úřední postupně spojovala do
větších celků a od 1.1.1982 existovalo na okrese Prostějov pouze jediné stavební bytové družstvo, a to ROZVOJ. Dnes jsou v
Prostějově desítky nových bytových družstev. Ta však vznikla až
po revoluci kvůli privatizaci bytového fondu města.
V době největšího rozmachu
vlastnilo naše družstvo sedm a
půl tisíce bytů.
V souvislosti s převody bytů do
vlastnictví vám byty postupně
ubývají...
Ano, přijetí zákona č. 72/1994
Sb. o vlastnictví bytů bylo cela
zásadním zlomem ve vývoji bytového družstevnictví. Byty do

vlastnictví členům převádíme od
roku 1997 a do konce roku 2008
jich bylo převedeno více než
80%.
Co je pravdy na tom, že po převedení všech bytů v roce 2010
vaše družstvo zanikne?
Na tomto tvrzení není pravdy
zhola nic. Družstvo sice byty převádí, ale v naprosté většině jim
nadále vykonáváme správu. Vedeme účetnictví společenstvím
vlastníků vzniklých na našich domech, ale i na domech nově postavených. Hlásí se k nám nově
vzniklá bytová družstva i subjekty, které k nám přecházejí od jiných účetních firem.
Myslíte tím, že jim bylo účetnictví vedeno špatně?
Nechci nikoho hanět, ale jinak se

to říci nedá. Správa bytů má svá
specifika, na která někteří účetní
vůbec neberou ohled. Účtují družstva a společenství stejně jako
jiné podnikatele, což nelze. Bohužel ale u většiny nás Hanáků
rozhoduje cena - tedy hlavně, že
je to levně. A už nikdo nezkontroluje, jestli je to i správně.
A jakou mají klienti jistotu, že
vy jim účetnictví vedete správně?
Jak už bylo řečeno, naše družstvo
je nejstarší, máme tedy s vedením
správy bytů největší zkušenosti.
V současné době máme 20 zaměstnanců - účetní, techniky i právníka. Tito zaměstnanci neustále
procházejí školeními, která se
týkají všech změn v oblasti vedení správy. Nejednou se nám

stává, že zástupci cizích domů k
nám chodí na výzvědy, protože
jim jejich účetní neumí odpovědět na různé dotazy, zejména
ohledně plateb daní a pojištění.
Velkou výhodou pro naše klienty
je i naše právní pomoc - na právním oddělení se dozví vše
ohledně fungování společenství
nebo družstva, poradíme co s neplatiči, se změnou stanov, přichystáme vše potřebné pro změny v obchodním rejstříku , atd.
A nakonec tradiční dotaz: jaké
jsou plány vašeho družstva do
budoucna?
Přejeme si, aby naši členové i
ostatní klienti byli s naší prací
spokojeni jako doposud a aby
družstvo fungovalo nejméně dalších 40 let.
-red-

V nemocnici odhalili vloni 80 zhoubných nádorů prsu
Prostějovské mamografické centrum vyšetřilo 3 300 žen
věkem nebo v důsledku přítomnosti klinických známek onemocnění prsu nespadaly do preventivního screeningového programu. V této skupině žen byl
zhoubný nádor prsu prokázán v
64 případech. „Ve většině případů
se jednalo o rakovinu v počátečním stadiu - tzv. minimální kar-

cinom. Tedy v období, kdy je
nádor prsu většinou dobře léčitelný,“ uvádí vedoucí lékařka centra
MUDr. Lucie Krpcová s tím, že
potvrdí-li se zhoubný nádor prsu,
jsou ženy převedeny do mammární poradny.
Vyšetření v Nemocnici Prostějov
je nabízeno všem ženám od věku

40 let. Vyšetření žen ve věku od
45 do 69 je hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě, že pacientky nesplňují výše uvedená kritéria (například věk, interval od
posledního vyšetření mamografem nebo nemají žádanku na screeningové vyšetření od lékaře), lze
vyšetření také provést v centru screeningovou mamografii nebo
preventivní ultrazvukové vyšetření prsů za přímou úhradu.
„Rakovina prsu u žen je jedním z
nejčastějších onkologických onemocnění. Podle statistiky se vyskytuje 108 nově diagnostikovaných případů na 100 tisíc žen v
naší zemi. I když nádorových
onemocnění prsů přibývá, na toto
onemocnění umírá stále méně
žen. Je to dáno včasným odhalením nemoci, které zajišťuje mamografické screeningové vyšetření,“ dodává MUDr. Krpcová.
Rakovina prsu vyskytuje nejčastěji u žen ve věkovém rozmezí padesát až sedmdesát let. Na

mamografické vyšetření se mohou dostavit ženy na základě doporučení svého gynekologa nebo
praktického lékaře. Cílem mamografického vyšetření je zvýšit
pravděpodobnost
včasného
záchytu zhoubných nádorů prsu a
jejich přednádorových stavů, a
tím snížit úmrtnost na toto onemocnění. Mamografie je speciální rentgenová metoda využívající
schopnost tzv. měkkého záření
odlišit v prsu i jemné změny, kterými by se mohl projevit i počínající nádor.
Mamografická vyšetření jsou
prováděna podle objednávky na
Radiodiagnostickém oddělení
Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov (budova operačního a vyšetřovacího bloku),
denně od 7:00 do 15:00. Ve středu
a čtvrtek je ordinační doba do
17:00. V případě získání více informací se mohou pacienti obrátit
na telefonní čísla 582 315 302 nebo 582 315 297.
-red-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech

prùzkum proveden ve dnech
23.1. - 24. 1. 2009

Vyšetřením na rakovinu prsu v
Screeningovém
mamografickém centru v Nemocnici Prostějov prošlo za rok činnosti
4600 žen. U osmdesáti z nich lékaři odhalili zhoubný nádor prsu. Nemocnice Prostějov, která
je součásti holdingu AGEL,
koncem roku 2007 vyhověla
náročným kritériím ministerstva zdravotnictví a získala
osvědčení k provádění mamografického screeningu.
Prostějovské zdravotnické zařízení bylo zařazeno do sítě mamografických center, takže od poloviny loňského ledna ženy z Prostějova a okolí nemusí na tato vyšetření jezdit do jiných měst.
Za rok činnosti bylo v centru vyšetřeno zhruba 3300 žen ve věku
45 až 69 let, spadajících do preventivního screeningového programu. Zhoubný nádor prsu byl u
této skupiny žen prokázán v 16
případech. Dalších 1300 vyšetření bylo provedeno u žen, které

Interspar
Rajčata (1 kg)
39,90
Brambory pozdní (1 kg)
8,60
Vepř. panenská svíčková (1 kg) 209,00
Debrecínská pečeně (1 kg)
189,00
Vajíčkový salát (1 kg)
79,00
Maxi Lipánek vanilkový (140g) 14,50
Vajíčka (10 ks)
26,90
České buchtičky povidlové (360 g)26,90
Becher Lemond (0,5 l)
155,00
Velkopopovický Kozel světlý (0,5 l)8,90

Billa
42,90
8,90
239,90
159,00
14,50
17,90
27,90
155,90
8,50

Kaufland
39,90
9,00
224,00
189,00
86,00
24,90
27,90
155,00
8,90

Tesco
44,90
9,00
209,00
179,00
119,00
14,50
24,90
26,90
155,00
8,90

Lidl
79,80
8,00
181,90
179,00
109,00
24,90
26,90
8,90

TUTY
49,00
7,50
189,00
14,50
35,50
9,30

Albert
39,90
9,90
219,90
169,00
146,00
14,90
24,90
29,90
155,00
8,90
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Potlesk pro Stašovou můžeme zopakovat ještě v březnu
Vyprodané prostějovské divadlo tleskalo v pátek večer Simoně Stašové, která se představila ve vytoužené roli Evy Mearové v inscenaci Drobečky z
perníku. Úlohu alkoholičky
právě propuštěné z léčení vytvořila v Divadle Antonína
Dvořáka v Příbrami pod režijním vedením uměleckého ředitele Milana Schejbala a získala
za ni Cenu Thálie za rok 2008.
V komentáři k udílení lze číst:
„Jako Eva Mearová uplatňuje Simona Stašová plně svůj smysl
pro tragické i komické tóny
svěřené role, suverénně vede diváka mezi smíchem a pláčem.
Mearová tak není jen prvoplánovou alkoholičkou právě propuštěnou z léčení, ale velmi jemně
prožitou a sugestivně zahranou
tragikomickou figurou.„ Nejinak
tomu bylo i při pátečním představení v Prostějově. Simona Stašová podle svých slov čekala na tuto úlohu celá tři desetiletí. „Jako
holka jsem Drobečky z perníku

viděla s Jaroslavou Adamovou a
bylo mi jasné, že tu roli chci jednou hrát. Před třinácti lety mě do
ní obsadil Ladislav Vymětal v
mladoboleslavském divadle. Ale
nehrála jsem ji. Po prvních přípravách jsem zjistila, že čekám
své druhé dítě,„ vyznala se Stašová. Nakonec přišla nabídka z divadla v Příbrami od Milana
Schejbala, se kterým ji pojilo desetileté angažmá v Městských divadlech pražských, a který se v
Příbrami stal uměleckým šéfem.
„Chtěli jsme tuhle tragikomedii
udělat tak dobře, aby ji z Příbrami
koupila i Praha,„ uvedla Stašová
s tím, že Cenu Thálie vnímá jako
ocenění celé inscenace. Stašová v
současné době propůjčuje svou
tvář hned třem výjimečným ženám: kromě zmíněné Evy Mearové také Anně Magnani v inscenaci Římské noci od Franca
d´Alessandra (Divadlo v Řeznické, Praha) a Shirley Valentine
od Willyho Russela (Divadlo Rokoko a umělecká agentura FDA).

„Je to velikánské štěstí, že můžu ley Valentine se Zuzanou Krone- mimořádných hereček,„ uvedla
mít na repertoáru tyhle tři výjime- rovou, to je určitě jedinečná příle- ředitelka prostějovského divadla
čné figury, po kterých touží jed- žitost porovnat výkony těchto Alena Spurná.
-kšnou za život každá žena. Když je
navíc herečka může hrát v jednom období všechny, je to dvojnásobné štěstí,„ řekla Stašová a
dodala: „Dá-li pánbůh a já budu
zdravá, tak se s nimi budu setkávat ještě dlouho, protože zájem
publika je velký. Divadlo je totiž
taková šuškanda a lidi si řeknou,
co je baví. A mě to moc těší.„
Spokojené prostějovské publikum bude mít zanedlouho příležitost setkat se ještě s jednou výjimečnou postavou ztvárněnou Simonou Stašovou. Ve středu 18.
března má Městské divadlo v
Prostějově na programu právě
Shirley Valentine. „Pro diváky,
kteří před dvěma roky viděli ShirExcelovala. Simona Stašová
ve své vytoužené roli v inscenaci Drobečky z perníku sklidila aplaus vyprodaného divadla.

Obrazy jsou v dobrých rukou

Konšelé přivítali pravnuka slavného stavitele naší radnice
vena prostějovská radnice. Oba
obrazy jsou nyní umístěny v někdejší zasedací místnosti městské
rady – vedle obřadní síně,“ upřesnil starosta Jan Tesař.
Chválou na umístění obrazů nešetřil ani pravnuk slavného stavitele. „Tato rozměrná díla jsou v
dobrých rukou. Jsou ozdobou
krásného, reprezentativního salonku. Na obraze pradědečka je v
pozadí okno, ve kterém je vidět
věž prostějovské radnice, a to
dosti zřetelně. Na stole pak leží
rozvinuté výkresy. Jsou to výkrePodepsal se. Pravnuk slavné- sy kostela v Brně - Husovicích,
ho stavitele naší radnice Leo- který též projektoval a který byl
nard Hobst se podepsal do městské vysvěcen někdy kolem roku
kroniky
1911. Řekl bych, že toto jsou dvě

V úterý 20. ledna přivítali starosta města Prostějova Jan Tesař a místostarosta Pavel Drmola na radnici vzácnou
návštěvu. Byl jí pravnuk stavitele Karla Hugo Kepky pan
Leonard Hobst s chotí.
„Docent Hobst nám v loňském
roce zapůjčil dvě rozměrná plátna s vyobrazením svých předků –
prababičky Juliany Kepkové a
pradědečka Karla Hugo Kepky,
architekta, podle jehož návrhu
byla v letech 1911 - 1914 posta-

stavby, kterých si pradědeček cenil nejvíce,“ dodal Hobst. -red-

Na dobrém místě. Obraz Karla Huga Kepky je dnes umístěn v někdejší
zasedací síni prostějovské radnice

Hejtman v hanáckém kroji

Jako bodrý hanácký pantáta repre- aby probuzení při aktivitách okolních Region Prostějovska zastupovala pouzentoval Olomoucký kraj hejtman regionů v masívní propagaci turisticky ze obec Skalka jako součást expozice
Martin Tesařík při oficiálním za- zajímavých míst nepřišlo příliš pozdě. sdružení lázeňských míst ČR.
-jphájení Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Výstavní pavilony se otevřely
od 15. do 18. ledna již 19. mezinárodnímu veletrhu GO a 18. veletrhu REGIONTOUR. Odborníci i laická veřejnost zde nacházeli inspiraci v
lákavé nabídce cestovních kanceláří
z celého světa a nahlédli do všech
koutů regionů Čech, Moravy i Slezska.
Město Prostějov se představilo v rámci
expozice Olomouckého kraje, jehož
dominantou byly pouze vyzrálé loštické syrečky. Hejtman Martin Tesařík
v hanáckém kroji pokřtil nové vydání
průvodce Olomouckým krajem. Na tuto publikaci a další propagační materiály na podporu turistického ruchu v kraji získal krajský úřad dotace z evropských fondů.
O existenci prostějovského regionu se
mohli návštěvníci veletrhu dozvědět
pouze z propagačních materiálů. Prostějovsko zřejmě usnulo na růžích. Jen

-in-
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Dechový orchestr oslaví
páté narozeniny v divadle
V neděli 1. února bude Městské divadlo Prostějov svědkem
narozeninové párty. Dechový
orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose zde totiž uvede Slavnostní
koncert u příležitosti pátého
výročí svého založení.
První zkoušky tohoto souboru
datuje září roku 2003. Nově
vzniklý orchestr měl na co navazovat. Tradice dechových orchestrů na prostějovské hudební
škole sahá až do šedesátých let
minulého století. Byly to takzvané malé dechové orchestry do
25 členů. U dirigentských pultů
se vystřídali tehdy Josef Smutný a posléze Miroslav Novák,
oba učitelé hudební školy. Sloučením tohoto malého dechového orchestru a školního Big
Bandu vznikl velký Dechový
orchestr. Taktovky se ujali Rudolf Prosecký jako hlavní diri-

gent a Zdeněk Pella jak dirigent.
Za relativně krátkou dobu své
existence si orchestr vybudoval
u posluchačů i hudebních odborníků dobré jméno. Stojí za tím
hodně nadšení a spousta práce
všech členů orchestru. Nedílnou
součástí úspěchů je také jeho repertoárové zaměření. Orchestr se
vydal cestou, která zahrnuje jak

skladby umělecky a posluchačsky náročné, tak i skladby, kterými chce takzvanou dechovou
hudbu přiblížit všem generacím.
Prostějovský orchestr tak má ve
svém bohatém repertoáru
vážnou, filmovou, muzikálovou
hudbu až po skladby zasahujících do oblasti jazzu. Také využití světelných efektů a filmové
projekce není orchestru cizí. „V
programu slavnostního koncertu
zazní oblíbené a úspěšné skladby
nastudované v průběhu pěti let,
ale také skladby určené přímo
pro tento koncert. Přestávku
zpestří klezmerová kapela Létající rabín,“ přiblížil program
koncertu dirigent Rudolf Prosecký.
Slavnostní koncert se uskuteční
v neděli 1. února od 17:00 hodin.
Předprodej vstupenek je pokladně divadla.
-zv-

Soudní dražby movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která 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

Poradna zahrádkáře
V počasí nám nastal obrat a i
přesto, že nepřišly mrazy, jaké
jsem sliboval, dovolím si tvrdit,
že zima neřekla své poslední slovo. Ještě než odejdeme od počasí, neodpustím si takovou krátkou úvahu.
Dlouho jsem nemohl pochopit,
proč broskvoně, jejichž původní
areál výskytu jsou svahy čínských
Himalájí, mají takové problémy
přežít v našich podmínkách zimu.
Až poměrně nedávno jsem se dostal k článku, kde autor celkem logicky zdůvodnil tento problém.
Broskvoně ve své pravlasti (potvrzen výskyt původních botanických druhů až ve výšce 3500
m.n.m!!) hned někdy na podzim
zapadají sněhem, který roztaje až
někdy počátkem dubna. Také předěly mezi klimatickými obdobími

jsou zde poměrně krátké, takže po
celou zimu stráví meruňky či
broskvoně pod sněhovou peřinou
s víceméně tálou teplotou. Zatímco u nás musí překonávat zimu s
dosti kolísavým počasím, jak to
ukazuje současnost. Stromky se
probudí,v jejich „žilách“ se začne
hýbat míza, poruší se pletiva a problémy jsou tu. V lepším případě se
zhorší jarní transpirace, poškodí
poupata, v horším případě odchlípne kůra, udělají se mrazové
desky, omrznou větvičky. U meruněk to může mít za následek
odumírání větví, protože mrazové
poškození oslabuje stromek a
umožňuje napadení houbovými
chorobami. Stromek se jim brání
uzavíráním buněk a pletiv. Tento
jev se nazývá odborně apoplexie,
neboli mrtvice a často vede až k

Termín dokončení:
srpen 2009

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.
náhlému úhynu celého stromu.
Přestože choulostivější jsou mladé
stromky nebo naopak přestárlé
stromy, může v extrémních případech „odejít“ i strom v plné síle.
Tímto úvodem jsem Vás určitě nechtěl vylekat, ale jen seznámit s
tím, co se může stát. Samozřejmě,
že současný teplotní výkyv není
nijak dramatický a většina u nás
používaných odrůd broskvoní,
která byla vyšlechtěna v Kanadě a
na severu USA, je na tyto nepřízně
počasí lépe připraveny.
Tak a po tomto trochu delším úvodu honem zpátky k přípravkům na
ochranu rostlin. Celkem tuším, že
chemismus používaných přípravků vám je celkem „ukradený“, ale i
když se z pohledu laika jedná o
poměrně nezáživnou problematiku, je vždycky dobré znát podstatu
a alespoň princip fungování jakékoliv věci, neboť jedině tak lze pochopit a správně aplikovat tyto chemické přípravky. Rozdělení a defi-

Elektronická komunikace s FÚ
Finanční úřad v Prostějově
organizuje seminář zaměřený na praktickou aplikaci
elektronického podání pro
daňovou správu.
Bude možné seznámit se s možnostmi a výhodami, které
elektronická komunikace s daňovou správou může přinést a
získat fundované odpovědi na
své dotazy týkající se této oblasti. Poznatky získané na semináři lze využít pro elektronickou komunikaci s celou řadou jiných adresátů, nejen v
komunikaci s českou daňovou
správou.
Přednášejícími budou odborníci z Finančního ředitelství v
nici účinné látky máme už z minula za sebou a zbývá nám vyjmenovat a uvést příklady nejznámějších
účinných látek u našich chemických přípravků. Začneme herbicidy, které stále patří k nejpoužívanějším pesticidům vůbec, neboť boj s
plevely nekončí skoro nikdy. Herbicidy rozdělujeme na selektivní a
neselektivní (totální). Neselektivní
herbicidy ničí veškerou rostlinou
vegetaci. Účinnou látkou těchto
přípravků je většinou glyphosate
(např. Glyfos, Glyfogan Hobby,
Touchdown Quattro, Roundup
Klasic, Kaput Harvest, Dominator,
aj.) nebo sulphostate. Tyto herbicidy lze použít pouze na nežádoucí
vegetaci, především na vytrvalé
plevele. Nikdy nesmí být zasažena
kulturní rostlina. Lze je použít také
po vegetaci kulturní plodiny, pro
desikaci nebo i před zasetím (sadbou) na vzešlé plevele, ale vždy je
nutné dodržet ochrannou lhůtu. Selektivní herbicidy lze rozdělit na

Ostravě a seminář se uskuteční dne 12. 3. 2009 v 10.00 hodin v budově Finančního úřadu v Prostějově, Křížkovského 1, ve 4. podlaží, v zasedací
místnosti. Seminář je bezplatný.
Přihlásit se k účasti na semináři
je možné na tel. čísle 582 327
311 (sl. Burešová) nebo e-mailem na elektronické adrese pavla.buresova@pro.os.ds.mfcr.cz
v termínu do 12. 2. 2009.
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu doporučujeme přihlásit se s dostatečným časovým předstihem a
možná je účast maximálně
dvou zástupců firmy.
-redkontaktní, systémové a kombinované. Kontaktní (dotykové - např.
Basagran Super, Pardner) potřebují pro dobrou účinnost přímé sluneční záření, které trvá ještě nejméně
4–5 hodin po aplikaci. Účinné látky herbicidů jsou aktivovány slunečním zářením a rozrušují chlorofyl v pletivech plevelů. Chybou je
aplikace těchto herbicidů v podvečerních a večerních hodinách. Pokud dojde v následujících dnech ke
změně počasí a je po aplikaci zataženo, dochází k výraznému snížení
účinnosti. U systémově působícího
herbicidu je účinná látka rozváděna
do celé rostliny buď přes listy nebo
kořeny.
Na závěr musím uvést, že většina
herbicidních přípravků uváděných
na trhu má systémový nebo kombinovaný účinek.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení
Prostějov, Nám. Spojenců 13,
796 01 Prostějov
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Novinky na podnikatelské škole
Nedílnou součástí středního
školství na Prostějovsku je
také Střední odborná škola
podnikání a obchodu. V současnosti zaujímá stabilní místo v nabídce ekonomického
studia se zaměřením na oblasti podnikání a legislativy v
EU a na řízení služeb a turismus.
„Naše škola je soukromým subjektem zřizovaným akciovou
společností Doma Morava holding. Dlouhodobě dosahujeme
po ekonomické stránce velmi
dobrých výsledků. Dosažený
zisk je v rámci daných pravidel
celý zpětně využíván pro růst
kvality vzdělání a rozšíření rozsahu služeb poskytovaných
žákům školy,“ sdělil nám ředitel
školy Václav Křupka. Škola má
již zpracovány vlastní školní
vzdělávací programy, podle
kterých začne učit od září tohoto roku. Absolventům 9. ročníku základních škol nabízí
čtyřleté studium dvou vzdělávacích programů v rámci oboru
vzdělání Ekonomika a podnikání. První vzdělávací program
Podnikání v EU a projektové
řízení se zaměřuje na podnikání
a legislativu v Evropské unii a
tvorbu projektů. „Touto nabídkou reagujeme na potřeby pracovního trhu i na naše členství v
Unii. Myslím si, že se nám po-

dařilo vytvořit jedinečné zaměření, které našim absolventům poskytuje kromě odborné-

ho ekonomického vzdělání také
znalosti evropského práva, marketingu a mezinárodního ob-

chodování. Druhý vzdělávací
program Řízení služeb a marketing turismu je zaměřen na po-

skytování a propagaci služeb v
oblasti turismu,“ charakterizoval vzdělávací program ředitel
školy.
Další výrazná novinka na podnikatelské škole se týká školného. V současnosti mohou žáci
získat prospěchové stipendium
formou snížení školného, které
se u dobře studujících žáků může snížit až na 1000 korun měsíčně. „Kromě toho nově nabízíme tento motivační prvek
již od nástupu do 1. ročníku.
Měsíční školné s finančním
zvýhodněním se bude přiznávat
nastupujícím žákům do 1. ročníku dle průměrného prospěchu za 2. pololetí
9. ročníku na základní škole,“
sdělil nám Václav Křupka.
V tomto školním roce také dochází ke změnám v přijímacím
řízení. V rámci přijímacího řízení na podnikatelskou školu nebudou uchazeči o studium vykonávat přijímací zkoušku. Budou přijati podle prospěchu v 1.
pololetí 9. ročníku ZŠ, výsledků
v soutěžích a olympiádách a výstupního hodnocení ze základní
školy.
-bpUčí se podle svého. Střední
odborná škola podnikání a obchodu
v Prostějově má vlastní školní vzdělávací programy.

Blíží doba přijímacích zkoušek na střední školy
Cyrilometodějské gymnázium pořádá k přijímačkám přípravný kurz
Školní rok se brzy přehoupne do své druhé poloviny a
pro mnohé žáky pátých a devátých tříd nastane doba,
kdy vyplní přihlášku na zvolenou střední školu.
V letošním přijímacím řízení
dochází v rámci celé ČR k
výrazným změnám. Především si mohou žáci podat více
přihlášek (nejvýše však tři).
Další novinkou jsou dva termíny, které školy přijímající
ke studiu na základě přijímacích zkoušek vyhlašují.
Zákonní zástupci žáka pak do
přihlášky zaznamenají, na který z vypsaných termínů se žák
přihlašuje. Údaje na přihlášce
včetně hodnocení potvrzuje
základní škola. Přihlášku je
nutno doručit ředitelství školy, kam se žák hlásí, nejpozději 16. 3. 2009. Před vyplněním
a odesláním přihlášky je
vhodné se seznámit s kritérii
přijímacího řízení, která se
mohou v jednotlivých školách
lišit. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově zveřejní
Kritéria přijímacího řízení do
primy a kvinty 2009 na stránkách
školy
www.cmg.prostejov.cz a na
vývěsce na budově školy v
Komenského ul.17 nejpozději
31.1.2009. Jakékoli Vaše dota-

zy rádi zodpovíme buď elektronicky na webových stránkách nebo přímo v kanceláři
školy.
Přijímací zkoušky bývají často
první větší zátěží a náporem na
psychiku dětí, zvláště citlivější
děti mohou mít zbytečnou trému, která se může podepsat na
jejich výkonech.
Proto CMG pořádá již třetím
rokem Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které
kromě systematického opakování a prohlubování znalostí
mají umožnit uchazečům o
studium seznámit se s formou
přijímacích testů, upozornit na
případné mezery ve znalostech
a v neposlední řadě navodit
příjemnou atmosféru již
známého prostředí a osob, s
kterými se žák setkává.
Letošní kurz se již rozběhl a
9.ledna zasedlo do útulných a
technicky dobře vybavených
učeben gymnázia 54 účastníků
kurzu, což je zase o něco více
než v předcházejícím roce.
Kurz je bezplatný a není třeba se
do něj přihlašovat. Dětem se
věnují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci a ze zkušeností
víme, že ti uchazeči, kteří se
poctivě ke zkouškám připravují
mají vysoké procento úspěšnosti v přijímacích testech. Rádi

přivítáme další zájemce o kurz,
příští setkání jsou naplánována
na 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. a
17.4.

Přijímací zkoušky do primy
a kvinty Cyrilometodějského gymnázia v roce 2009 se
uskuteční ve dvou ter-

mínech 22. a 24. dubna
2009.
Jitka Hubáčková,
CMG v Prostějově

Kam dál na školu?V tom budoucím středoškolákům poradí na prostějovském Cyrilometodějském
gymnáziu, které pořádá přípravné kurzy před přijímacími zkouškami.
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Zemřel významný prostějovský
rodák - vědec Vladimír Znojil
V samém závěru loňského roku nás ve věku 67 let navždy
opustil čestný člen České astronomické společnosti a
čestný předseda Společnosti
pro meziplanetární hmotu,
prostějovský rodák Doc.
RNDr. Vladimír Znojil, CSc.
Doc. Znojil se narodil 26. října
1941 v Prostějově. Od svých 12
let byl spolupracovníkem Lidové hvězdárny v Prostějově,
kde byl veden jejím ředitelem
A. Neckářem. Zpočátku se zabýval planetární astronomií, ale
současně se již zajímal o astronomii meteorickou. Od mládí
vynikal perfektním logickým
myšlením. V roce 1956, tedy v
15 letech, na jisté odborné konferenci, kdy profesionální astronomové diskutovali o určitém nevyřešeném problému
(jeho podstata nám známa není), přednesl teoretické vysvětlení, které tehdy nebylo akceptováno, jenže později se ukázalo jako pravdivé.
Od roku 1956 se účastnil celostátních meteorických expedic,
později i menších expedic,
které organizoval a připravoval
pro ně podklady. Byl vynikajícím pozorovatelem s mimořádnými zrakovými schopnostmi (byl např. schopen vidět
podstatně slabší objekty, než
ostatní pozorovatelé).
Na podzim roku 1963 nastoupil
do zaměstnání na brněnské hvězdárně, kde se věnoval meteorické astronomii a astronomickému vzdělávání.
Jeho první práce publikovaná v
Bull. Astr. Inst. Czech. (BAC)
se týkala pozorování meteorů
na dlouhé základně. Později se
zabýval analýzou metody tzv.
nezávislého počítání aplikované na pozorování meteorů,
kterou na základě prací E. Öpika u nás rozpracoval Z. Kvíz.
Ukázal na praktickou nemožnost splnění předpokladů, na
nichž byla metoda vystavěna.
Do vizuální astronomie zavedl
vědecké postupy, které zejména v případě pozorování meteorů dalekohledy (hlavně binary
10x80) byly světově ojedinělé
a přinesly unikátní výsledky.
Ač většinu života strávil u stolu
či později u monitoru a klávesnice, zůstával až do devadesátých let vynikajícím vizuálním pozorovatelem meteorů a
později komet.
V roce1968 opustil Dr. Znojil
brněnskou hvězdárnu jako své
hlavní pracoviště a přešel do
Řízení letového provozu ČSSR
jakožto programátor. Mimořádná schopnost sestavovat
zvlášť složité a neobvyklé počítačové programy byla další
stránkou jeho osobnosti.
Při prvním pokusu o získání titulu CSc. neuspěl, neboť jeho
disertační práce byla takové
povahy, že na ni nenašel oponenta. Musel tedy napsat práci
novou, která se týkala humánní
fyziologie (modelování krve-

tvorby a transportu železa). Nakonec opustil podnik ŘLP a nastoupil do zaměstnání na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pracoval na
katedře patologické fyziologie,
na níž se zabýval matematickým modelováním fyziologických procesů. Na základě
svých prací získal docenturu.
Za dobu svého působení na LF
MU se stal spoluautorem prací
jejichž počet je vyjádřen trojmístným číslem. Pracoval zde
až do jara 2008, kdy se jeho
zdravotní stav zhoršil do té
míry, že na pracoviště již nemohl docházet.
Koncem první poloviny 80. let
převzal Dr. Znojil předsednictví v sekci pro meziplanetární
hmotu ČAS.
V důsledku potíží s financováním sekce pro meziplanetární hmotu ČAS, které se opakovaně vyskytovaly na přelomech kalendářních roků, inicioval v r. 1995 vznik Společnosti pro meziplanetární hmotu,
pro níž napsal stanovy a stal se
také na dlouhou dobu předsedou jejího výboru.
V r. 1998 byl jmenován čestným členem České astronomické společnosti, v r. 2000 byla po něm pojmenována planetka č. 15390, objevená v r. 1997
Dr. P. Pravcem v Ondřejově.
Jeho astronomická aktivita byla velmi závažně narušena na
podzim r. 2004, kdy prodělal
těžkou plicní infekci, pro níž se
musel vzdát vedení Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Po celou dobu svého působení
v SMPH a zejména v době nemoci měl oporu ve své druhé
manželce Evě. Ve Vladimíru
Znojilovi nás opouští mimořádná vědecká osobnost, která
ovlivnila na 45 let naši amatérskou meteorickou astronomii a
prokázala její smysluplnost.
Miroslav Šulc
(Zdroj: www.astro.cz)

Odešel geniální rodák. Dne
29. prosince 2008 zemřel astrovědec
z Prostějova Vladimír Znojil

I letos se senioři vzdělávají
na prostějovské „zdravce“
Několikrát jsme na stránkách našeho týdeníku informovali o vzdělávání seniorů na prostějovské

Střední zdravotnické škole a to v
rámci projektu SENIOR 2 s názvem „Odpovědným přístupem ke

Senioři v lavicích. I letos usedají prostějovští senioři do školních lavic
Střední zdravotnické školy a vzdělávají se.

svému zdraví, k vitalitě a spokojenému stáří“. Zmínili jsme v posledním ze série článků, že účastníci
již obdrželi certifikát o absolvování
a též jsme naznačili, že kurz zaznamenal velký ohlas a lze očekávat pokračování.
Jak jsme se aktuálně dozvěděli od ředitelky školy Ivany Hemerkové, 21. ledna začalo pokračování tohoto kurzu a
to na žádost účastníků dalšími tématy,
která si sami vybrali. "Tím základním
se stanou relaxační techniky a následovat budou přednášky o vybraných lékařských diagnózách.
Přednášky a praktické ukázky opět vedou oblíbené lektorky, které se staly u
seniorů velmi populárními pro svoji
vstřícnost a optimistický přístup k
celému kurzu a všem účastníkům. Na
závěr posluchači opět obdrží certifikát
o absolvování, již na ten první byli patřičně hrdí," informovala nás Ivana
Hemerková.
Kurz probíhá každou středu a čtvrtek
od 14.30 v budově školy a pozor, lze se
ještě přihlásit! Ředitelka Ivana Hemerková nám slíbila, že o pokračování
kurzu nás bude podrobně informovat a
my samozřejmě dále našeho laskavého čtenáře.
-red-

26. ledna 2009

REGION DOBŘÍ A ŠPATNÍ HRDINOVÉ. KLÍČEM BYL STRANICKÝ PRŮKAZ! spustili novou atrakci
„Natáčel jsem vzpomínky jak o hrdinech, tak i zbabělcích,“ říká L. Färber

Kam s nimi?
No pravda – toto téma je poněkud
vzdáleno podstatě oné obligátní
Nerudovské otázky. Nedá se ani
doufat, natož tak předpokládat, že
bychom to na tomto místě s tím
něco udělali. Už několik čtenářů
se na nás ale obrátilo s problémem, který nejspíš nevyřešíme,
ale i tak! Takže kam s nimi? Otázka se týká králičích kožek a problému, kam je udat. Ač se to zdá
podivné, ale i do tohoto ‚průmyslu‘ vtrhl trh a drobní chovatelé už
dobře půl roku stojí před v zásadě
nerozlousknutelným oříškem. Po

dědinách ‚kužkaři‘ už drahný čas
nevyhrávají, výkupny neberou,
zpracovatelské firmy si sjednaly
materiál z Polska a Ukrajiny.
Vcelku prozaické a pro dnešek
příznačné. „Za jednu by prý nemohli dát víc než korunu,“ stěžoval si jeden chovatel. No nic,
otázku tady opravdu asi nerozpitváme, spíš můžeme položit jinou:
Levné uhlí z Polska, levné brambory z Polska, teď už tedy i levné
králičí kůže. Teda jak to v tom
Polsku dělají… Nebo že by to bylo jinak?
-MiH-

Docela z toho běhá mráz po
zádech. V listopadu uplyne 20 let
od listopadu jiného, toho z roku
1989. Řeklo by se – dost dlouhá
doba na to, aby byla uzavřena historie. Jenomže není, a když budeme optimisty a rovnou se nesmíříme s tím, že letopisy druhé
poloviny 20. století už navždy budou mít podivnou příchuť lží a
polopravd, musíme doufat, že se
to podaří alespoň v dohledné budoucnosti…!
Zní to při nejmenším paradoxně.
Zástupci KSČM volají po pravdivém výkladu novodobých dějin.
Zároveň žádají, aby se jejich představitelé mohli zúčastňovat na toto
téma besed na školách. Přitom právě
vrcholní představitelé někdejší KSČ
byli těmi, kdo určovali chod dějin a
rozhodovali o tom, v jakých souvislostech a v jakém pohledu se budou
servírovat. „Pohled na historii je odlišný podle toho, kdo ji píše a ve
kterém období vzniká. Zároveň se
výklad některých událostí liší i podle regionu,“ říká Leopold Färber z
Konice, který je předsedou historické dokumentační komise a místopředsedou Konfederace politických
vězňů v Prostějově.
Shromažďováním materiálů věnovaných protifašistickému a protikomunistickému odboji se zabývá od
roku 1969. Stohy složek v jeho archivu, hodiny záznamů na magnetofonových kazetách, dokumenty,
které se týkají konkrétních osob a
událostí v regionu, zahrnují celé období od mapování činnosti partyzánských skupin za II. světové války až po události kolem Listopadu
1989, včetně záznamů, které pořídili příslušníci VB v listopadových
dnech při shromážděních Občanského fóra na konickém náměstí. Z
dnešního pohledu obsah některých
dokumentů působí opravdu bi-

zarně, třeba zápis z výborové členské schůze (?) ZO ČSPB v Konici v
kanceláři VD Moděva z 18. dubna
1983, který se mimo jiné podle
zprávy zabýval tím, kde s. Felbr
(Färber) bere prostředky na pořizování magnetických pásků, a zda je
má skutečně jenom pro sebe nebo je
zprostředkovává pro někoho jiného?‘. Nicméně to jsou už z dnešního
pohledu jenom pitoreskní obrázky
tehdejší doby. Tedy alespoň doufejme…
Ovšemže to nic nemění na daleko
závažnějších faktech, která má L.
Färber zdokumentována. „Pořád se
to táhne s námi i po Sametové revoluci,“ říká k neutěšenému stavu
‚oficiálních dějin‘ dokumentarista a
pokračuje: „O mnohých věcech se
začalo psát až po Sametové revoluci, kdybych však neměl materiály,
které jsem začal v roce 1969 shromažďovat, spousta skutečností by
se už dnes s odstupem času nedohledala! Podařilo se to díky tomu,
že jsem se třeba konkrétně ‚zápaďáky‘ zabýval už v době, kdy o
západní odboj nebyl zájem!“
Jako příklad uvádí třeba jména bratrů Oulehlových – Josefa a Adolfa,
kteří zajistili na začátku okupace
převoz našich letců, jež se rozhodli
odejít bojovat do Anglie. „Autobus
je přes celou Moravu až do Moravské Ostravy a cestou sbíral letce na
základě telegramu ‚Tetička zemřela,
pohřeb bude…‘ s udáním místa a
času, kde mají čekat,“ vypráví L.
Färber. Bohužel, z historického hlediska, alespoň z pohledu poválečného výkladu dějin, byla vždycky s
tzv. ‚zápaďáky‘ tak trochu potíž.
Bojovali sice za války proti správnému nepříteli, ale ve špatné uniformě,
což se jenom tak nepromíjelo. Podobně jako skutečnost, kdy samotné
činy těch, co se zapojili do protifašistického odboje u nás, nevyvážily

máždit 19 135 427,50 korun, což
je o 1,2 mil. Kč více než loni.
V těchto dnech probíhá ještě důkladná kontrola všech úředně potvrzených dokladů, aby bylo zaručeno, že všechny peníze se dosta-

S nápadem na chytání na dírkách
přišlo Povodí Moravy, které má s
Podhradským rybníkem velké
plány. „V návaznosti na opatření v
projektu Čistá Hloučela a v případě, že získáme finanční prostředky
z ministerstva zemědělství a Evropské unie, bychom chtěli začít s
odbahněním rybníka,“ řekl Prostějovskému Večerníku Richard Klement, pracovník Povodí Moravy.
Kdo v sobotu přišel zkusit štěstí,
určitě nelitoval. Jakmile si našel rybář své místo a vyvrtal díru speciálním vrtákem, který ovšem půjčuje povodí zdarma, okamžitě po nahození malou udičkou začal tahat z
vody jednu rybu za druhou. Rybář,
který přijel až ze Zlína, prozradil:
„Chytám na dírkách již šest roků.
Kdo je opravdový rybář, chytá celoročně. Přináší mi to zimní adrenalin. Důležité je mít kvalitní zimní oblečení.“
Nová atrakce jednak rozšiřuje služby pro rybáře, kteří tak nemusí za
chytáním daleko z regionu, jednak
oživuje cestovní ruch v oblasti
Plumlovské přehrady. Jen lyžaři a
bruslaři, kteří brázdili ledovou plochu ještě minulý víkend, budou asi
naštvaní, přišli totiž o místo ke
sportu. Platí to však jen částečně.
Chytání na dírkách se smí provozovat jen na určených místech, na
těch se podle informací Povodí
Moravy nebude moct sportovat. Ryby berou i v mrazu! Pod dominantou plumlovského zámku se od
3x foto: Tomáš Polák
Ostatní plocha však zimním spor- soboty mohou každou sobotu chytat ryby.
Pstruh na ledu. Podobné
tovcům zůstává k dispozici.
úlovky tahali rybáři z celé republiky při První letošní chytání na dírkách si kanina. „Jsem rád, že oblast Plum- hraně zákona, teď se to uvolnilo. O
sobotním zahájení zimního rybolovu na nenechal ujít ani náměstek hejtma- lovské přehrady začala žít. Lokali- chytání jsem se dověděl díky panu
Podhradském rybníku
na Olomouckého kraje Pavel Se- ta je to unikátní, krásná a ojedinělá Klementovi, se kterým jsem v konv celém kraji. Na dírkách chytám taktu,“ dodal vášnivý rybář Pavel
už asi tři roky, dříve to bylo na Sekanina.
-topZcela ojedinělou atrakci začalo
provozovat Povodí Moravy státní podnik v Plumlově na Podhradském rybníku. Zájemci a
milovníci rybaření už nemusí své
náčiní odkládat k zimnímu spánku, protože mohou přijít zkusit,
zda „berou“ i v zimě. Rybolov na
dírkách v ledu je originální alternativou rybaření a přináší nejen
zábavu, ale také jistou dávku adrenalinu. To vše navíc násobí
nádherný výhled na Plumlovský
zámek.
Ani výrazné zvýšení teplot a tání
nezastavilo v sobotu 24. ledna
zhruba desítku rybářů, aby vyzkoušeli chytání ryb na dírkách v
ledu na Podhradském rybníku v
Plumlově.
Vyvrcholila
tak
dvouměsíční snaha Povodí Moravy o získání výjimky ze zákona
právě na tento atraktivní způsob
trávení volného času. Výjimku dostalo Povodí Moravy od Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství
do 31. prosince 2010.

Leopold Färber je také jedním z pamětníků, jejichž vzpomínky jsou zpracovány v unikátní sbírce Post Bellum. Na základě
toho nedávno vznikl i televizní dokument, který se objeví na obrazovkách během února.
absenci stranické legitimace,
případně alespoň jistého ‚souznění‘
s komunistickou ideologií a dogmatismem. Na základě toho byly
spoustě odbojářů jejich zásluhy v
boji za svobodu odepřeny. Leopold
Färber nabízí k nahlédnutí další dokument, který už na podzim roku
1945 vyzýval ‚správné odbojáře‘,
aby zamezili jakékoliv možnosti se
angažovat v poválečném vývoji
právě těm, co se ideologicky ocitli
na druhém břehu. Popisované metody, jakými mají být tito nežádoucí
odbojáři vyhledáváni a jakým způ-

sobem se má pořizován a shromažďován diskriminující materiál,
jsou poněkud šílené, ovšem s pohledem na další historický vývoj vlastně příznačné. Podepsán je totiž pozdější vyšetřovatel StB Miroslav
Pich-Tůma, jenž mimo jiné po roce
1989 byl naopak vyšetřován pro
spolupráci s gestapem.
Jmen a příběhů prolínajících se časem, avšak se stejným podtextem,
se najde v archivu Leopolda Färbera
spousty. V mnoha případech může
mluvit o vlastních zkušenostech,
sám se pohyboval mezi partyzány, v

50. letech naopak byl vězněn v Leopoldově. „Natáčel jsem vzpomínky
pamětníků i spolubojovníků z různých skupin, jak o hrdinech, tak i o
zbabělcích. Často mi bylo také doporučováno, abych dal od některých
zpovědí ruce pryč. Dnes mám ale tyto materiály v ruce a můžu stavět na
faktech,“ říká o svém archivu, jenž
je mimo jiné zdrojem informací pro
historiky zabývajícími se dílčími
etapami novodobých dějin. Takto
ucelený dokumentační materiál totiž nemají k dispozici ani státní archivy.
–MiH-

Arcidiecézní charita Olomouc hlásí rekordní výsledek Tříkrálové sbírky
Olomouc – Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2009 v olomoucké
arcidiecézi skončilo.
V této arcidiecézi lidé koledníkům
letos do sbírky přispívali již po desáté a celkem se tak podařilo shro-

Na Podhradském rybníku

nou tam, kam patří – u nás i v zahraničí lidem, kteří si sami nemohou nebo neumějí pomoci. S vyhledáváním potřebných pomáhají i sami koledníci.
„Peníze vložené do tříkrálových ka-

Letos se koledníkům v Olomoucké arcidiecézi‚dařilo‘. A to bez ohledu na věk či vzrůst! Pro sociální oblast vykoledovali o 1,2 mil. korun víc než vloni.

siček jsou hlavně projevem obyčejných lidí, kteří nejsou lhostejní k
osudu druhých. Bez nich by Charita
nemohla vyřešit mnoho situací lidské nouze a nedostatku. Dárci přitom nedávají jen ze svého přebytku,
ale často i ze svého nedostatku. Za
jejich solidaritu a důvěru jim
právem patří naše vděčnost,“ říká
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt..
Do ulic měst a obcí olomoucké arcidiecéze vyrazilo letos celkem 4331
skupinek tří králů, kteří přinášeli lidem zvěst o veliké lásce. Zároveň
prosili o peníze pro lidi v nouzi a nabízeli jim tak možnost stát se spolupracovníky na velikém charitním
díle. „Nejde ale jen o vybírání peněz, jde o to být nablízku tam, kde je
to potřeba,“ říká koordinátor sbírky
Marek Navrátil.
Hranici jednoho milionu překročily
Charity v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Zlíně a v Zábřehu,
které jsou velké a mají hodně činností. „V ničem horší ale nejsou ani
ty menší, třeba jen dobrovolné nebo
dokonce samostatně koledující farnosti či obce, které se do sbírky zapojují. Ti to mají někdy dokonce
těžší a patří jim stejný dík za jejich

ochotu a snahu,“ dodává Marek Navrátil.
Po důkladné kontrole za celou republiku se více než polovina získaných peněz vrátí do regionů, kde byly vykoledovány. Zbytek je určen k
financování velkých celorepublikových a zahraničních projektů na pomoc lidem v nouzi. Jen v loňském
roce bylo v olomoucké arcidiecézi
podpořeno 144 projektů farních či
oblastních Charit. Podrobný výčet
podpořených aktivit za celou dobu
trvání sbírky je k dispozici na webových stránkách Arcidiecézní charity
Olomouc. Na efektivnost a účelnost
využití sbírky dohlíží tříkrálová komise, která je velmi přísně hodnotí a
bez jejíhož souhlasu není možné vykoledované peníze použít.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 v
olomoucké arcidiecézi najdete na
www.acho.caritas.cz (sekce Tříkrálová sbírka). Pokud se náhodou
stalo, že jste koledníky nepotkali a
chcete do sbírky přispět, lze tak učinit např. přes mobilní telefon (DMS
KOLEDA na číslo 87 777) nebo
odesláním daru na konto sbírky
33001122/0800. Tříkrálové DMS i
konto jsou otevřeny celoročně.
Tisková zpráva ACHO

Rybolov na dírkách

Místo:
Rozloha rybníka:
Čas: Sobota - Neděle:
Minimální tloušťka ledu:
Maximální počet lovících na hektar:
Prodej povolenek:
Cena povolenky:
Cena prutu:
Více informací:

Podhradský rybník, Plumlov
14 hektarů
10:00 - 16:00
10cm
5 osob
Tabák Plumlov
350 Kč
250 - 300 Kč
www.atraktvnirybolov.cz

Klenovické děti strávily týden

na „lyžáku“ v Petříkově

Ve dnech 10. – 17. ledna 2009 se účastnilo 22 žáků 6. – 9. třídy ZŠ Klenovice na Hané pravidelného lyžařského výcviku v Petříkově v Jeseníkách
pod vedením dvou instruktorů lyžování z řad pedagogů a zdravotnického
dozoru. Všem se pobyt líbil, žáci zvládli techniku lyžování, o čemž svědčí
výsledky závodu ve slalomu a běhu na lyžích.
Mgr. Milena Sosíková

Náměstek také chytá! Jedním z mnoha milovníků rybolovu je i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina

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

8-9

Mladé pivínské mažoretky
a mažoreti roztleskali celý sál
Naprosto plný kulturní dům, osm
desítek dětí nejen v kostýmech
pohádkových postav, ale také oblíbených filmových hrdinů, vystoupení mažoretek a mažoretů
pivínské základní školy, to byly
hlavní znaky tradičních Dětských šibřinek.
Rejem masek se v sobotu těsně po
čtrnácté hodině rozjely tradiční
Dětské šibřinky v Pivíně. Na osm
desítek dětí v rozličných maskách a
kostýmech se zařadilo do průvodu,
během kterého odborná porota složená z řad vychovatelek a učitelek
pivínské základní školy vybírala
nejkrásnější a nejoriginálnější masky.
Oceněné masky na tanečním parketu vystřídaly Mažoretky ZŠ Pivín.
Děvčata první až páté třídy předvedla dvě skladby a odměnou jim
byl aplaus nadšených rodičů. Že
klasická hůlka se dvěma gumovými
koncovkami nepatří jen do rukou
něžného pohlaví, dokázali vzápětí

Vládly princezny. Velmi pestrému výběru masek, vládly na pivínských
dětských šibřinkách jednoznačně kostýmy princezen. Foto: Tomáš Polák
svým vystoupením kolegové malých mažoretek. Vystoupení měla
na starosti vychovatelka pivínské
školy Petra Cigrová, která k výkonu
svých svěřenců dodala: „Vystupují
téměř všichni žáci základní školy,
donutit chlapce bylo o trošku těžší.
Ti si nejdříve začali hrát s hůlkou a

Chlapci také pochodují. Vedle tradičních mažoretek, předvedli v sobotu
v Pivíně své umění i mažoreti
Foto: Tomáš Polák

pak se přidali. Skladby jsme nacvičovali asi dva měsíce. Od září jsme
museli sestavu naučit i naše nejmenší prvňáčky.“
Během zábavného odpoledne se
ještě ukázali se svými skladbami
Pomponi, nová konkurence prostějovských roztleskávaček. Po tanečních kreacích čekalo na nedočkavé děti množství tradičních i
netradičních soutěží. Ti, kteří v
nich neuspěli, mohli zkusit své štěstí v tombole. Odpoledne vyvrcholilo závěrečným dětským karnevalem.
Ředitelka pivínské základní školy,
Květoslava Žondrová, zhodnotila
pro Prostějovský Večerník Dětské
šibřinky: „Tato velmi úspěšná akce
má dlouholetou tradici, přijelo také
mnoho dětí s rodiči z okolních vesnic. Chtěla bych poděkovat všem lidem, rodičům a sponzorům, kteří se
podíleli na náročných přípravách, a
přispěli tak k úspěchu odpoledne
pro děti.“
-top-

Druhý ročník degustační soutěže „Mostkovické kaléšek“ se blíží
V sobotu dne 28.3. 2009 se uskuteční v mostkovické sokolovně 2. ročník koštu slivovice. Stejně jako v
loňském roce jej i letos organizuje
oddíl vodáků pod názvem Samiqalitní ve spolupráci se Sokolem
Mostkovice a obecním úřadem v
Mostkovicích. Mediálním partnerem akce je náš týdeník „PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK NEJLEPŠÍ U NÁS“.
Při premiérovém ročníku se pořadatelům sešlo 53 vzorků. Které byly rozděleny do šesti kategorií. „Akce měla
příznivé ohlasy a proto jsme se rozhodli, že ji po roce opět zopakujeme.
Budeme rádi, když se počet soutěžních vzorků ještě navýší. Nově
chceme do soutěže zařadit i kategorii
domácí likéry, kde očekáváme vzorky
v podobě různých koňaků, griotek a
podobných produktů podomácku připravených například podle rodinných
receptur a podobně. Tímto chceme na
kaléšek dostat větší počet zástupkyň
něžného pohlaví, kterému jak se říká
slivovice zrovna nevoní,“ prozradil
zajímavé novinky týkající se druhého
ročníku degustačně kulturní akce její
hlavní pořadatel Lubomír Krafiát.
Samozřejmostí, o které každý fajnšmekr moc dobře ví, je ta skutečnost,
že k dobrému pití patří i dobré jídlo. O
tom návštěvníky minulého ročníku
organizátoři přesvědčili doprovodnou degustací domácích tlačenek z
provenience řeznických mistrů z
celého Prostějovska. „V letošním roce chceme jako doprovodnou akci

koštu vyhlásit soutěž o nejlepší domácí klobásu. Očekáváme tedy voňavé soutěžní vzorky z udíren nejen
profesionálů, ale i uzenářů amatérů?“
říká dále Karafiát.
S veškerými podrobnými podmínkami připravovaných soutěží vás seznámíme na stránkách Prostějovského Večerníku v některém z příštích
vydání. Ale už od dnešního dne můžete své vzorky do hlavní soutěže
(pálenky a likéry) odevzdávat po
předchozí telefonické domluvě na
kontaktních adresách Lubomír Karafiát, Lipová ul. 22 (Čechovice) tel.
775362842 nebo Irena Pánová Palírna Mostkovice, tel. 777726420. Vzorek o obsahu 0,5 l musí být označen
nalepeným štítkem, na kterém bude
uvedeno druh ovoce, procenta alkoholu, rok pálení, kontaktní adresa, popřípadě telefonní číslo.

Pro úplnost připomínáme výsledkovou listinu I. ročníku Mostkovického
kaléšku. V kategorii švestky zvítězil
Josef Brňovják, který se stal se svým
vzorkem i absolutním vítězem. Kategorii meruňky ovládl Tomáš Pernica,
kategorii hrušky Jaroslav Vinklárek,
kategorii jablka Tomáš Matula, kategorii třešně, višně, ryngla Martin Kala, kategorii ostatní ovocné destiláty a
směsky Pavel Hruba. Nejlepší tlačenku do soutěže dodal podle gusta
návštěvníků pan Koudelka z Lipové.
Mottem letošního ročníku je heslo
„Nad alkoholem prý dosud nikdo nezvítězil, pouze „Moraváci“ prý remizovali“. Přijďte se o tom přesvědčit v
sobotu 28. března 2009 do mostkovické sokolovny. Vstup a konzumace
zde bude za poplatek umožněn i těm,
kteří nedodají žádný soutěžní vzorek.
-zv-

Slivovice šmakuje. Moravská medicína léčí a chutná téměř každému.
Nejinak tomu bylo i na loňském premiérovém ročníku Mostkovického kaléšku

Kultura & zábava

26. ledna 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
ČTVRTEK 29. 1.2009
10:00 - 12:00 HODIN
Vstupné: 10 Kč.
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
SOBOTA 31.1.2009
10:15
12:15 HODIN
NEDĚLE 1. 2. 2009
10:00
12:00 HODIN
Vstupné - dospělí: 35 Kč/2 hod, děti
do 15 let 30 Kč/2 hod,
doprovod 10 Kč/vstup
Mateřské centrum Cipísek
Volná místa: Angličtina pro rodiče s
hlídáním dětí st 8.30-9.15 MC sídl.
Svobody (věční začátečníci), čt 8.30 9.15 MC Dvořákova (pokročilí)
Mimi-klub - kurzy,přednášky a besedy pro nastávající a čerstvé maminky s
dětmi do 1 roku/středa 12.30 - 14.30,
MC Dvořákova na Mimi - klub je potřeba přihlásit se předem
Znaková řeč pro batolata, Baby masáže,
Nošení dětí v šátku - termín kurzů bude
upřesněn po jeho naplnění, přijímáme
přihlášky na obou pracovištích MC
Laktační poradna 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. MC Cipísek hledá aktivní rodiče dvojčat pro vedení Klubu dvojčat a
vícerčat! www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel.
602364874, 602364868
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROSTĚJOV, Lidická 86, upozorňuje občany na změnu telefonních
čísel. Nové telefonní číslo 582 321 111
je automatická spojovatelka.
SPORTCENTRUM - DDM Prostějov pořádá

Tábory pro děti a rodiny s dětmi:
Lyžařský - Západní Tatry - Roháče
15.3.2009 - 20.3.2009
Výborné lyžování, termální koupaliště.
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki Toroni
12.6 - 21.6.2009
Ubytování: apartmány a studia, strava:
česká polopenze.
Jednodenní lyžařské zájezdy s lyžařskou školičkou
Dolní Morava 1.2.2009
Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek.
Doprava: autobusem. Sraz: na hl. nádraží v Prostějově v 6.45, odjezd v 7.00
hod. (7,15 Za Olomouckou ulicí). Návrat: 18.00 až 19.00 hod. na hl. nádraží
(Za Olomouckou ul.). Cena dopravy:
250,- Kč (členové kroužků SPC mají
slevu). Pedagogický dozor pro děti zajištěn.
Bližší informace: Mgr. T.Zajíčková,
582 332 297.
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.
Program pobočky ČKA v Prostějově
Pondělí 26.1. 2009 v 17.00 hodin přednáška - Význam oběti Jana Palacha
pro dnešní demokracii
přednáší : ThDr.ing. Jakub TROJAN
Únor: pátek 6.2.2009 v 17.00 hodin
přednáška „Kdo je zodpovědný za zlo
v dnešním světě?“ PhDr.Zbyněk Galvas
Poetický večer TICHO: pátek
13.2.2009 v 17.00 hodin - Mgr.Juraj

KUPÓN č. 4
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Dovala, autorské čtení básní,v doprovodu klasické kytary. Přednáškový
sálek Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov (za Priorem).
Okresní a Městský výbor KSČM v
Prostějově pořádají výstavku plaket a
tisků z minulých ročníků Wolkerova
Prostějova u příležitosti 85. výročí
úmrtí Jiřího Wolkera. Výstavka je otevřena v budově OV KSČM, Lidická
35, Prostějov do 30. ledna 2009, vždy
od 8.00 hod.
TS Dany Hubené Vás zve do tanečních pro dospělé. Zápis úterý
17.2.2009 17 18.30 hod. DUHA Kulturní klub - Školní 4 (u kina Metra). Zahájení 8.3.2009.
MUTATION CADAVERIC PARTY
VOL.6,66 MACERACE, OLD
THRASH TITANS, DEMENTED
RETARDED, MY FUNERAL,
SPSMS, PSYCHOPATIC SADISM.
Klub Apollo 13 dne 7. února 2009 od
20.00 2.00 hod.
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.
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnázia určený
žákům 5. tříd ZŠ. Termíny: 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.
V sobotu 7.2.2009 se uskuteční v
Národním domě od 19 hod. III. Mod-

rý 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.
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.
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. Mgr.Lucie
Schönfeldová
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.
Pozvánka na Den otevřených dveří.
Reálné gymnázium a základní škola
města Prostějova si dovolují pozvat
všechny rodiče budoucích prvňáčků
na Den otevřených dveří, který se
uskuteční 4. února 2009 8 - 12h. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá
v sobotu 31. 1. 2009 XI. ročník Zimního
putování z Čelechovic do Čelechovic
přes vrchol Kosíře. Start vod 9.00 do
11.00 v sokolovně, startovné 20,- Kč,
každý obdrží malé občerstvení a v cíli
diplom. Trasu 10 nebo 13 km je možné
absolvovat pěšky, na kole, na běžkách,

na koni dle počasí.
Střední škola automobilní pořádá 13.
února 2009 maturitní ples v Národním
domě. Zahájení v 19:30 hodin.
Základní škola ul. Dr. Horáka
v Prostějově pořádá ve středu 28. ledna 2009 DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ - 1. část. V době od 8:00 do
10:00 hodin je možné zhlédnout výuku dětí v jednotlivých třídách dle vlastního výběru. 2. část. V době od 15:00
do 18:00 hodin jsou k prohlídce zpřístupněny prostory školy. (třídy, odb.
učebny,PC učebny, bazén, jídelna, ŠD,
šatny, tělocvičny, šk. klub ). V době od
16.30 probíhá akce pro předškoláky a
jejich rodiče „ Mámo, táto, pojď si
hrát… a současně také beseda s pracovnicí PPP paní doktorkou Monikou
Krajčovou, která zodpoví případné dotazy rodičů. Srdečně jsou zváni rodiče
a všichni přátelé školy.
Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris - tvořivá dílna. Keramika: Misky a mističky glazování - pondělí 26. ledna 2009 od 16:00 do 18:00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov.
Přednáška Tomáš Pfeiffer odpovídá
na písemné a ústní dotazy z oblasti filosofie a přirozeného způsobu života.
Neděle 1.2. v 9:00 hod. - Společenský
dům,Komenského 6.
BRASS BAND ZUŠ Prostějov slavnostní koncert DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ Vladimíra Ambrose
k pátému výročí založení 1. ůnora
2009 v 17.00 hod. Městské divadlo
Prostějov.
Atelier modrý Anděl - Keramika pro
dospělé - úterý 17.30 - 19.45, čtvrtek
16.30 - 18.00, malba, kresba pro dospělé - pondělí 18 - 20.15, fotokroužek
do 20let - čtvrtek 16.30 - 18.00, výtvarka-keramika děti - úterý 16 - 17.30.
ZÁPIS na II. pololetí se koná
29.1.2009 od 16.30 hodin.
Zahajujeme intenzivní kurz přípravy
na talentovky. Výstava fotografií žáků
Atelieru modrý Anděl-Bar 12opic,
Partyzánská 14, PV /do konce února/.

Správná odpověď z č. 2: Na snímku je budova VZP (z ul. Hliníky). Vylosovaným výhercem je Barcuch Josef, C. Boudy 2. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 3. února 2009, 17.00 hodin na adresu redakce
uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 9. 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).

„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov pondělí 26.1. od 8.00
hod. - Kurz anglického jazyka. /pravidelně každé pondělí/. Zájemci, můžete
kontaktovat tel. 588 507 084, 775 266
712, nebo psát na ,
Fit klub LINIE, Újezd 3, 608 881 704.
Hledáme lektory a lektorky na všechny
druhy cvičení a tance. POTŘEBUJETE
ZHUBNOUT
ANEVÍTE 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. Pro velký zájem otevíráme další hodiny kalanetiky pro začátečníky !
Vhodné pro dojíždějící. Úterý 15.00 a
16.15, čt 15.00 a 16.15 a pá 16.15 hod.
Cvičení pro maminky sdětmi lze uplatnit příspěvek VZP a MA až 2.000 Kč.
Cvičte zadarmo! 3 6 měsíců út 10.00, 7
11 měs. pondělí 10.00 hod., 1 2 roky čt
10.00 hod., 2 -3 roky stř. 10.00 hod. a 1,5
až 4 roky stř. 16.15 hod.
Okresní výbor KSČM v Prostějově organizuje „ BEZPLATNOU PRÁVNÍ
PORADNU“ na OV KSČM, Lidická
35 Prostějov. Dne: 11.02.2009 od:
14.00 16.00 hod., 25.02.2009 14.00 16.00 hod., 11.03.2009 14.00 - 16.00
hod., 25.03.2009 14.00 16.00 hod.,
16.04.2009 16.00 - 18.00 hod.,
29.04.2009 14.00 - 16.00 hod.,
13.05.2009 14.00 - 16.00 hod.,
27.05.2009 14.00 - 16.00 hod.,
10.06.2009 14.00 - 16.00 hod.,
25.06.2009 16.00 - 18.00 hod.
Žádáme o telefonické objednání předem na tel: 582 345 812.
Hotel Plumlov a Spolek Plumlovských nadšenců pořádá v sobotu 31.
ledna 2009 od 15.00 hod. STAVĚNÍ
MÁJE hl. nám. před hotelem. Od
17.00 hod. Taneční akce. Všichni jste
srdečně zváni.
Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6 uvádí ve čtvrtek 19. února
2009 v 19. 00 hod. KOMORNÍ RECITÁL BÁRY BASIKOVÉ. Předprodej
vstupenek: 582 333 003, www.sdpv.cz.

Městské divadlo
Pátek 30. ledna:
Divadelní ples
Sobota 31. ledna:
2. Reprezentační ples lékařů

Apollo
Apollo
13 13
Pátek 30. ledna:
19.00 KONFLIKT
Sobota 31. ledna:
21.00 LAST UNITED CREW PÁRTY
Brooklyn
Brooklyn
Středa 28. ledna:
17.00 HAPPY HAVANA ANEJO
BLANCO WEEK
Čtvrtek 29. ledna:
17.00 HAPPY HAVANA ANEJO
BLANCO WEEK
Pátek 30. ledna:
17.00 Páteční jízda
Mystic
club
Mystic
musicmusic
club
Pátek 30. ledna:
Taneční liga party/DJ Franta Sabka +
Václav Kopka
Sobota 31. ledna:
The Essential Mix/DJ Choruno
Škorpion
Rock Bar ŠKORPION

Sobota 31. ledna:
20.00 Punkrock
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Kino Metro 70
Pondělí 26. ledna:
14.00 Mimořádný Bijásek pro ZŠ J.
Železného
17.30 Veřejný nepřítel č. 1
Francouzský thriller
20.00 Hlídač č. 47
České filmové drama
Úterý 27. ledna:
17.30 Veřejný nepřítel č. 1
20.00 Hlídač č. 47
Středa 28. ledna:
17.30 Veřejný nepřítel č. 1
20.00 Hlídač č. 47
Čtvrtek 29. ledna:
17.30 Madagaskar 2
americký Animovaný rodinný film
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně
sám - Anglická komedie
Pátek 30. ledna:
15.30 Madagaskar 2
17.30 Madagaskar 2
20.00 Ctibor a pan Sadílek
Český film
Sobota 31. ledna:
15.30 Madagaskar 2
17.30 Madagaskar 2
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně
sám
Neděle 1. února:
15.00 Madagaskar 2
Americký animovaný rodinný film
17.30 Madagaskar 2
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně
sám

Kinokavárna
Kinokavárna
DUHA DUHA
Sobota 31. ledna:
17.30 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
Staré pražské legendy v prvním
českém 3D animovaném filmu.
20.00 Bathory
Koprodukční historický thriller
Neděle 1. února:
17.30 Kozí příběh - pověsti staré Prahy
20.00 Bathory
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 28. ledna:
18.00 Madagaskar 2 útěk z Afriky
Animovaný / Akční / Rodinný / Komedie
Kino
Němčice
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Pátek 30. ledna:
19.30 Vy nám taky, šéfe
Česká komedie
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub DUHA
Pondělí 26. ledna:
19.00 Nácvik - národopisný soubor
Mánes
Úterý 27. ledna:
17.00 ČCHI KUNG čínská cvičení
pro zdraví a dlouhověkost
Středa 28. ledna:
16.00 Klub pro amatérský film a video
Čtvrtek 29. ledna:
9.20 Vítání občánků
(obřadní síň prostějovské radnice)
10.30 Vítání občánků
18.30 Projekce filmu DON BOSCO
Pátek 30. ledna:
16.00 Nácvik - Taneční skupina RUT
20.00 Taneční večer k tanci a poslechu
hrají manželé Vykoukalovi
Do středy 4. února:
Bořivoj Pejchal - obrazy
Miroslav Štěpánek šperky
Městské
Městské
divadlo divadlo
Úterý 27. ledna:
9.00 Nebojte se strašidel s JŮ a HELELoutkoherecká skupina České televize
11.00 Nebojte se strašidel s JŮ a HELE
19.00 LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt Praha
Středa 28. ledna:
9.00 Nebojte se strašidel s JŮ a HELE
11.00 Nebojte se strašidel s JŮ a HELE
Čtvrtek 29. ledna:
10.00 Nebojte se strašidel s JŮ a HELE
19.00 Zasněžená romance
19.00 Život samé psaní
Večer věnovaný Edvardu Valentovi

Berani - 21.3.-20.4. Nepřehánějte to se zbytečným škudlením, lidi by
si mohli začít myslet, že jste lakomí a chamtiví. Můžete klidně utrácet
a dopřát si určitý luxus, s financemi rozhodně nebudete mít problém.
Býci - 21.4.-21.5. Nedívejte se po ostatních a sami si určete cíl, za kterým se budete hnát jako ohaři. Doposud jste byli při zdi a maximálně
jste kopírovali úspěšné tahy těch druhých. To se musí změnit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Už ani pořádně nevíte co je odpočinek a užívání
si s rodinou. Budete muset za každou cenu na pár dní vypnout a hodit
se do klidu. Uvidíte, že se vám okamžitě zlepší nálada.
Raci - 22.6.-22.7. Při přemýšlení o své budoucnosti neustále tápete a
nemůžete se rozkývat. Je třeba razantně bouchnout do stolu a změnit
své zažité životní postoje. Neváhejte, už včera bylo pozdě.
Lvi - 23.7.-23.8. Tento týden budete obletováni ze všech stran, hodně
lidí se bude chtít dostat do vaší přízně. Budete se ale muset mít na pozoru, ne každý má dobré úmysly bez postranních myšlenek.
Panny - 24.8.-23.9. Ve svém partnerovi se přestáváte vyznávat, něco
vám zřejmě uniká. Bude to tím, že jeho něco trápí a nechce se vám
svěřovat. Zaútočte na něj přímo a z očí do očí si to vvyříkejte.
Váhy - 24.9.-23.10. Nemáte se za co stydět, doposud jste ve svém životě konali většinou dobro, a to nejen pro sebe. V těchto dnech vás
ale čeká těžká zkouška, budete požádání takřka o nesplnitelné.
Štíři - 24.10.-22.11. Zvykejte si na to, že už dávno nejste středem pozornosti. Možná vám to ani nevadí, ale v koutku duše se tím stejně zabýváte. Pokud se hodláte vrátit na čelo zájmu, musíte změnit chování.
Střelci - 23.11.-21.12. Tento týden prostě a jednoduše můžete lenošit. V práci vám naprosto nic neuteče a doma se na první pohled jeví
také všechno v pohodě. Trošku vás může vykolejit jen partner.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nedávejte si velké cíle, stejně jich v nejbližších dnech nedosáhnete. Budete mít totiž lidově řečeno týden blbec, takže se spíše stáhněte do ústraní, abyste něco zbytečně nepokazili.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Klidně si vsaďte, protože vaše data narození
jsou prostě výherní čísla! Získáte balík, o kterém se vám ani nesnilo a
konečně se budete moci pořádně rozšoupnout. Takže blahopřejeme.
Ryby - 20.2.-20.3. Ve vašem soukromí se začíná zlepšovat atmosféra a konečně jste se na sebe v rodině zase jednou usmáli. Pohodu chce
ale za každou cenu udržet, takže se snažte, volte kompromisy.
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07:45- Přátelé I (20)
08:15- Sabrina - mladá
čarodějnice I (10)
08:40- Panelák (57)
09:20- Odpadlík I (21)
10:15- Sedmé nebe XI (20)
11:10- Právo a pořádek II (16)
12:05- To je vražda, napsala III
(13)
13:00- Chůva k pohledání VI
(10)
13:30- Will & Grace VI (10)
14:00- Policie - New York (99)
14:55- Chameleon IV (8)
15:50- Médium II (7)
16:45- Drzá Jordan IV (16)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(16)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (21)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (61)
21:15- Kauzy z Bostonu I (4)
22:15- Božská mrcha (4)
23:15- Žralok I (4)
00:10- Na plný plyn I (7)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Lovci duchů (16)
03:35- Na čem záleží (50)
04:00- Nikdo není dokonalý
04:55- Autosalon

05.00 - Krotitelé
dluhů (3/12)
05.30 - Správy STV
05.50 - Chcete je?
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.10 - Zkus mít vkus
12.35 - Bílé ovce
12.50 - Zábavná škola: Děti
v Čechách (3/10)
13.05 - Záhady starého Egypta
(3/10)
13.20 - Pohádky z celého světa
(10/13)
13.35 - Sloní příběhy
Australsko-francouzský
film
05:59 Snídaně
s Novou 15.15 - Obří plavidla
16.15 - Dobrodružství vědy
08:35 Tequila a Bonetti
a techniky
v Římě (7)
16.45 - Nicholas Nickleby
09:30 Max Q
Britský koprodukční
Americký sci-fi film
film
11:10 Odložené případy III
18.55 - Zprávy v českém
(16)
12:05 Můj přítel Monk IV (2)
znakovém jazyce
12:55 Lenssen & spol. (26)
19.05 - Kdo je...
13:20 Pohřešovaní II (15)
19.30 - Musicblok
14:15 Kobra 11 VI (5)
20.00 - Souboj vojevůdců
15:15 Hvězdná brána IV (21)
(4/13)
16:05 Zákon a pořádek:
20.50 - Neznámí hrdinové Zločinné úmysly V (8)
Pohnuté osudy
17:00 Odpolední
21.20 - Krásný ztráty
Televizní noviny
21.45 - Film o filmu Roming
Sportovní noviny
22.00 - V odborné péči (17/43)
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
17:40 Kriminálka Miami IV 23.10 - Q
(8)
23.40 - Film point
18:30 Ulice (1171, 1172)
Holička, volička
19:30 Televizní noviny
Mia
Sportovní noviny
Příběh ženy
Počasí
Perlička
20:00 Kobra 11 XII (8)
Klarinet
21:00 Víkend
Noční filmový klub
21:35 Dr. House III (3)
00.40 - Jede, jede poštovský
22:25 Rychlejší než smrt
panáček
Americký western
Francouzská komedie
00:20 Mrtvá zóna IV (6)
01.55 - Škola pošťáků
01:00 DO-RE-MI
Geniální groteska
01:45 Novashopping
02.10 - Večerní škola
02:05 Konec vysílání
02.40 - Knižní svět
03.05 - Restart (3/8)
03.20 - Máte slovo
06:10- Tele- 04.05 - POKR
shopping 04.35 - Československý
06:35- Petr Pan a piráti (26)
filmový týdeník
07:00- Teleshopping
(713/2379)
07:10- Oggy a škodíci
04.45 - Čtení na dobrou noc
07:20- Will & Grace VI (9)
(712/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (74/78)
09.00 - Vlčí jáma
Mistrovské
psychologické drama
10.30 - Moje rodina II (4/13)
11.00 - Velké přírodní
katastrofy: Tornáda
(2/4)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (34/54)
14.45 - Soudkyně Amy IV
(1/24)
15.25 - Simpsonovi XIX
(1/20)
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:
Jeřáb popelavý
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Proč bychom se
netopili (1/10)
20.55 - Na cestě po Zulii
21.25 - Reportéři ČT
22.05 - Tajné akce StB (4/40)
22.25 - Zeptej se prachu
Americký romantický
film
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Politické spektrum
00.50 - Sex ve městě III (9/18)
01.25 - Okouzlení VIII (34/54)
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

06:10- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (27)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Will & Grace VI (10)
07:45- Přátelé I (21)
08:15- Sabrina - mladá
čarodějnice I (11)
08:40- Panelák (58)
09:20- Odpadlík I (22)
10:15- Sedmé nebe XI (21)
11:10- Právo a pořádek II (17)
12:05- To je vražda, napsala III
(14)
13:00- Chůva k pohledání VI
(11)
13:30- Will & Grace VI (11)
14:00- Policie - New York
(100)
14:55- Chameleon IV (9)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(17)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (22)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(43)
21:15- Propadlí lásce
Americký romantický
film
23:25- Balada o Cable
Hogueovi
Americký western
01:40- Volejte Věštce
03:25- Lovci duchů (17)
04:05- Na čem záleží (51)
04:30- Svět 2009
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05.00 - Objektiv
05.30 - Správy
STV
05.50 - ABCD
ekologie aneb Života
budič
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie:
Johanka z Arku
10.25 - 168 hodin
10.55 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.45 - Hřiště 7
14.55 - Vltava v obrazech
(1/86)
15.15 - Fokus ČT24
15.35 - Svět zázraků: Ushuaia
(7/26)
Brána poznání
16.05 - Architektura světla:
Bohigas & Ganchegui
17.00 - Bojová umění aneb
05:10 NovaJednota osobnosti
shopping
(4/10)
05:25 Novashopping
17.25 - To jsou věci! (2/10)
05:59 Snídaně s Novou
18.00
Televizní klub
08:35 Tequila a Bonetti
neslyšících
v Římě (8)
18.30 - Babylon
09:30 Moře lásky: Léto
18.55 - Zprávy v českém
na ostrově
znakovém jazyce
Německý romantický
19.05 - Learning English with
film
Ozmo (9/13)
11:10 Odložené případy III
19.30 - Sabotáž
(17)
12:05 Můj přítel Monk IV (3) 20.00 - Ta naše povaha česká
EVROPSKÝ FILM
12:55 Lenssen & spol. (27)
20.30 - Odpískáno
13:25 Pohřešovaní II (16)
Britský film
14:15 Kobra 11 VI (6)
15:15 Hvězdná brána IV (22) 22.15 - Věda v Evropě:
Srdeční infarkt
16:05 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (9) 22.30 - Události, komentáře
23.10 - Burianův den žen
17:00 Odpolední
23.40 - Metropolitan Jazz
Televizní noviny
Band
Sportovní noviny
VEČER NA TÉMA...
Odpolední Počasí
Hledání zlatého dna
17:40 Kriminálka Miami IV
00.10 - Hrabě Rudolf Vrbna
(9)
00.30 - Hledání ztraceného
18:30 Ulice (1173, 1174)
času
19:30 Televizní noviny
00.50 - Toulky - O mlýnech
Sportovní noviny
a mlynářích
Počasí
01.05 - Hledání ztraceného
20:00 Ordinace v růžové
času
zahradě 2 (80)
01.25 - Řemesla - Zlaté dno
21:20 Kriminálka Miami V
01.45 - Řemeslo už nemá zlaté
(20)
dno?
22:10 112
02.10 - Souboj vojevůdců
22:45 Predátor z hlubin
(4/13)
Americký thriller
00:15 Kriminálka Las Vegas 02.55 - Náš venkov
03.10 - Sváteční slovo teologa
IV (9)
Zdeňka A. Emingera
01:00 Novashopping
01:20 Rady ptáka Loskutáka 03.15 - Cesty víry
03.40 - Křesťanský magazín
02:10 Občanské judo
03.50 - Exit 316 - Mise: Jak
02:35 Áčko
dostat rodiče
03:25 DO-RE-MI
do polepšovny
04:20 Směr jih (18)
04.10 - Jaromír Honzák
05:10 Novashopping
Quintet
05:25 Novashopping

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - U nás doma (4/7)
09.55 - Babiččina krabička
10.20 - Slovácko sa nesúdí
(4/12)
11.00 - Podivuhodný svět
11.25 - Jsem jen inženýr
chemie aneb z českých
barů
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Okouzlení VIII (35/54)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(2/24)
Zábavná škola
15.20 - Děti v Čechách (4/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(4/10)
15.50 - SMAJLÍK
Věda je zábava (11/26)
16.15 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Pochybek severní
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:
Guadalcanal (4/13)
20.50 - Všechnopárty
21.35 - Krotitelé dluhů (4/12)
22.05 - Případy inspektora
Lynleyho III (4/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
(1/86)
00.05 - Okouzlení VIII (35/54)
01.00 - Chcete mě?
01.15 - Vodácká putování
01.30 - Na cestě po Zulii
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

01:05
01:30
02:25
02:55
04:25
05:10
05:25

23:25

21:45
22:30

20:00
20:55

18:30
19:30

17:40

17:00

12:05
12:50
13:20
14:15
15:10
16:05

11:10

09:30

08:35

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti
v Římě (9)
Vzpomínky v mém
srdci
Americký film
Odložené případy III
(18)
Můj přítel Monk IV (4)
Lenssen & spol. (28)
Pohřešovaní II (17)
Kobra 11 VI (7)
Hvězdná brána V (1)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V
(10)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(10)
Ulice (1175, 1176)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Beze stopy VII (4)
Námořní vyšetřovací
služba III (20)
Na vlastní oči
Plastická chirurgie s.r.o.
IV (9)
Harley Davidson
a Marlboro Man
Americký akční film
Novashopping
15 LET TV NOVA
112
Áčko
Směr jih (19)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Chalupa
je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 – Televarieté
10.25 - Tajemství Ocelového
města
Dobrodružný film
11.50 - Klokočí
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(4/13)
13.45 - Okouzlení VIII (36/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(3/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (4/26)
16.15 - Já a moje rodina
(20/26)
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:
Rožďalovické rybníky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
20.55 - Po stopách hvězd
21.25 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon I (4/8)
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Ene bene
Český film
00.50 - Okouzlení VIII (36/54)
01.45 - Hledání ztraceného
času
02.05 - Události v regionech
02.30 - Události v regionech
Brno
02.55 - Události v regionech
Ostrava
03.20 - Sabotáž
03.50 - Tajné akce StB (4/40)
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Kultura v regionech

Støeda

05.00 - Auto Moto
Styl
05.30 - Správy
STV
05.50 - Divnopis - Škrovád
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.55 - Architektura světla:
Bohigas & Ganchegui
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(7/26)
11.15 - Šaty dělaj' člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Kde peníze pomáhají
13.30 - Věříš si?
13.55 - Záhady Toma Wizarda
14.10 - Věda je zábava (11/26)
14.35 - Tykadlo
14.55 - Chcete mě?
15.15 - Trajekt Estonia
Brána poznání
16.10 - Deset století
architektury
16.25 - Vivat Španělsko!
(4/12)
16.40 - Zoom
16.55 - Než přijede záchranka
(2/13)
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. (8/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Život na dluh
20.30 - Nero, císař římský
(2/2)
Italský koprodukční
film
22.05 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Den, kdy byl zavražděn
Theo van Gogh
Noční filmový klub
00.10 - Nic takového
Americko-islandský
film
01.50 - Divadlo žije!
02.15 - Q 02.45 - Notes
03.30 - Zoom
03.40 - Deset století
architektury
03.55 - Dej mi duši a ostatní
si ponech

06:10- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (28)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Will & Grace VI (11)
07:45- Přátelé I (22)
08:15- Sabrina - mladá
čarodějnice I (12)
08:40- Panelák (59)
09:20- Odpadlík II (1)
10:15- Sedmé nebe XI (22)
11:10- Právo a pořádek II (18)
12:05- To je vražda, napsala III
(15)
13:00- Chůva k pohledání VI
(12)
13:30- Will & Grace VI (12)
14:00- Policie - New York
(101)
14:55- Chameleon IV (10)
15:50- Médium II (9)
16:45- Drzá Jordan IV (18)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(18)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (23)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Myšlenky zločince III
(19)
23:20- Spiknutí
Americký thriller
01:10- Volejte Věštce
02:55- Lovci duchů (18)
03:40- Na čem záleží (52)
04:05- TOP STAR magazín

28. 1. 2009

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

00:45

22:55

22:05

21:15

20:00

18:30
19:30

17:40

17:00

12:05
12:55
13:25
14:15
15:15
16:05

11:15

09:25

08:35

29. 1. 2009

05.00 - PORT
05.30 - Správy STV
05.55 - Sváteční
slovo
teologa Zdeňka
A. Emingera
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Guadalcanal (4/13)
10.35 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (4/13)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.45 - Střípky času
13.05 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (31/72)
13.20 - Bludiště
13.50 - Zvon Lukáš
14.45 - Já a moje rodina (20/26)
15.05 - Toulavá kamera
15.30 - Království divočiny:
Mořští savci (5/10)
Brána poznání
16.00 - Prizma
16.25 - Tisíc let české
myslivosti
16.55 - Buly
HC Energie Karlovy
Vary - HC Znojemští
Orli
Hokejový magazín
s přímým přenosem
19.30 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.40 - Game Page
20.00 - Gentleman Josef
Škvorecký
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Restart (4/8)
22.30 - Události, komentáře
Filmový klub
23.10 - A teď něco úplně jiného
Britský film
00.35 - Den, kdy byl zavražděn
Theo van Gogh
01.35 - Concerto Bohemia
2004
03.05 - Divnopis - Škrovád
03.10 - Film point
Holička, volička
Mia
Příběh ženy
Perlička
Klarinet
04.10 - Než přijede záchranka
(2/13)
04.25 - Krásný ztráty
04.50 - Setkávání

06:35- Petr Pan a piráti (29)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Tom a Jerry
07:30- Tom a Jerry
07:45- Will & Grace VI (12)
08:10- Přátelé I (23)
08:40- Sabrina - mladá
čarodějnice I (13)
09:05- Panelák (60)
09:50- Odpadlík II (2)
10:40- Právo a pořádek II (19)
11:40- To je vražda, napsala III
(16)
13:00- Chůva k pohledání VI
(13)
13:30- Will & Grace VI (13)
13:55- Policie - New York (102)
14:50- Chameleon IV (11)
15:45- Médium II (10)
16:45- Drzá Jordan IV (19)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(19)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé I (24)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(44)
21:15- Jak se staví sen
22:05- Chirurgové IV (4)
23:05- Sběratelé kostí I (1)
00:00- Na plný plyn I (8)
00:55- Volejte Věštce
02:40- Lovci duchů (19)
03:25- Na čem záleží (53)
03:50- Kapitán Kloss (10)
04:50- Receptář prima nápadů

02:25
02:45
03:30
04:25
05:10
05:30

01:00

22:20
23:25

20:00

18:30
19:30

17:40

17:00

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

11:25

09:25

08:30

30. 1. 2009
06:35- Petr Pan a piráti (30)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Život v moři
08:05- Will & Grace VI (13)
08:30- Přátelé I (24)
09:00- Sabrina - mladá
čarodějnice I (14)
09:30- Panelák (61)
10:10- Odpadlík II (3)
11:05- Právo a pořádek II (20)
12:05- To je vražda, napsala III
(17)
13:00- Chůva k pohledání VI
(14)
13:30- Will & Grace VI (14)
14:00- Policie - New York
(103)
14:55- Chameleon IV (12)
15:50- Médium II (11)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(20)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (1)
19:55- Počasí
20:00- Blbý a blbější
Americká bláznivá
komedie
22:20- Romeo musí zemřít
Americký akční thriller
00:40- Frekvence
Americký sci-fi film
02:40- Volejte Věštce
04:25- Lovci duchů (20)
05:05- Na čem záleží (54)

05.00 - Zkus mít
vkus
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (5/26)
06.45 - Sezame, pojď si hrát
(74/78)
07.10 - Kromaňonec (5/21)
07.30 - Tip a Tap (20/26)
07.40 - Garfield a přátelé II
(9/26)
08.05 - U nás na farmě (22/26)
08.20 - Veritas - princ pravdy
Americký film
09.55 - Kuchařská pohotovost
10.25 - Království prstenu (1/2)
Historický film
natočený v koprodukci
SRN, Itálie, Velké
Británie a USA
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (5/10)
13.35 - Mezi námi zvířaty
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (5/13)
14.30 - Doktor Martin (4/23)
15.20 - Severní polární záře
Americký film
17.10 - Šaty dělaj' člověka
17.20 - Experiment
17.50 - Zahalte jí tvář (5/6)
18.35 - Evropské pexeso
18.35 - 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 - Nezapomenutelné
scénky
21.00 - Černý rytíř
Americká komedie
22.35 - Zprávy
22.40 - Branky, body, vteřiny
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Vlk
Americký horor
00.50 - Rozhodnutí
Německý film
02.20 - 13. komnata Bořka
Šípka
02.50 - Pošta pro tebe
03.40 - Na moll
04.25 - Folklorika

Sobota
02:50
03:20
04:10
05:10
06:00
06:15

31. 1. 2009
Babicovy dobroty
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (22)
Novashopping
Novashopping

Nedìle

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička v rodném
lese (1/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(10/26)
06:05- Párty 06.50 - Trojčátka (5/26)
s kuchařem 07.15 - Raníček s Dádou
06:35- Samuraj Jack I (22)
07.30 - Hřiště 7
07:00- Země dinosaurů (17)
09.45 - Kalendárium
07:25- Oggy a škodíci
10.00 - Toulavá kamera
07:35- Fresh Prince III (7)
10.30 - Objektiv
11.00 - Byli jednou dva písaři
08:00- Přátelé II (1)
(5/10)
08:30- možnost regionálního
11.50 - Krásy evropského
zpravodajství
pobřeží: V srdci Baltu
08:30- Autosalon
12.00 - Otázky Václava
09:25- Hunter VI (3)
Moravce
10:25- M*A*S*H (241)
13.00 - Zprávy
10:55- M*A*S*H (242)
13.05 - Jak se peče štěstí
11:30- Agentura Jasno (4)
Pohádka
12:25- Closer I (8)
14.05 - Kde peníze pomáhají
13:25- Zlatá horečka
14.10 - Cesty víry
na Klondiku
14.30 - Křesťanský magazín
Kanadský
14.45 - Sváteční slovo teologa
dobrodružný film
Daniela Hermana
Pro pamětníky
15:40- Premier League Live!
14.50 - Dědeček, Kyliján a já
16:00- Arsenal FC –
Český film
West Ham United
16.20 - Vodácká putování
Londýnské derby
16.35 - Generace "0"
v přímém přenosu
16.50 - Moje rodina II (5/13)
z anglické fotbalové
17.20 - Čétéčko
ligy
17.40 - Retro
18:05- 5 proti 5 - Souboj týmů 18.10 - Arabela se vrací aneb
18:55- Zprávy TV Prima
Rumburak králem Říše
Sport TV Prima
pohádek (18/39)
19:30- Přátelé II (2)
18.35 - Zpívánky
19:55- Počasí
18.45 - Večerníček
05.00 - Vivat
18.55 - Šťastných deset
20:00- Van Helsing
Španělsko!
a Šance milion
Americká akční fantasy
(4/12)
19.00 - Události
22:40- Liga výjimečných
05.20 - Věda
Americký dobrodružný 19.35 - Branky, body, vteřiny
v Evropě: Srdeční
19.50 - Předpověď počasí
sci-fi film
infarkt
19.55 - Sportka a Šance
00:50- Srdce a zbroj
05.30 - Správy STV
20.00 - Roming
Italský dobrodružný
05.59 - Dobré ráno
Komediální road-movie
08.30 - Panorama
film
21.50 - 168 hodin
09.10 - Na stopě
02:35- Volejte Věštce
22.25 - Zprávy
09.35 - Experiment
04:20- Helicops I (5)
22.30 - Branky, body, vteřiny
10.05 - Neznámí hrdinové 05:05- Helicops I (6)
22.35 - Losování Sportky
Pohnuté osudy
a Šance
10.30 - Život na dluh
22.40 - Dalziel a Pascoe IX
11.00 - Pod pokličkou
(1/4)
05.00 - Kus dřeva
11.35 - AZ-kvíz
00.25 - Losování Šťastných
ze stromu
12.00 - Bydlení je hra
deset a Šance milion
05.20 - Bojová
12.25 - Černé ovce
00.30 - Huff I (8/13)
umění aneb Jednota
12.40 - Ta naše povaha česká
01.25
Svět
umění: Mafie
osobnosti (4/10)
13.10 - Na plovárně s Paulem
v Hollywoodu
05.45
Tisíc
let
české
Mazurskym
02.15 - Uvolněte se, prosím
myslivosti
13.35 - Medúza
03.00 - Otázky Václava
06.10
Film
o
filmu
Roming
14.05 - Šikulové
Moravce 1. část
06.30
Správy
STV
14.20 - Byla jednou jedna
04.00 - Otázky Václava
06.55
Diagnóza
Moravce 2. část
planeta (4/26)
05:59 Snídaně 14.50 - Sportovci světa:
07.15 - To jsou věci! (2/10)
s Novou
07.50 - Panorama
Posedlý létáním
Tequila a Bonetti
06:50 Spiderman
08.30 - Zmrzlina - věčná vášeň
15.45 - Evropa dnes
v Římě (11)
(10)
09.25 - Folklorika
Brána poznání
Královna a já
06:00 Kroniky 09.50 - Náš venkov
07:10 Myšák Stuart Little (10)
16.10 - Kus dřeva ze stromu
Novozélandský film
07:35 3-2-1 Tučňáci! (10)
divočiny 10.10 - Za vesnickými
16.30 - Rodina a já
Odložené případy III
08:00 Vteřiny před katastrofou
06:30 Spiderman (9)
16.50 - Bílá místa
muzikanty
(20)
II
06:55 Myšák Stuart Little (9) 10.40 - Hledání ztraceného
17.05 - Střípky času
Můj přítel Monk IV (6) 17.25 - Dvaasedmdesát jmen 07:15 3-2-1 Tučňáci! (9)
09:00 15 LET TV NOVA času
Lenssen & spol. (30)
archiv
české historie (32/72) 07:45 Senzační Spiderman
11.00 - Gentleman Josef
Pohřešovaní III (1)
Horoskopičiny
17.40 - Chcete mě?
(19)
Škvorecký
Kobra 11 VI (9)
10:00 Politické harašení
18.00 - Ještě jsem tady 08:10
Na
výpravě
s
Jeffem
12.00
PORT
Hvězdná brána V (3)
11:10 Z pekla štěstí (4)
Agneša Kalinová II.
Corwinem (9)
12.30 - Pětka v Pomeranči
11:40 Odvrácená tvář hor (4)
Zákon a pořádek:
18.25 - Kosmopolis
09:00
Eso
12.55 - Game Page
12:45 Na první pohled
Zločinné úmysly V (12) 18.55 - Zprávy v českém
10:05
Mach
2
13.20 - Sabotáž
Americký romantický
Odpolední
znakovém jazyce
Americký
akční
film
film
Televizní noviny
13.45 - Dionne Warwick
19.05 - Hledám práci
15:05
Prime
12:00
Volejte
Novu
Sportovní noviny
14.45 - Nebezpečí z hlubin
19.30 - Haf! (48/62)
Americká romantická
Odpolední Počasí
12:30 Rukavička
15.40 - Kamera na cestách:
20.00 - Nominační večer
komedie
Kriminálka Miami IV
Česká komedie
Nová Evropa očima
Českého lva
17:00 Odpolední
(12)
14:20 Legenda o Jiřím
Michaela Palina (3/7)
21.45 - Změnit gravitaci
Televizní noviny
Ulice (1179, 1180)
a drakovi
16.35 - Modrá tajemství (1/3)
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
Televizní noviny
Koprodukční fantasy
17.30 - Po stopách
HOREČKA
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
film
17.45
O
češtině
PÁTEČNÍ
NOCI
17:35
Dva
a půl chlapa IV (10)
Počasí
16:10
Parta
hic
23.10
Gorodok
(16/20)
18.00
Divadlo
žije!
18:00
Rady
ptáka Loskutáka
Úsměv Mony Lisy
23.35 - TV BONSAI... s Janem
Česká komedie
18.30 - Kultura.cz
18:55 Občanské judo
Americký film
Kačerem
18:00 Babicovy dobroty
19.00 - Mezi proudy
19:30 Televizní noviny
Tudorovci (4)
23.55 - Hale and Pace (5/7)
18:35 Koření
19.50 - Kde peníze pomáhají
Sportovní noviny
Rocky 4
00.20 - Burianův den žen
19:30 Televizní noviny
Počasí
20.00 - Zlatá šedesátá (5/26)
Americký akční film
00.45
Samizdat
(5/15)
20:00 15 LET TV NOVA
Sportovní noviny
21.00 - Sedmikrásky
Sleepwalkers
01.45
Gentleman
Josef
Třetí vlna
Americký horor
Počasí
Slavný film
Škvorecký
21:10 Střepiny
Novashopping
20:00 Hádej kdo?
22.15 - Cesta
02.45
Dobrodružství
vědy
21:35 Mr. GS
Tabu
Americká komedie
23.10 - Noc s Andělem
a techniky
22:05 Probuzení v Renu
DO-RE-MI
21:55 Červený drak
00.40 - Morricone diriguje
03.10
Hledám
práci
Americká komedie
Směr jih (21)
Americko-německý
01.40
Sešli
se...
03.35 - Exit 316 - Mise: Jak
23:35 Kriminálka Las Vegas
Novashopping
thriller
02.35
Je
to
jenom
rokenrol
dostat rodiče
IV (11)
Novashopping
00:15 Boss
03.15 - ČT Live - Pražský
do polepšovny
00:20 Novashopping
Americký
krimi
film
výběr
03.50 - Rodina a já
00:45 Střepiny
02:00 Novashopping
04.15 - Grotesky
01:05 Rukavička
06:10- Tele- 04.10 - Bílá místa
02:25 Volejte Novu
04.30 - Ladí neladí
Česká komedie
shopping 04.25 - Následník trůnu

05.00 - Bydlení je hra
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Pražské zvony a věže
09.35 - Sedmikrásky Josefa
Kainara
10.15 - Krásy evropského
pobřeží: V srdci Baltu
10.25 - Příště u Vás... tentokrát
v Táboře
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (38/54)
14.30 - Haf! (48/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(17/26)
15.25 - Taylor má trable
(22/26)
15.50 - Svět Elmo (37/56)
16.05 - Babar (24/26)
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:
Koniklec luční český
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
(4/21)
20.55 - 13. komnata Bořka
Šípka
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.10 - Sex ve městě III (10/18)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Désiré Landru
Francouzský film
00.25 - Losování Euromiliony
00.35 - Okouzlení VIII (38/54)
01.25 - Všechnopárty
02.10 - Události v regionech
02.35 - Události v regionech
Brno
03.00 - Události v regionech
Ostrava
03.25 - Regiony ČT24
03.50 - Krásný ztráty
04.15 - Generace "0"
04.30 - Gorodok (16/20)

Pátek
1. 2. 2009
DO-RE-MI
Směr jih (23)
Novashopping
Novashopping

05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Tomášem
Slámou
06.50 - Správy STV
07.15 - Ještě jsem tady - Agneš
a Kalinová II.
07.50 - Panorama
08.30 - Krásy evropského
pobřeží: Pláž potěšení
08.35 - Československý
filmový týdeník
(714/2379)
08.50 - Cesta
09.45 - Knižní svět
10.15 - Film 2009
10.45 - Exit 316 - Mise:
Kdopak to zvoní?
11.05 - Chcete je?
11.10 - Mýty a fakta historie:
Pancho
ZE ZLATÉHO
FONDU
12.00 - Žalář nejtemnější
Dramatický příběh
13.00 - Jmenuji se po tátovi
Dramatický příběh
14.00 - Dolomitenmann 2008
14.20 - POP ART
15.05 - Svět umění: Mafie
v Hollywoodu
16.00 - Znamení a rituály
16.15 - Světci a svědci
Filmové návraty
16.30 - Monte Walsh
Americký western
18.10 - Poklady světa
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX (2/20)
19.20 - Ars cameralis
19.50 - F. Mendelssohn Bartholdy:
Benátská píseň, Adagio
non troppo
VEČER NA TÉMA...
Můj kraj Pošumaví
20.00 - Historie i současnost
regionu.
20.01 - Karel Klostermann
21.10 - Šumavské proměny
21.40 - Na vrcholky hor
s Vladimírem Čechem
22.00 - Na plovárně s Lubošem
Hrůzou
Filmový klub
22.25 - Páté přes deváté
Britský oscarový film
01.00 - Flamenco 21. století
(1/3)
02.00 - Nezapomenutelné
scénky
02.55 - Modrá tajemství (1/3)
03.50 - Kamera na cestách:
Nová Evropa očima
Michaela Palina (3/7)
04.45 - Krásy evropského
pobřeží: Pláž - potěšení

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (23)
07:00- Země dinosaurů (18)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé II (2)
08:00- Tom a Jerry
08:15- Svět ve válce (1)
09:20- Svět 2009
09:55- Třináct u stolu
Americký detektivní
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:55- Batman a Robin
Americký dobrodružný
film
16:25- Souboj titánů
Britský film
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (3)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(4)
22:10- Wyatt Earp (1/2)
Americký western
23:55- Critters 2
Americká sci-fi
komedie
01:25- Volejte Věštce
03:10- Svět ve válce (1)
04:05- Partie
04:50- Sinan Toprak I (1)

02:55
04:25
05:10
05:25
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06:10- Teleshopping

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti v Římě
(10)
Matky mého muže
Německý romantický
film
Odložené případy III
(19)
Můj přítel Monk IV (5)
Lenssen & spol. (29)
Pohřešovaní II (18)
Kobra 11 VI (8)
Hvězdná brána V (2)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (11)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(11)
Ulice (1177, 1178)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (81)
Kriminálka Las Vegas
VII (21)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (4)
Godsend
Americko-kanadský
horor
Kriminálka Las Vegas
IV (10)
Novashopping
Na vlastní oči
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (20)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Pod pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Buldočí plémě
Britská komedie
Archivní návraty
10.35 - Zpívá Karel Gott
a sám uvádí své
písničky i hosty
11.25 - Náušnice
Povídka o malých
i velkých problémech
dospívání
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.25 - Diagnóza
13.45 - Okouzlení VIII (37/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(4/24)
15.25 - Vodácká putování
15.40 – Šikulové
15.55 - 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:
Listonoh jarní
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot XI (4/4)
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (8/12)
23.55 - Na moll
00.40 - Okouzlení VIII (37/54)
01.30 - Hotel Babylon I (4/8)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Události v regionech
03.15 - Události v regionech
Brno
03.40 - Události v regionech
Ostrava
04.05 - Regiony ČT24
04.30 - Restart (4/8)
04.45 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak

Ètvrtek

TV program

11

26. ledna 2009

12

KAM NA DOVOLENOU

26. ledna 2009

13

KAM NA DOVOLENOU
Tipy na cestování po Evropě a Rusku
Francie
Francie, země módy, elegance, stylu, vůní,
chutí a jedinečné harmonie. Francie je jedinečná.
Neopakovatelná. Francie je zemí krásnou, půvabnou a originální ve všech směrech. Francie jistě alespoň zčásti určuje trendy (a to nejen ty
módní) v celé Evropě. Francie je velmi vyhledávanou a oblíbenou zemí. Mnoho lidí se rozhodne do Francie přestěhovat, nebo zde alespoň
nějakou dobu žít. Ohromná množství turistů každoročně Francii navštíví a obdivuje její krásy.
Francie je evropským státem ležícím jihozápadně
mezi Atlantickým oceánem a Středozemním mořem. Tento stát je na evropské poměry poměrně
velký a zabírá rozlohu zhruba 547 tisíc kilometrů
čtverečných. Co do počtu obyvatel je Francie s

více než 60 milióny lidí 20. nejlidnatějším státem
na světě. Hlavním městem je světoznámá Paříž a
úředním jazykem francouzština. Jedním z francouzských NEJ je zcela jistě hora Mont Blanc,
která měří 4 810 metrů a je nejen nejvyšší horou
Alp, ale také nejvyšší horou celé Evropy. Francie
je demokratickým státem, v jehož čele je prezident, současně je jím Nicolas Sarkozy. Francie
má dodnes mnoho departmentů a pod její vládu
spadají zámořská území téměř po celém
světě. Francie hraje významnou roli v celoevropském měřítku a podílí se nejen
svým členstvím, ale také řízením hned v
několika organizacích. Francie patří do
NATO, OSN, je dokonce jednou ze zakladatelskou zemí Evropské unie.

Řecko
Co se týče podnebí, můžeme Řecko rozdělit do
tří částí – horské, mírné a přímořské.
Nás jako turisty zajímá především podnebí
přímořské. To se vyznačuje mírnými vlhkými zimami a parnými suchými léty. Horské podnebí se
týká západního Řecka a středního Peloponésu. Zajímavostí je v tomto směru poloha Atén, které se nachází na rozhraní horského a přímořského podnebí,
takže jiné je na jihu Atén a jiné v severních čtvrtích.
Pokud nás zajímají rostliny a zvířata, přijdeme si v
Řecku také na své. Zástupci zvířecí říše jsou na pevnině kozy, divoká prasata, vlci, srnci, lišky, ale i
medvědi. Ve vodě nebo jejím okolí zase můžeme vidět tuleně, želvy, mnoho druhů ryb. Když se vydáme

na vyhlídkovou plavbu, často nám cestu zpříjemňují
delfíni. 50% území je pokryto lesy, dále můžeme vidět eukalypty, olivovníky, pistácie, myrty, tabák, vinná réva a mnoho dalších. Roste zde přes 5 tisíc
druhů rostlin a z toho asi čtvrtinu naleznete
pouze v Řecku. Řecko je zemí mnoha památek
a zajímavostí, je to místo, do kterého se zamilujete tak snadno a rychle, že se vám nebude
chtít domů a budete se tam stále a stále vracet.
Lidé tu mají na všechno čas, nikam se nehrnou
a užívají si život plnými doušky. Především
když vidíte starý manželský pár, jak spolu po
tolika letech soužití sedí na terase, popíjí kávu,
povídají si a koukají se do vzdáleného západu
slunce.

Španělsko

Španělsko se rozkládá na 4/5 Pyrenejského
(Iberského) poloostrova v jihozápadní Evropě.

Na západě hraničí s Portugalskem, na severovýchodě s Francií a Andorou, a na jihu s Gibraltarem a Marokem (díky svým državám Ceutě a Melille na africkém pobřeží). Z východu jej omývá
Středozemní moře, z jihu Gibraltarský průliv, ze
západu Atlantský oceán a ze severu Biskajský
záliv. Je typické svou hornatostí – centrální část je
tvořena náhorní plošinou Mesetou (suchou krajinou bez lesů, olemovanou horskými pásmy a rozdělenou Kastilským pohořím), která vyplňuje asi
polovinu země a její průměrná nadmořská výška

je mezi 600-800m, což ze Španělska dělá hned po
Švýcarsku 2. nejhornatější zemí v Evropě. Na severu země se táhne kolem atlantického pobřeží
Kantabrické pohoří a Pyreneje, které tvoří přirozenou hranici s Francií. Jih země zaujímá nízké
horské pásmo Sierra Morena a především Bétický systém tvořený pohořím Sierra Nevada s nejjižnějším ledovcem v Evropě či nejvyšší horou
Pyrenejského poloostrova - Mulhacén (3482 m).
Ovšem nejvyšší bod kontinentálního a ostrovního Španělska Pico de Teide (3718 m) se nachází
na Kanárských ostrovech.Řeky a vodní toky ve
Španělsku mají většinou během roku malý průtok, ale v měsících, kdy častěji prší, se jejich průtok zvýší nebo opět obnoví.

Itálie
Itálie leží skoro celá na Apeninském poloostrově. Sousedy Itálie má hlavně na severu, patří k nim Francie, Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko.
Uvnitř Itálie leží městské státy nejmenší stát světa Vatikán a San Marino. Břehy Itálie omývá Ligurské, Tyrhénské, Jónské a Jaderské moře. Čím
se Itálie může pyšnit, jsou Alpy nacházející se na
severu s nejvyšší horou Grand Paradiso, která dosahuje 4061 m. n. m. Velmi významnou nížinou
je Pádská nížina, která tvoří více než 50% zemědělství Itálie. Obyvatelé zde pěstují pšenici, rýži,
ovoce, zeleninu a chovají skot. Pádská nížina je
také nejvýznamnější jádrovou oblastí, leží zde
města jako Benátky, Turín či Milano. Střed Itálie

je tvořen Apeniny a to Ligurským, Toskánským, Umbrickým a Abruzzy. K významným
řekám patří Pád, Adige, Arno a Tibera. Navštěvované jsou také jezera a to především Lago di
Como, Gardské a Lago Maggiore. K Ostrovům
Itálie patří Sicílie, Sardinie a Elba, které jsou
vyhledávanými letovisky. Itálie se nachází ve
dvou podnebných pásech. Sever Itálie leží v
mírném pásu a jih se nachází v subtropickém
pásu. Subtropy s obdobím zimních dešťů, kdy
je zde léto horké a suché a zimy naopak mírné
a deštivé. Je zde i typické středomořské klima.
V Alpách je typické vysokohorské klima, v
zimě jsou vrcholky hor zcela zasněžené a zimy
jsou chladné. Čím více na jih půjdeme, tím teplota vzduchu bude stoupat.

Chorvatsko
Chorvatsko se rozprostírá od východních svahů Alp na severozápadě po Panonskou nížinu
na východě.
V jeho střední části se rozkládá Dinárské pohoří s
nejvyšším vrcholem Chorvatska Dinara 1831
metrů. Na jihu je obléváno vodami Jaderského
moře. Svou rozlohou patří Chorvatsko mezi
středně velké evropské země, jako jsou Dánsko,
Irsko nebo Švýcarsko. Hraničí se Slovinskem,
Maďarskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou,
Černou Horou, při mořské hranici s Itálií, Slovinskem a Černou Horou. Celková rozloha země je
56 538km2. Pozornost návštěvníků je pochopitelně upřena na jeho pobřeží, jehož linie se podél

severovýchodního Jadranu táhne v délce 5790km
a jehož součástí je téměř 1200 ostrovů a ostrůvků.
Pobřeží je velmi členité, převládají oblázkové a
skalnaté pláže. Největším ostrovem je ostrov Krk
ležící v Kvarnerském zálivu, největším poloostrovem je Istrijský poloostrov na severozápadě země.
Jaderské moře je vlastně velkým zálivem Středozemního moře, od něhož se odděluje Apeninský
poloostrov. Jeho rozměry je řadí mezi malá moře,
délka je necelých 8700 kilometrů a průměrná šířka
160 kilometrů. Podle hloubky je možné Jadran dělit na dvě poloviny. Severozápadní část je mělká a
její hloubka nepřesahuje 200 metrů, jihovýchodní
část je mnohem hlubší a nachází se zde nejhlubší
místo moře dosahující 1589 metrů.

Rusko
Jelikož je Rusko největším státem na světě (zabírá část Evropy a Asie) je jeho podnebí velmi
rozdílné.
U pobřeží Černého moře jsou léta příjemně teplá. Naopak nejchladněji je na Sibiři (-70 stupňů). Ta se spolu s Dálným východem nachází
v pásmu věčně zmrzlé půdy.
V severní a střední části země je počasí celoročně chladnější než u nás. Na jihu a východě
jsou léta poměrně horká a teploty v zimě nízké.
Na západě se nachází nejznámější pohoří Ural,
které spolu s Kavkazem odděluje evropskou
část Ruska. Na východ od Uralu leží Západosi-

biřská nížina. Na rozhraní Ruska, Mongolska,
Kazachstánu a Číny najdeme pohoří Altaj (s
nejvyšším vrcholem Bělucha 4506 metrů). V
jižní části Východní Sibiře se nachází nejhlubší
a nejstarší jezero na zemi – Bajkal. Je také
druhé největší jezero v Rusku a největší zásobárna pitné vody na světě. Na východě se nachází poloostrov Čukotka, který je od americké
Aljašky oddělen Beringovým průlivem. Na
Dálném východě najdeme poloostrov Kamčatku podél něhož se táhne Kurilsko-kamčatský
příkop. Ruské břehy omývají tři oceány: Tichý,
Severní ledový a Atlantský. Nejdelší řekou je

Ob a největší Jenisej.

Tipy na cestování po exotických zemích
Austrálie
Austrálie je šest států a dvě teritoria: Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia,
Tasmania, Victoria, Western Australia, má
okolo 20 miliónů obyvatel.
Hlavním městem Austrálie a sídlem australské
vlády je Canberra. První osídlenci na kontinent
přicestovali z regionu jihovýchodní Asie před
více než 40.000 lety. Osidlování Austrálie evrop-

skými kolonizátory začalo v roce 1788, ale už v
roce 1770 učinil formální nárok na území ve prospěch Velké Británie kapitán James Cook. V 18. a
19. století vzniklo šest k olonií, které v roce 1901
vytvořily Australské společenství (Commonwealth of Australia). Nový stát byl schopen využít
rozsáhlé přírodní bohatství pro rychlý rozvoj hospodářství. V roce 1999 bylo přehlasováno referendum o změně statutu Austrálie z monarchie na
republiku.

Bora-Bora
Bora Bora: patří nejznámější exotické ostrovy
světa.
Během 2 sv. války zde byly svedeny těžké boje
mezi Japonci a spojenci, dodnes zde naleznete
pozůstatky těchto bojů. Ostrov Bora Bora má 38

km2 , je vzdálený z Tahiti 1 hod. letu. Naleznete
zde jedny z nejlepších koupacích a potápěcích lokalit světa. Ostrov Bora Bora, přezdívaný Perla
Polynésie, má jednu z nejkrásnějších lagun světa.
Ostrovu Bora Bora dominují svěže zelené, tyrkysové, azurové a temně modré barvy.

Indie
Celková rozloha Indie je 3 287 590 km2, z čehož je 2 973 190 km2 pevnina a 314 400 km2
voda. Což je asi 42x větší rozloha jak Česká republika.
Indie je tak 7 největší zemí na světě. Celková délka pobřeží je 7 000 km. Indie na východě sousedí
s Bangladéšem (dříve Východní Pakistán), přes 4
000 km a Myamarem (dříve Barma) v délce 1 500
km. Na severovýchodě s Čínou resp. Tibetem

(cca 3 400 km), Bhutánem (605 km) a Nepálem
(1 700 km). Severozápadní hranice v délce 2 900
km je s Pakistánem. O území Kašmír (Kashmir)
se stále vedou dohady, co patří k Pakistánu a co k
Indii, proto některé mapy ukazují hranice jinak.
Indie nemá hranici s ostrovem Srí Lanka (Ceylon). Indie má celkem 1 080 264 000 obyvatel a je
2. nejlidnatější stát po Číně, žije zde 105x více
obyvatel jak v České republice. Odhaduje se, že v
roce 2015 bude v Indii 1 260 366 obyvatel.

Japonsko
Přesto že se Japonsko stalo během 20. století
nedílnou součástí "západní" civilizace a zařadilo se dokonce mezi země s nejrozvinutější
ekonomikou, životním stylem a myšlením zůstávají Japonci i nadále v mnoha směrech ve
svém vlastním tradičním světě.
Není divu, že i dnes v době informací zůstává
mnoho věcí jenž jsou pro nás nejaponce záhadou
obestřenou exotickými tradicemi. Japonsko.

Země, která mnohého nadchne svou poetikou, malebností, historií plnou bojů a intrik či snad kontrasty,
o které tu rozhodně není nouze. Namátkou třeba dlouholetá úmyslná izolace od okolního světa střídající se
s překotným přijímáním cizích vzorů, mírumilovnost
čajového obřadu a krvelačnost japonských vojsk za
druhé světové války hraničící s fanatismem, poklid
horských vsí, kde se čas jakoby zastavil a ruch nejlidnatějších městských aglomerací světa a
tak dále a tak podobně...

26. ledna 2009
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BLÍŽÍ SE 14. ÚNOR - SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA; PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil před blížícím se svátkem zamilovaných pro všechny své
čtenáře ojedinělý speciál, ve kterém si zcela jistě každý najde "to" své! Již od dnešního čísla na
Vás čeká hned několik soutěží, kvízů a prostřednictvím našich-vašich novin se můžete třeba i seznámit! Ve hře je tak nejen „láskyplná“ zábava, ale také řada hodnotných cen a připraveno je i
jedno exkluzivní překvapení!
Čtěte „PROSTĚJOVSKÝ Večerník – týdeník plný soutěží!

Chcete vyjádřit svoji lásku? Máte zájem konečně se projevit a oslovit svou milou, případně
milého? Chcete poslat vzkaz svému životnímu partnerovi-partnerce? Nebo byste rádi ocenili kamaráda či kamarádku za krásné přátelství? Pak přichází Vaše šance!
Prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku můžete všechno uvedené, ale i cokoliv další, právě učinit. Na Vaše vzkazy čekáme v redakci na adrese: PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
Olomoucká 10, Prostějov. Můžete však poslat také e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz.

CO ZNAMENÁ SVATÝ VALENTÝN A PROČ SE SLAVÍ?
Se sametovou revolucí k nám ze
západu přišla nejen řada negativních, ale i spousta pozitivních
věcí. Jednou z nich je svátek zamilovaných, který připadá na
14. února 2009. I když se jedná
o poměrně banální záležitost,
vyvolává jeho slavení rozporuplné reakce. Většina z nás jej sice slaví, najdou se však i tací,
pro které je trnem v oku. Ti se
ohánějí tím, že projevy lásky by
měly být zcela přirozené a neměly by se stát záležitostí pouze
jednoho dne v roce. I tyto názory mají své opodstatnění.
Přesto je zřejmé, že jak muži,
tak ženy, kteří něco podobného
tvrdí, by se měli zamyslet, zda
jejich názor zastává i jejich partner, popřípadě partnerka.
Jestliže ano, je vše v pořádku.
Jestliže ne, tak alespoň čokoládová bonboniéra, popřípadě
prachobyčejná růže a vášnivý
polibek by byly zcela určitě na
místě. Proto, slavte doma
SVATÉHO VALENTÝNA!
Vždyť každá příležitost, aby-

chom si jen vzpomněli na svého
partnera, či případně jej obdarovali, přece stojí za to!
Zamilovaní slavili už v Římě
Oslavy svátku sv. Valentýna,
svátku všech zamilovaných,
mají své kořeny až ve starověkém Římě. Pohanský
svátek připadající na polovinu
února, který byl pravděpodobným předchůdcem křesťanských oslav svatého Valentýna,
Římané zasvětili bůžkovi pastýřů Faunovi. O Luperkáliích,
jak se svátek nazýval, se mladí
lidé spojovali do párů - každý s
tím, koho mu určil los. Svému
svátečnímu partnerovi musel
být každý po celou dobu oslav
věrný. Křesťané přejali tento
starobylý zvyk a spojili jej se
svým světcem Valentýnem, mučedníkem za vlády císaře
Claudia II. Germanika. Duševně nemocný císař se prý rozhodl zrušit manželství, neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými válečníky. Kněz Valentýn
však přes císařův zákaz tajně dál

oddával milence, za což byl
uvržen do vězení. Po roce
Claudius Valentýnovi navrhl,
aby se zřekl křesťanské víry a
zachránil si život. Kněz však jeho nabídku odmítl a Claudius jej
dal vzápětí popravit. Poslední
vzkaz, který Valentýn poslal
dceři vězeňského dozorce před
svou smrtí 17. února 269, zakončil slovy: "Od Tvého
Valentýna". Podle legendy pak
nad Valentýnovým hrobem za
římskými hradbami vykvetly
růžové květy mandlovníku.
Svátek, který se těší největší
oblibě především v Anglii a
Americe, proniká postupně i
do většiny evropských zemí a
každým rokem stoupá jeho
obliba i u nás. Milenci i ti, kdo
na sebe myslí, ale nestihli si to
ještě říci, si podle tradice vyměňují pozdravy a malé dárečky. Zamilovaná přání, takzvané "valentýnky", bývají nejednou provázena nejrůznějšími dobrotami, nejlépe čokoládovými.

Moje první, ale třeba i „druhá“ láska
MOJE PRVNÍ, ALE TŘEBA I „DRUHÁ“
LÁSKA. To je název nové Valentýnské soutěže,
kterou
pro
vás
připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a na stránkách
našeho týdeníku bude probíhat do 6. února
2009. Přesně do té doby totiž můžete na adresu naší redakce posílat nejrůznější příběhy,
které se staly vám, ale i vašim přátelům či
známým. Vaše povídky mohou být vtipné,
netradiční, zajímavé, nebo jen tak obyčejné...
Týkat se mohou vaší životní lásky, prvního
rande, „druhé“ zamilovanosti, či třeba obyčejného, ale i neobyčejného trapasu při

schůzce. Ty nejlepší nejenže zveřejníme v
připravovaném „Valentýnském speciálu
2009“, který vyjde 9. února 2009 (jméno autora může být v případě požadavku zachováno pro potřeby redakce), ale ty zcela mimořádně zajímavé a vkusné také vyhodnotíme a těšit se můžete například na tandemový seskok pro dva s přípitkem šampaňským
po přistání, ale i další hodnotné ceny!
Vaše příběhy očekáváme na adrese
Prostějovský Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov, zaslat je můžete také e-mailem na
inzerce@vecernikpv.cz.

VALENTÝNSKÝ KVÍZ – 1. kolo
Vyznáte se v lásce? Víte, jak se třeba jmenuje „bůh lásky“, nebo čí byla milenkou Marylin
Monroe? Pak se zapojte do našeho Valentýnského kvízu o hodnotné ceny včetně hlavní
výhry romantické večeře! Soutěž bude obsahovat tři kola, přičemž to závěrečné, tzv.
FINÁLOVÉ proběhne v pondělí 9. února. Tedy těsně před samotným svátkem
SVATÉHO VALENTÝNA. Na vaše odpovědi však čekáme v redakci průběžně každý
týden s tím, že vyhodnocení proběhne až po skončení všech tří dějství. Za každou správnou odpověď obdržíte do celkového hodnocení jeden bod, vítězem se pochopitelně
stává ten, kdo získá bodů nejvíce. Jestliže se najde vícero „úspěšných“, rozhodne o vítězi los. Ceny však čekají hned na prvních pět nejlepších, proto se opravdu vyplatí zkusit
své znalosti a štěstí! Dnes tedy začínáme kolem prvním. Přejeme hodně zdaru!
1. Jak se jmenuje bůh lásky?
a) Poseidon
b) Zeus
c) Eros

3. Marylin Monroe byla milenkou prezidenta...
a) Nixona
b) Cartera
c) Kennedyho

2. Bájnou mileneckou dvojicí
byli Orfeus a...
a) Euridika
b) Althaya
c) Europa

4. Egyptská milenka Cézara se jmenuje...
a) Julie
b) Kleopatra
c) Lucie
5. Karel IV. měl...
a) 2 manželky
b) 3 manželky
c) 4 manželky

Na vaše správné odpovědi čekáme do pátku 30. ledna 2009 na adrese Prostějovského
Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, můžete také telefonovat na číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na 608 960 042, či poslat e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz.

Cena od 3.490.000,vč. DPH, pozemku
a garáže

Valentýnská seznamka

Soutěž o dva lístky pro jednoho výherce, každého ze tří kol

Soutěžní otázka číslo jedna: Ve které zemi se narodil Shaun Baker?
Správné odpovědi zasílejte do redakce PV Večerníku, nebo telefonicky na čísle 582 333 433

SPORT
Událost týdne

Orli s Geofinem opět padli

Basketbalisté Prostějova výsledkově nezvládli víkendový
šlágr nejvyšší domácí soutěže, ve kterém se utkali s tradičním rivalem z Nového Jičína. Přestože herně na svého soka měli, po skončení utkání mohli opět schovat hlavu do ručníku, jako to učinil Shaun Pruitt. Právě on byl u jednoho
z klíčových momentů zápasu. ČTĚTENASTRANĚ25a26.

Smolař týdne
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Prostějovské volejbalistky v slzách! Boxeři opět přemohli Ústí!
Postup do Ligy mistryň se ztratil v Polsku...
„Proč nemůžeme mít trochu štěstí..,“ posteskla si po úterním střetnutí šestého kola základní skupiny
Ligy mistryň Milada Spalová.
Chvíli předtím přispěla k výhře
VK Prostějov nad španělskou
Murcií a očička jí zářily. Poté, co se
ale dala sledovat výsledky ostatních zápasů, už nejlepší volejbalistce Česka posledních dvou let
tolik do smíchu nebylo. Ba co víc,
když Pila porazila Perugii v tiebreaku posledního setu a podobně
„nevýhodně“ dopadly i ostatní
zápasy, měla slzy na krajíčku... A
nejenom ona. Do smutku se zahalil celý prostějovský ženský volejbal. Postup do Ligy mistryň se totiž vypařil jako pára nad hrncem.
Zřejmě se ztratil v Polsku...
Přestože tedy volejbalistky Prostějova nepostupují do vyřazovacích
bojů play off CEV Indesit Champions League kvůli jedinému setu, až
tak smutné být nemusejí. Při své

premiéře mezi elitou určitě ostudu
neudělaly. „S celkovým vystoupením týmu v Lize mistryň jsme spokojení. Bohužel ke sportovnímu
úspěchu je potřeba vždy trochu toho štěstíčka a to jsme neměli,“ zalitoval Petr Chytil, předseda Správní
rady VK Prostějov. „V každém
případě bereme naši účast jako jednoznačný přínos a obrovskou zkušenost do budoucna. Byť je škoda,
že nemáme šanci jít dál a diváci přišli o další skvělé zápasy,“ dodal
Chytil.
„Myslím si, že se nemáme za co stydět. Tři vítězství v pozici nováčka
jsou velkým úspěchem. Dokonce
mám obavy, abychom to dokázali v
budoucnosti zopakovat. Navíc
jsme byli jediní, kteří se třemi výhrami nepostoupili. Rozhodl o tom
nakonec jeden set...,“ prakticky se
ztotožnil se slovy svého šéfa Miroslav Čada, lodivod prostějovských
volejbalistek. „Velké zklamání ne-

cítím, protože naše výkony byly solidní. Teď už nám tedy nezbývá než
se soustředit na tu českou soutěž,“
poznamenal kouč.
„Z toho jak to nakonec dopadlo
jsme byly hodně zklamané. Zápas
Perugie v Pile jsme sledovaly
všechny společně na internetu v kabině a ten další duel Amstelveenu s
Odincovem pak už každá doma.
Vzájemně jsme se pak obvolávaly a
můžu říci, že to nebylo nic
příjemného,“ svěřila se Večerníku o
dva dny později , jak že se vyrovnávala s krutým osudem, Milada
Spalová. „Druhý den na tréninku
jsme si o tom také něco řekly, ale
pan Čada nám řekl, že takový je
sportovní život a štěstí nám nepřálo.
My se s tím musíme smířit a soustředit se na ligu a tam hrát co nejlépe,“ dodala už bojovněji naladěná
blokařka VK Prostějov.
Volejbalové zpravodajství čtěte na
stranách 27 a 28.
-pk, zv-

Děkujeme. Hráčky VK Prostějov obdržely po
utkání od jedné fanynky kytičku, která jim však
štěstí nepřinesla.

BERDYCH MĚL NA LOPATĚ
FEDERERA. PAK SKONAL...

V australském Melbourne v těchto dnech probíhá první grandslamový turnaj roku a my už jsme měli pomalu v peru napsanou jasnou hvězdu uplynulého týdne.
Bohužel prostějovský tenista Tomáš BERDYCH nedotáhl svoji osmifinálovou jízdu k vytouženému konci a přestože vedl nad někdejší světovou jedničkou Rogerem Federerem již 2:0 na sety, nakonec odcházel z kurtu se skloněnou hlavou!
Švýcarovi podlehl i v osmém vzájemném střetnutí z devíti, ale tentokrát byl
opravdu blízko triumfu. Bohužel tak musíme vyhlásit smolaře týdne...
S turnajem se tak naše jednička rozloučila stejně jako loni mezi nejlepší šestnáckou. Ještě o kolo dříve vypadli další členové TK AGROFERT Prostějov Radek
Štěpánek a Lucie Šafářová. V prvním kole byla vyřazena Petra Kvitová.
Byl to boj. Prostějovský tenista Tomáš Berdych se v utkání proti Federerovi vydal ze všech sil, na výhru to ale nestačilo...
Foto z Melbourne: JiříVojzola

Zajímavost týdne
Korfbaloví reprezentanti
V úterý 27. ledna odjíždí čtyři hráči korfbalového oddílu SK RG Prostějov reprezentovat Českou republiku. Jak nám prozradil kouč výběru Jan Mynařík,
Ondřej Bednář a Jan Tichý budou součástí reprezentace do 23 let, která se v
pátek a sobotu 30.-31. ledna zúčastní Monuta Youth World Cup 2009 v holandském Apeldoornu. „Turnaji předchází soustředění v nizozemském Bennekomu,“ doplnil Mynařík. Lenka Faltýnková a Martin Šnévajs jsou zase v
kádru seniorské reprezentace, která bude bojovat v belgických Antverpách
na turnaji EURO TOP 4, soutěži čtyř nejlepších evropských týmů - Nizozemsko,
Belgie, Česká republika a Portugalsko. Turnaj se uskuteční o
víkendu 31.1.-1.2., stejně jako juniorka se předtím budou připravovat v Bennekomu. K osobním
úspěchům hráčů a hráčky Večerník gratuluje a vzkazuje: jen tak
dál!

Sportovní tipy
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VK Prostějov ovládl tuzemskou anketu!
Hned čtyři členové VK Prostějov výrazně zabodovali v dalším ročníku ankety Českého
volejbalového svazu o nejlepší
hráče, hráčky a trenéry ČR za
rok 2008. O pořadí v anketě
rozhodlo hlasování všech koučů reprezentačních družstev,
členů SR ČVS, sportovních novinářů a dalších expertů. Toto
odborné plénum tedy přisoudilo stejně jako v minulém roce
pomyslnou královskou korunu
stěžejní hráčce hanáckého klubu, blokařce Miladě Spalové.
Právě předsezónní posila prostějovského volejbalvého klubu získala nejvíce hlasů v hodnocení
„Nejlepší volejbalistka“ a pochopitelně ovládla i kategorii „Nejlepší blokařka“. Markéta Tomanová zase vyhrála kategorii Nejlepší
ženské libero a navíc se prosadila
na páté místo v kategorii Nejlepší
volejbalistka. Michaela Jelínková se stala top nahrávačkou ČR a
anketní úspěch VK znásobil kouč
Miroslav Čada, jenž ovládl kategorii „Nejlepší trenér ženských
týmů“.
„Vítězství v anketě mě opravdu
překvapilo. V letošní sezóně jsem
totiž nepůsobila v reprezentaci a
odborná veřejnost většinou posuzuje výkonnost právě na základě
národního týmu. Jestliže jsem vyhrála, znamená to, že se odborníci
už nedívají jen na národní tým,
ale sledují také výkony v klubu.

Přiznávám, že mě obhajoba potěšila a ocenění si opět hodně
vážím,“ uvedla v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, který

Milada Spalová nejlepší
volejbalistkou ČR 2008,
M. Čada vládne mezi
trenéry, uspěly i Tomanová
a Jelínková

najdete na straně 28 dnešního vydání, Milada Spalová. „Co rozhodlo? To nedokážu posoudit.
Opravdu nevím, jestli se posuzovalo jen mé působení v Prostějově, nebo hrála roli loňská sezóna v Polsku, kde jsem také v Lize

VÝSLEDKY ANKETY ČVS VE VYBRANÝCH KATEGORIÍCH
Nejlepší volejbalistka 2008: 1. Milada Spalová, 2. Tereza Matuszková, 3. Aneta Havlíčková, 4. Helena Havelková, 5. Markéta Tomanová, 6. Jana Šenková.
Nejlepší nahrávačka 2008: 1. Michaela Jelínková, 2. Jana Šimánková, 3. Šárka Kubínová.
Nejlepší blokařka 2008: 1. Milada Spalová, 2. Ivana Plchotová, 3.
Anna Kallistová.
Nejlepší ženské libero 2008: 1. Markéta Tomanová, 2. Julie Jášová, 3. Lenka Háječková.
Nejlepší trenér ženských družstev 2008: 1. Miroslav Čada, 2. Stanislav Mitáč, 3. Táňa Krempaská.

Hokejový forvard našel v Prostějově úrodnou půdu
Rozhodla osoba pana Flašara.“
¤ Vrátil jste se ve velkém stylu. V
útoku jste si tedy s Holušou a
Novákem sedli…
„To je pravda, šlape nám to. Že
dám góly já nebo někdo jiný, to je
úplně jedno. Rozhodující je, abychom se dostali z toho spodku a
nahnali nějaké body.“
¤ Prý se obdobnou formou pre-

BC DTJ na vrcholu.
Prostějov opět v čele
boxerské extraligy
nž si poradil až nečekaně s přehledem s Kovalenkem - 2:2. V
šedesátce pak přišlo jediné utkání skončené před limitem.
Domácí Šerban zcela předčil
Houfka a v průběhu druhého
kola poslal svůj celek do vedení - 4:2. Ani heroický boj Bosáka pak nestačil na favorizovaného Chládka a bylo znovu
srovnáno - 4:4. Velkou sérii
Prostějova odstartoval Bacskai, který asi v nejkvalitnějším
utkání dne vybodoval Svobodu
- 6:4. Výtečnou náladu pak následně v pětasedmdesátce ještě
umocnil svým srdnatým bojem
Besaljan, jenž doslova ubil
mladého Lakomého - 8:4. Pomyslný mečbol tak měl na
svých rukavicích domácí kapitán Petr Novotný, který v
hodně vyrovnaném zápase vybodoval dobře připraveného
Stárka - 10:4. Taktický plán domácího trenéra, rozhodnout
před dvěma posledními váhami tak vyšel do puntíku. Ve
váze do 91 kilogramů totiž v
nehezkém zápase prohrál o hlavu menší Darmosz s na domácí
scéně neporazitelným Viktorou
a v supertěžké kategorii podle
očekávání nestačil Dominik
Musil na velezkušeného Průšu
- 10:8. O celkovém vítězství
Prostějova ve vyrovnaném
zápase zřejmě rozhodlo domácí prostředí, kdy se ve vyrovnaných zápasech rozhodčí
přece jenom přiklonili na stranu pořádajícího týmu.
Podrobnou reportáž z celého
souboje 5. kola nejvyšší domácí soutěže najdete na
straně 21.
-zv-

mistryň účinkovala,“ poznamenala dále čerstvá nejlepší hráčka
tuzemska, jenž obhájila loňské
vítězství a po triumfu v roce 2004
si připsala celkově již třetí prvenství.
Podobně skromný jako jeho
svěřenkyně zůstal po svém prvenství i kouč Miroslav Čada.
„Nechtěl bych to nějak moc glorifikovat. Prostě to tak nějak vyšlo, že odborná veřejnost a novináři se přiklonili k mé osobě. Nemyslím si však, že tam byly nějaké moc velké rozdíly. Já jsem v
loňské sezóně na klubové úrovni
neměl žádný velký úspěch, spíš
to asi pramenilo z výsledků slovenského nároďáku. Každopádně je to však povzbuzení do
mé další práce,“ prozradil lodivod VK Prostějov v interview,
které najdete na našich stránkách
již za týden.
-pk, zv-

Petr Janečka pálí za Jestřáby ostrými
Staronovou tváří v prostějovském
kádru se stal útočník Petr Janečka, který si z Poruby přivezl na
Hanou vskutku excelentní fazónu. Ve třech posledních zápasech
zatížil konto soupeřů pěti brankami, k nimž přidal dvě finální asistence. Navíc s jeho příchodem
začala druhá útočná řada protivníky Jestřábů doslova decimovat.
¤ V úvodu sezóny jste při svých
startech za Prostějov netajil touhu zůstat v Porubě. Co vás
přimělo změnit názor?
„V Porubě se rozhodli jít trochu jinou cestou, kdy nabrali mladé kluky z Vítkovic a tím pádem pro mě
už nezbylo místo. Šel jsem tedy do
Prostějova za panem Flašarem,
který o mě projevil velký zájem.
Probrali jsme výhledově budoucnost a já jsem rád, že zde můžu
hrát.“
¤ Měl jste i jiné nabídky než
z Prostějova?
„Nějaké nabídky tam byly, ale nechtěl jsem jít do cizího prostředí.

Letošní domácí premiéra obhájců titulu v boxerské UNIBON extralize se vydařila. V
nedělním dopoledni zavítali
na Hanou borci největšího rivala prostějovských boxerů,
tým SKP Sever Ústí nad Labem. Severočeši zavítali do
prostějovské sokolovny téměř v nejsilnější sestavě, proti
nimž museli domácí trenéři
hodně improvizovat. V týdnu
před utkáním totiž sklátila viróza nové posily Krále i Parlagiho, Oltványiho a také
Benceho. „Musel jsem ve
středu jet do Maďarska
shánět úplně jiné boxeři, než s
kterými jsem najisto počítal.
Favoritem tak bylo podle mě
tentokrát Ústí,“ prozradil
problémy se sestavou domácí
lodivod Radoslav Křížek.
Přestože tedy nebyli Prostějovští favoritem, nakonec rozhodli o svém vítězství ve
střední pasáži zápasu, kdy se
od stavu 4:4 dokázali utrhnout až na 10:4. Závěrečné
dva duely nejtěžších vah tak
už nic neřešily a dvě výhry hostujících borců jen kosmeticky upravily konečný výsledek
na 10:8 pro prostějovský BC
DTJ.
Souboj dvou v současnosti nejkvalitnějších družstev celé
UNIBON Extraligy přilákal do
prostějovské sokolovny velice
slušnou návštěvu, která byla
svědkem devíti až na výjimky
velice vyrovnaných zápasů.
Novinkou letošního roku byla
změna v délce trvání jednotlivých střetnutí, kdy místo tradičních čtyř dvouminutových
kol, zápasili boxeři třikrát po
třech minutách. Celkem podle
papírových předpokladů se
ujali vedení hosté, když Kučera
podlehl Mulievovi - 0:2. Srovnání stavu zařídil ve velice kvalitním mači Filip Reiteman, je-

zentujete i na trénincích?
(smích) „Tak my máme červené
dresy a Roman ´Hloušek´ nám začal říkat Sověti. Zatím se daří, jen
aby to vydrželo.“
¤ Nelimituje váš útok v zápasech menší výška?
„My se to snažíme rozhýbat naším
pohybem. To je náš styl. Tím, že
jsme malí tak musíme udělat dva
kroky navíc než ti urostlí obránci.
Nemůžeme se moc pouštět do hry
tělem a musíme ten fyzický styl
eliminovat bruslením.“
¤ Kam se až může dostat Prostějov v případě postupu do play
off?
„Ten cíl je jasně daný, tedy postup
do vyřazovacích bojů. Tam se můžeme porvat úplně s každým.
Když můžeme porážet Valašské
Meziříčí a podobné celky, tak můžeme svést rovnocenné partie s každým. Je to otázka momentální
formy a v té druhé lize se dá hrát
opravdu s každým.“
Zdeněk Vysloužil

Ústí padlo. Včerejší extraligové střetnutí mezi dvěma posledními mistry dopadlo přesně, jak vypovídá náš snímek - Prostějov měl nad severočeským gigantem opět navrch
Foto: Zdeněk Pěnička

Hokejisté Plumlova
vydřeli čtyři body!
V uplynulém týdnu absolvovali hokejisté HC Grewis Plumlov hned tři utkání Krajské ligy
Zlínska a jižní Moravy. Velice
slušná zápasová porce přinesla
svěřencům trenéra Ivo Grmely
také hodnotný bodový příspěvek. Po výhře v Nedvědicích si
připsali Plumlovští po bodíku
za dva nerozhodné výsledky a
dokázali tak vykřesat naději na
dobrou pozici před blížícím se
paly off. „Teď to máme ve
svých rukách. Pokud vyhrajeme teď v Boskovicích tak se
vyhneme v 1. kole Uherskému

Brodu a s ostatními celky se dá
v pohodě hrát,“ zmínil reálnou
šanci na případný postup
plumlovský kouč Ivo Grmela.
Nutno podotknout, že za zlepšenými výsledky Plumlova
stojí i posily vyhoštěné z kádru
Jestřábů Kučera s Ondrejkovičem.
V závěrečném 22. kole základní části soutěže, zajíždějí hokejisté Plumlova v neděli 1. února na led Boskovic.
Podrobné zpravodajství z jednotlivých utkání přineseme v
příštím vydání Večerníku. -zv-

* soutěžní kvíz * vyznáte se ve sportu? *
Soutěž se sportovní tématikou, která na stránkách našeho týdeníku
probíhala po celý poslední měsíc loňského roku, pořád čeká na své vyhodnocení. Jelikož se nám v uplynulém týdnu nepodařilo najít vhodný termín se všemi úspěšnými tipujícími, bylo avizované vyhlášení
nejlepších opět odloženo. Redakce se pak následně rozhodla, že výsledky oznámí tak jako tak v následujícím týdnu a okamžitě poté, dojde k předání cen. Ještě jednou děkujeme za pochopení. Šťastný výherce, ať už je to muž či žena, se už opravdu 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, již brzy napíše sportovní soutěž své
hodnocení.
-red-

26. 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%

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

Tel: 602 190 196

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

Tel.: 777 181 816

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

Tel.: 606 842 329

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

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

Tel.606 842 329

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

Tel.: 602 190 196

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

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

Tel. 777 869 636

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!

BYTY - PRODEJ

1+1, ul. Tylova, PV. Dr./panel, 5. patro,
32m2,lodžie, plast. okna.
Cena:900000Kč
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.
Při rychlém jednání SLEVA!

BYTY- PRONÁJEM

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

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

Prodej RD 3+1 v Náměšti na Hané. Průjezd,
zahrada, CP 438m2.Plyn, vytápění, el.e. 220/
380V, studna, obecní voda, kanalizace před
domem. Pěkná lokalita nedaleko zámku. Při
rychlém jednání SLEVA! Cena: 1 290 000 Kč

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

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!
PROBÍHÁ REZERVACE VE VÝŠI
50 000Kč
NAVÁMI VYBRANÝ POZEMEK !
Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena:180000Kč
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané.
Cena:400Kč/m2
Prodej st. pozemku ul.Smržická, Držovice.
Výměra 12 976m2. Určeno na bydlení.
Cena:1200Kč/m2.

Tel.: 773 645 907

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

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

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 kanceláře 38,5m2 v centru
města PV, I.patro, koberec, kuchyňka,WC,
internet,alarm atd. Cena:4500Kč/měs.+ink.
Pronájem tří kanceláří 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.

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.,

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov

Aukce jsou konány v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.
4.aukce (značená A4)
Prohlídky
pátek 23.1.2009 v 13:00 hod.
Konání aukcí
středa 28.1. 2009 13:00 – 15:30 hod.
5.aukce (značená A5)
Prohlídky
pátek 30.1.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukcí
středa 11.2.2009 13:00 – 15:30 hod.
6.aukce (značená A6 - celkem 6 pozemků)
Prohlídky
pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukcí
středa 25.2.2009 13:00 – 15:30 hod.

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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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
PRODEJ / PRONÁJEM

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

Prostějov,nám.Svat.Čecha
Pronájem zavedené zrekonstruované restaurace,
známéjako„Konibar“vcentruzaPriorem,plocha
prostor200m2,funkčníkuchyně.
Cena:Kč30.000,-/měsíc

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!

NOVINKA

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

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

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

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

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,55m2,4.patro,plast.okna
–SLEVA! Kč930.000,-+provizeKč30.000,3,5+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,-)

PROSTĚJOV:pronájem95m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova. Jedná se o zavedenou prodejnu
se samostatným vstupem, výkladci do ulice,
kuchyňkouasociálnímzázemím.
CenaabližšíinfovRK

VŘESOVICE: jednopodlažní řadový
rodinnýdůmovel.2+1smožnostírozšířenído
patra, příp. do dvora, vzdálenost od PV cca 10
km. Dům je ze smíšeného zdiva, s vedlejšími
stavbamivedvoře. NOVINKA:600000Kč

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl. dům o vel. 2+1 v přízemí a 4+1 v patře; zahrada 743 m2, dvůr s vjezdem, 2 garáže.Voda z vl.
studny+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynové
ústřednítopení.
CenaabližšíinfovRK
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: velmi pěkný, cihlový byt
s balkonem a lodžií, stáří cca 4 roky, v žádané
části města v 1.p./z 5, výtah v domě; prostorná
koupelna, kuch. linka vč. spotřebičů
Cena:1700000Kč
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. V bytě jsou vest.
skříně na míru, prostor na šatnu; ihned volný
Cena k jednání: 1 190 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena:1390000Kč
n 3+1 - Anglická: panel./družst. (možnost
převodu do os. vlast. a financování hypotékou),
7.p./ze 7, nový výtah, lodžie, volný a udržovaný
byt
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., byt po rekonstrukci - nová kuch. linka, koupelna, podlahy, plast.
okna, nová zasklená lodžieCena: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
NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč
n 3+1 – Dolní: panel./os. vlast., vyzděné jádro,
nová koupelna i kuchyně, zasklená lodžie, plast.
okna a mnoho dalších úprav
Cena: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením, volný ihned
Cena:6500Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s
novým etážovým topením, po úpravách, ihned
volný
Cena:5500Kč+ink
PRONÁJEM GARÁŽE – Krasice – pronájem řadové garáže, ihned volná
Cena: 800 Kč/měsíc, platba čtvrtletně

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

www.realspektrum.com
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* VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ * VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ *

VÝHERCI PŘEKYPOVALI V NAŠÍ REDAKCI ŠTĚSTÍM, NA NĚKTERÉ JEŠTĚ CENY ČEKAJÍ
TENTO TÝDEN VAŠE ZCELA POSLEDNÍ ŠANCE ZÍSKAT Pro televizor si přijel Milan Lužný z Výšovic

K PŘEDPLATNÉMU NA ROK 2009 DÁREK!
Chcete si předplatit PROSTĚJOVSKÝ Večerník a ještě si
odnést dárek? Pak máte doslova
poslední šanci! Už jen tento týden
totiž trvá speciální akce našeho
týdeníku, kdy k předplatnému
pro rok 2009 obdržíte jeden z
vámi vybraných dárků a bonus v
podobě řádkového inzerátu
ZDARMA! Akce končí již tuto
sobotu 31. ledna 2009.
Ti z Vás, kteří si zajistili pravidelnou
donášku PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku již s předstihem, nebo
těsně před stanoveným datem 12.
ledna, byli navíc zařazeni do slosování o rovnou 50 atraktivních a hodnotných cen! Definitivně však
úvodní díl VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
skončí až posledním lednovým
dnem, kdy naše ojedinělá nabídka
oficiálně a neodvratně vyprší...
Při blížícím se konci celé akce se
sluší připomenout, jakže vše probíhalo? Tak tedy: 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 -

UPOZORNĚNÍ PRO STÁVAJÍCÍ
ABONENTY: TERMÍN PRO
OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO
JE ÚTERÝ 27. LEDNA 2009!

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!
Současně také upozorňujeme
všechny stávající předplatitele, kteří
si včas - tj. NEJPOZDĚJI DO
ZÍTŘEJŠÍHO DNE ÚTERÝ 27.
LEDNA 2009 - nezaplatí a tím
pádem i neprodlouží předplatné, budou z našeho kmene ve stanoveném
termínu „nemilosrdně“ vyřazeni!!!
Takže, si zkontrolujte doklady, přece
jen pondělí bez VEČERNÍKU nebude už tím správným pondělím...
A to ještě není všechno. Jak jsme již
avizovali, 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 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na vámi vybranou adresu,

obdržíte od nás zdarma DÁRKOVÝ POUKAZ, jehož vzorník najdete taktéž na této straně.
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!

Ve čtvrtek 22. ledna dvě hodiny
po poledni došlo ke slavnostnímu okamžiku. Právě v tuto
chvíli si přijel pan Milan Lužný
z Výšovic pro hlavní výhru v
naší „VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽI“., kterou
převzal od šéfredaktora našeho
týdeníku Bohumila Pácla. Nový abonent Večerníku měl z ceny, kterou byl barevný televizor značky SHARP, věnovaný
marketingovou společností TK
PLUS, očividnou radost. „Sice
jsem televizi nedávno kupoval,
ale to nevadí. Asi ji dám synovi,
ale o tom ještě rozhodne rodinná rada,“ usmíval se šťastný
výherce první ceny. Ten se nám
dále svěřil, že ani o soutěži nevěděl! „Večerník se mi prostě
líbí, tak jsem si ho šel objednat.
Na to, že můžu něco vyhrát, mě
upozornil právě až syn,“ popsal
Milan Lužný svoji cestu k barevnému televizoru.
Podobné pocity prožívaly v uplynulém týdnu i výherci druhé a třetí ceny. Pro mikrověž značky
SHARP, opět od společnosti TK
PLUS, si přišla paní Marie Vítkovská z Prostějova. Jednasedmdesátitelá „štramanda“ zářila v
redakci jako sluníčko. „Vaše noviny beru již od roku 2000. Jsou
nejkepší,“ zahrnula nás nejprve
chválou. „Když jsem v pondělí
četla, že jsem vyhrála, ani jsem
tomu nemohla uvěřit! Musela
jsem se podívat ještě jednou,“
svěřila se nám Marie Vítkovská.
„je to moje první výhra v životě.
Udělali jste mi radost. I volejbalové holky, teď jim budu fandit,“
smála se pravidelná čtenářka Večerníku, které tak nyní doma „hučí“ muzika. „A vnuci ji budou
chodit ke mně poslouchat,“ sršela
M. Vítkovská humorem.
Pro v pořadí třetí cenu dorazil Radim Baumgartner z Olšan. Jemu
jsme výhru dokonce sami
oznámili! „Nějak jsem to přeskočil a ani mě nenapadlo, že bych
mohl něco vyhrát,“ přiznal svoji
skromnost sympatický chlapík,
který si z naší redakce odnesl
elektronickou databanku, taktéž
značky SHARP a věnovanou
společností TK PLUS. Radost
měli ale i výherci čtvrté až padesáté ceny. Na některé z výás ještě
hodnotné výhry čekají v naší re-

dakci. Přehled nevyzvednutých nými majiteli prvních tří cen si
cen najdete níže.
pak můžete přečíst v příštím vyObsáhlejší rozhovory se šťast- dání Večerníku.
-pk-

A výhra už je doma! Šéfredaktor Prostějovského Večerníku předal ve
čtvrtek hlavní cenu, kterou byl televizor LCD, věnovaný společností
TK PLUS. Šťastný Milan Lužný si jej okamžitě odvezl do Výšovic.

VYZVEDNĚTE SI CENY!

ceny do předplatitelské soutěže věnovaly firmy:

Vyberte si dárek a navíc získejte bonus řádkového inzerátu v jednom výtisku PV Večerníku ZDARMA!
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!
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN ZA 520 KČ ¤

„VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“ FINIŠUJE
Čtyřdílný „VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“ dospěl ke
svému finiši. V tomto vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházíte již poslední
dějství této soutěže, která byla určená ryze předplatitelům
našeho týdeníku a měla jistým způsobem všímací zaměření.
Její pravidla jsou veskrze jednoduchá. Ve všech lednových číslech našeho týdeníku bylo a i
dnes je 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
upomínk o v é
předměty se tot i ž
zúčastní
i další v
pořadí.
Pro nejlepší
z vás je opět připraveno
také
(ne)jedno předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
rok 2009!
Ve třetím dílu, který proběhl v
rámci minulého vydání Večerníku, si s vámi opět zařádil náš
neposedný šotek. Ten totiž po
sobě nezanechal tolik spouště,
co by se na první pohled čekalo
a hledaný slogan ukryl „pouze“
do průvodního článku. Tento
„chyták“, který se v naší soutěži
neobjevil poprvé (jakápak
náhoda, že?) tentokrát objevilo

13 soutěžících, kteří si tak připsali správnou odpověď a do
celkovou hodnocení
hvězdičku. Soutěž tak tím dostala nové
grády a její
průběžné
výsledky
jsou vskutku dosti zajímavé...
Závěr celého
„Velkého
lednového speciálu“ tak
bude určitě hodně napínavý... A
kdo že se stal vítězem třetího kola? O tom rozhodl páteční los,
který zajistil cenu pro pana
Františka HORÁKA, Za branou
337, Kostelec na Hané. Pochopitelně blahopřejeme a vzkazujeme, že výhra na něj čeká od
středy 28. ledna 2009 v naší redakci. Ostatním předplatitelům-soutěžícím přejeme mnoho
štěstí v závěrečném dějství naší
soutěže.
Právě v dnešním čísle PRO-

Třetí
„tajuplné“dějství
ovládl František
HORÁK
z Kostelce
na Hané

STĚJOVSKÉHO Večerníku je
pro vás připraven už poslední díl
„VELKÉHO LEDNOVÉHO
SPECIÁLU“. Na jedné z osmadvaceti stran tohoto vydání je tak
znovu 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
30. 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 email na adresu: inzerce@vecernikpv.cz.
Správný
název článku a čtvrtého šťastného výherce, který obdrží dárkový
předmět, zveřejníme opět v
příštím vydání. Vyhodnocení
„VELKÉHO LEDNOVÉHO
SPECIÁLU“ pak proběhne v následujícím, prvním únorovém
čísle našeho týdeníku. Co dodat?
Snad jen bystrý zrak a hodně štěstí vám všem!

Restaurace

FONTÁNA

26. 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 bytůReality Kocourek
znalecká
a realitní
· Znalecké posudky nemovitostí
pro převody
kancelář
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů Přemyslovka 3
02 Prostějov
· Ocenění pro hypoteční úvěry a796
stavební
spoření
tel./fax: 582 330 169
· Ocenění majetku společností
mob.:
608
630
108,
mob.:
775
972 620
· Likvidace společnosti
www.reality-kocourek.cz
· Oceňování pro veřejné
dražby
E-mail:
info@reality-kocourek.cz
· Zprostředkování
úvěrů
Člen evropského klubu realitních kanceláří

Nabízíme:

NOVÁ VÝSTAVBA RD

1.11.2008 se naše společnost stala výhradním prodejcem projektů RD společnosti
NOVÁ
VÝSTAVBA
RD
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
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
Kostelec na
Hané - Prodej rodinného dokatalogové
ceny.
mu 3+1, zast.plocha
a nádvoří 129 m2.Plyn,
Současně
nabízíme
kompletní
výstavbu
voda,220/380V
Cena 990.000
Kč
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 RD 1+1 k rekonstrukci, zast.plocha a nádvoří 102 m2,
zahrada 73 m2, Plyn, obecní vodovod.
Cena 350.000 Kč
Kostelec na Hané - Prodej rodinného domu 3+1, zast.plocha a nádvoří 129 m2.Plyn,
voda,220/380V
Cena 990.000 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!
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 pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!
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 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!
Prodej pěkného RD 3+1 s garáží a zahradou
v lázních Lipová-Jeseníky, v blízkosti lyž.vleků.
Cena 2.080.000 Kč SLEVA!
Buková -Prodejsam.stojícíhoRD 4+1,obec.vodovod , el. 220V, kotel na plyn+ TP, podlahy dlažba,lino,koupelna,WC.Garáž+zahrada.Důmve
Prodej
luxusního
RD1.060.000
4+1 s terasou
velmi dobrém
stavu.patrového
Cena:
Kč
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
BYTY
PRODEJ
lázních Lipová
v Jeseníkách.
Zast.plocha 94
m2,
zahrada
m2.PV
Ihned
volný.VÝHODNÁ
Prodej
DB611
2+1
- Zrzavého,
54 m2,
INVESTICE
Kč000
SLEV
A!
1.p., panel !!! Cena2.690.000
1 280
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 Buková
-Prodej
obec.voJečmínkova,
64sam.
m2,stojícího
2.p./2 RD
114+1,
500 Kč/měs.
dovod
, el. 220V
, kotel na plyn+
TP, podlahy
dlaž-Pronájem
zařízeného
bytu
3+1 PV
ba,
lino,koupelna,
Garáž+zahrada.
Důmve
Svornosti,
87 m2,WC.
4.p./4
16 000 Kč/měs.
velmi
dobrém
stavu.
Cena:1.060.000
Kč
Pronájem
bytu
1+1 PV - Wolkerova,
36 m2,
1.p., nezařízený
6 300 Kč/měs. +ink.
BYTY
PRODEJ
Pronájem bytu 2+1 PV - Wolkerova, 58 m2,
1.p., nezařízený
8 000 Kč/měs.
Prodej
DB 2+1 PV - Zrzavého,
54+ink.
m2,
Pronájem
PV-000
sídl.Svo1.p.,
panelzařízenéhobytu2+1
1 280
Kč
body, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
BYTY PRONÁJEM
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletníbytu
nabídka
v kanceláři
Pronájem
1+1 PV
- Havlíčkova, 42 m2,
Pronájem
bytu
3+1
PV-Vrahovická,
72+en.
m2,
zv.příz., část.zaříz.
4 500 Kč/měs.
zvýš. příz., nezař.,
od 1.5.2008
Pronájem
zařízeného
bytu9 000
3+1Kč/měs.
PV Ječmínkova,
64 m2,NEMOVITOSTI
2.p./2 11 500 Kč/měs.
KOMERČNÍ
Pronájem
zařízeného
bytu 3+1 PV NOVINKA
Prodej
zrekonstr.
čtyřSvornosti,
87!!!
m2,
4.p./4kompl.16
000 Kč/měs.
podl.
činžovního
domu
s
10
bytovými36jedn.,
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova,
m2,
restaurací,
vinárnou, vitotékou
a dvěma
obchody
1.p.,
nezařízený
6 300
Kč/měs.
+ink.
Pronájem
bytu
2+1Prostějova.
PV - Wolkerova,
m2,
v historickém
centru
Cena58
vRK.
1.p.,
nezařízený
8 000
Kč/měs.
Pronájem
obchodu v příz.
s výlohou
na+ink.
frekPronájem
zařízeného
bytu
2+1PVsídl.Svovent. ulici, sklad,
kancelář
30.000
Kč/měs+en.
body,
56 m2,
5 patro.klimatizovaných
Ihned volný. kanceláří
Pronájem
nových
Cena
8.000
včetně ink.
120m2,3NP,centrumPV
1800
Kč/m2/rok+en.
Kompletní
nabídka
kanceláři
Pronájem objektu
1p.v114
m2 14000Kč/měs
Pronájemobchodu
bytu 3+150
PV-Vrahovická,
72, m2,
Pronájem
m2 v centru PV
zvýš.
příz., nezař., od 1.5.2008 15
9 000 Kč/měs.
suterén
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
KOMERČNÍ
NEMOVITOSTI
25
m2, příz., s nábytkem
3 600 Kč/měs.
38,4 m2, 1.p.,!!!
nezař.
3 500 Kč/měs.
NOVINKA
Prodej kompl. zrekonstr.
čtyř28,4+51,8
m2, 1.p.domu s 10 bytovými
7 200 Kč/měs.
podl.
činžovního
jedn.,
Pronájemvinárnou,
KO u centra,obchody,kancelárestaurací,
vitotékou a dvěma obchody
v rekonstrukci.
CenavvRK.
RK
vře,sklady,dílny,
historickém centru
Prostějova. Cena
Pronájem obchodu
v příz. s výlohou na frekGARÁŽE
vent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Prodej řadové
garáže 20 m2,
PVPronájem
nových klimatizovaných
kanceláří
Močidýlka
100.000 Kč
120
m2,3NP,centrumPVCena:
1800Kč/m2/rok+en.
Pronájem
objektu
1p.
114
m2
14000
Kč/měs
POZEMKY
Pronájem
obchodu 50STAVEBNÍ
m2 v centru PV,
Parcela Vincencov 2834m215 000
550Kč/měs.
Kč/m2
suterén
Parcela Kostelec
n.H.
2000 m2 550 Kč/m2
Pronájem
kanceláří
PV-Svatoplukova,
Parcela
Kostelec
n.H.
1275
m2
550
Kč/m2
25 m2, příz., s nábytkem
3 600 Kč/měs.
Parcela
150.000
Kč
38,4
m2,Dobromilice
1.p., nezař. 2140 m23 500
Kč/měs.
28,4+51,8
m2, 1.p. PRŮMYSLOVÉ
7 200 Kč/měs.
POZEMKY
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláParcely 17.506vm2
PV-prům. zónaCena
590Kč/m2
ře,sklady,dílny,
rekonstrukci.
v RK
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
GARÁŽE
Parcela 7.249 m2
Kostelec n.H 320Kč/m2
Parcela 3.000
m2 Kostelec
Prodej
řadové
garáženH.20 320
m2,Kč/m2
PVMočidýlka
Cena: 100.000 Kč
POLE - ZAHRADY
POZEMKY
STAVEBNÍ
Pozemek
Stražisko-Maleny
400 m2 140.000Kč
ZahradaVincencov
Dobromilice
2140 m2550
150.000
Kč
Parcela
2834m2
Kč/m2
Pole Smržice
13.605
m2 m2 550
35 Kč/m2
Parcela
Kostelec
n.H. 2000
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Pro klienta
s hotovostí
Parcela
Dobromilice
2140 m2 hledáme
150.000 Kč
RD 4+1 s garáží
a zahradou
POZEMKY
PRŮMYSLOVÉ
v Prostějově
a okolí.
Parcely 17.506
m2 PV-prům.
zóna 590Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
www.realitycz.net
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
RD- PRODEJ
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
·Držovice
Oceňování pro veřejné dražby
levéčástinověpostaveného
dvojdomkusdvojgará·Prodej
Zprostředkování
úvěrů
ží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením.
Nabízíme:
Zastavěná plocha 130m2, zahrada 418m2. Obvodové
RD- PRODEJ
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
Držovice
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
Prodej
levéčástiinž.sítě,
nověpostaveného
dvojdomkuCelková
sdvojgarámísto/,veškeré
nutná modernizace.
výží
o velikosti
7+1
s nadstandardním
sociálním
zařízením.
měra
pozemku
2.380
m2.
Cena:
3.200.000,-Kč
Zastavěná
Vyškov plocha 130m2, zahrada 418m2. Obvodové
Provozovna
pohostinství
sezahradní
restaurací
aluxusním
zdivo
monolitické
zateplené,
plastová
okna, vinný
sklep,
bytem 2+1bazén,
s privátním
Počet míst uvnitř
u stolu
venkovní
vlastníbazénem.
studna, kombinované
vytápění,
je 35, v zahradě
V zahradě zvlášť
výčep,
udírna, gril.
internet,
centrální80.
vysavač.
Cena:
5.500.000,-Kč
NemovitostseprodávávčetněvnitřníhovybavenírestauraHodějice
cí a nábytku
v bytě. Nemovitost
ve velmi dobrém
Rozsáhlá
nemovitost
2 km odjeSlavkova
u Brna,stavu
velmia
jenapojena
naveškeré
sítě.Plochado620m2.
klidná
poloha.
Obytnáinženýrské
část 3+1,1+1,vjezd
dvora, kteCena:5.000.000,-Kč
rýjeuzavřenbývalýmihospodářskými
stavbami,rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné další stavební
BYTY
PRODEJ
místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková výProstějov-B.
Dvorského
měra
pozemku
2.380 m2.
Cena:3.200.000,-Kč
Cihlový byt 3+1, OV, podlahová plocha 80 m2.
Vyškov
Cena:
2.050.000,Kč
Provozovnapohostinstvísezahradní
restaurací
aluxusním
Prostějov-V
Outraty bazénem. Počet míst uvnitř u stolu
bytem
2+1 s.privátním
Družstevní
byt 1+1,
NP, podlahová
plochaudírna,
32 m2.gril.
je
35, v zahradě
80. VI. zahradě
zvlášť výčep,
Cena:
750.000,Kč
Nemovitostseprodávávčetněvnitřního
vybavení
restauraProstějov-J.Zrzavého
cí
a nábytku v bytě. Nemovitost je ve velmi dobrém stavu a
Družstevní
3+1,inženýrské
podlahová
plocha620m2.
75,42m2.
je
napojenanabyt
veškeré
sítě.Plocha
Zrekonstruovaný panelový byt s lodžií,
novou koupelCena:5.000.000,-Kč
nou, velmi prostorný.
Cena:1.490.000,-Kč
Prostějov-Budovcova
BYTY- PRODEJ
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m2.
Prostějov-B. Dvorského
Cena:1.150.000,-Kč
Cihlový byt 3+1, OV, podlahová plocha 80 m2.
BrodekuProstějova
Cena: 2.050.000,- Kč
Cihlovýbyt3+1,OV,novákuchyně,podlahováplocha66m2.
Prostějov-V. Outraty
Ihnedknastěhování!
Cena:1.050.000,-Kč
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha 32 m2.
Prostějov-V.Špály
Cena:750.000,-Kč
Družstevnípanelovýbyt3+1,kompletnírekonstrukce,podlaProstějov-J.Zrzavého
hováplocha78m2.
Akčnícena:1.495.000,-Kč
Družstevní byt 3+1, podlahová plocha 75,42m2.
Zrekonstruovaný panelový byt s lodžií, novou koupelBYTY–PRONÁJEM
nou, velmi prostorný.
Cena:1.490.000,-Kč
Prostějov-E.Beneše
Prostějov-Budovcova
Panelovýbyt1+1,34m2,plastováokna,novákoupelna,IV.NP.
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha 56m2.
Klidnáaatraktivnílokalita.Volnýihned!
Cena:1.150.000,-Kč
Cena:5.900,-Kč/měsíc
vč.inkasa
Brodek
uProstějova
Prostějov-Šlikova
ul.
Cihlový
byt
3+1,OV
,
nová
kuchyně,
podlahová
plocha
m2.
Pronájembytu1,5+1,zařízený,40m2,2.NP,vblízkosti66
centra.
Ihned
nastěhování!
Cena:1.050.000,Kč
Volnýkihned!
Cena:8.000,-Kč/měsíc
vč.inkasa
Prostějov-V.Špály
NEBYTOVÉ
PROSTORY
–
PRONÁJEM
Družstevnípanelovýbyt3+1,kompletnírekonstrukce,podlahová
plocha78m2.
Akčnícena:1.495.000,-Kč
Prostějov-Českobratrská

–PRONÁJEM
Prostor určenýBYTY
pro kosmetické
či kadeřnické služby,
Prostějov-E.Beneše
popřípadě ordinace, vhodné i pro kancelář. K dispozici
Panelový
byt1+1,WC,
34m2,
plastová
okna,
nováparkování
koupelna,IVpřed
.NP.
jsou 2 místnosti,
šatna,
sklad.
Místo
Klidná
aatraktivnílokalita.Volnýihned!Cena:4.000,-/měsíc
objektem.
KralicenaHané
Cena:5.900,-Kč/měsícvč.inkasa
Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca
1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná dostupnost do
NEBYTOVÉ PROSTORY– PRONÁJEM
Prostějova.
Cena:500,-Kč/m2/rok
Prostějov-Olomoucká
Prostějov-Českobratrská
Prostoryvhodných
kekomerčním
a prodejním
účelůmslužby,
(2x
Prostor
určený pro
kosmetické
či kadeřnické
prodejna 51ordinace,
m2,57m2)vhodné
včetněpříslušenství
(sklady,
popřípadě
i pro kancelář.
K garáže,
dispozici
dvůr).2 místnosti, WC, šatna, sklad. Místo
Bližšíparkování
informacevpřed
RK
jsou
objektem.
Cena:4.000,-/měsíc
STAVEBNÍ POZEMKYPRO RODINNÉ
DOMY
Kralice
naHané
Plumlov
Samostatně
řešené
kanceláře,
Prodej pozemku
určeného
propodlahovou
stavby RD. plochou
Pozemekcca
je
1220m2,
snadná
dostupnost
do
situován všatna,kuchyňka,WC,
klidné lokalitě. Výměra
pozemku
1252 m2..
Prostějova.
Cena:
500,Kč/m2/rok
Cena:
750,Kč/m2
Prostějov-Olomoucká
Konice
Prostory
vhodných
kekomerčním
a prodejním
účelům
(2x
Pozemky
v dosahu
inženýrských
sítí. Celková
výměra
prodejna
51m2,
57m2)včetně
(sklady,
garáže,
cca 2000m2.
Okrajová
částpříslušenství
obce ve směru
na Skřípov.
dvůr).
Bližší
informace
vRK
Cena:
200,- Kč/m2
Dětkovice
STAVEBNÍ POZEMKYPRO RODINNÉ DOMY
Prodej pozemku v obci Dětkovice určeného územním
Plumlov
plánempozemku
pro stavbu
RD. Celková
pozemku
Prodej
určeného
pro stavbyvýměra
RD. Pozemek
je
2.200m2.vNejsou
zavedenyVýměra
inženýrské
sítě. 1252 m2..
situován
klidné lokalitě.
pozemku
Cena:750,400,-Kč/m2
Cena:
Kč/m2
Alojzov
Konice
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov určeného územním
Pozemky v dosahu inženýrských sítí. Celková výměra
plánemkvýstavběRD.Celkovávýměra3.276m2.Prodejmožný
cca
2000m2. Okrajová část obce ve směru
na650,-Kč/m2
Skřípov.
počástech.
Cena:
Cena: 200,- Kč/m2
POZEMKY
PRO
KOMERČNÍ
VYUŽITÍ
Dětkovice
Prostějov-vblízkostidálnice
Prodej
v obcivýstavbu.
Dětkovice
určeného
územním
Pozemekpozemku
proprůmyslovou
Nachází
sevokrajové
jižní
plánem
pro stavbu
Celková
pozemku
částiProstějova
vblízkostiRD.
dálnice
Olomoucvýměra
–Brno,vplánované
2.200m2.
zavedeny
inženýrské
sítě.39.000m2.
průmyslovéNejsou
zóně.Celková
výměra
pozemkucca
Cena:
Cena:400,-Kč/m2
250,-Kč/m2
Alojzov
Prostějov-Kralickýháj
Prodejpozemku
Prostějov
.Inženýrské
sítěv
Prodej
pozemkuvprůmyslové
na začátkuzóně
obceměsta
Alojzov
určeného
územním
blízkostipozemku.
výměravýměra
6180m2.
Cena:
450,-Kč/m2
plánem
kvýstavběCelková
RD.Celková
3.276m2.
Prodej
možný
počástech.
Cena:650,-Kč/m2
POPTÁVÁME:
POZEMKY
PRO
KOMERČNÍ
PoptávámepronašeklientyRDvProstějověVYUŽITÍ
aokolí–Bedihošť,
Prostějov-v
blízkosti
dálnice
Hrubčice,
Držovice,
Vrahovice,Mostkovice,Určice,…
Pozemekproprůmyslovouvýstavbu.Nacházísevokrajovéjižní
částiProstějova
vblízkosti
dálniceOBJEKT
Olomouc–Brno,
vplánované
HLEDÁME
VĚTŠÍ
K ADAPTACI
průmyslové
zóně.Celkovávýměra
pozemkucca39.000m2.
VPROSTĚJOVĚ.
ZN:VOLNÝ!!!
Cena:250,-Kč/m2
HLEDÁME
Prostějov-Kralický
háj POZEMEK PRO VÝSTAVBU
BYTOVÉHO
DOMU
V
PROSTĚJOVĚ.
ProdejpozemkuvprůmyslovézóněměstaProstějov.Inženýrské
sítěvblízkostipozemku.Celkovávýměra6180m2.
Cena:
450,-Kč/m2
Chcete prodat RD nebo
byt?

Díky naší
široké databázi:klientů
POPTÁVÁME
PoptávámeproVám
našeklienty
RDvProstějově
aokolí–Bedihošť,
nabízíme
rychlé
Hrubčice,Držovice,Vrahovice,Mostkovice,Určice,…
zprostředkování prodeje.

HLEDÁME VĚTŠÍ OBJEKT K ADAPTACI
VPROSTĚJOVĚ.
ZN:VOLNÝ!!!
Kompletní
nabídku
naleznete také

www.reality-kocourek.cz,
na
HLEDÁME
POZEMEK PRO VÝSTAVBU
BYTOVÉHO
DOMUVPROSTĚJOVĚ.
www.nemovitosti.cz
Chcete prodat RD nebo byt?

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

NABÍZÍME:

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz
nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov

NOVINKA!
(nad cukrárnou
Florida)
tel.:
mobil:

www.asistent-reality.cz

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

Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 774 200 353, 777 089 860
E-mail: info@asistent-reality.cz

www.asistent-reality.cz
NABÍZÍME:

Pozemek Bedihošť
Tel.: 777 231 606
email: prostejov@patriotreality.cz
Obdélníkový
tvar, 700m2, rovina, veškeré
inženýrské sítě na pozemku, příjezdová kowww.PATRIOTreality.cz
munikace.
Cena : 1.100,- Kč/m2

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

NOVINKA!
NOVINKA!

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

NÁŠ TIP!

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

PRO NABÍZEJÍCÍ
NOVINKA!VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

RD 5+1 ČEHOVICE – okr. Prostějov
plocha: 1.200 m2, koncový řadový, garáž, zahrada, balkon, nová kuchyně, studna.
Cena: 2.980.000 Kč
RD 2x2+1 Prostějov - NÁM.PRÁCE
rohový dům, zahrádka, možnost půdní vestavby, klidná lokalita blízko centra.
Cena: 2.970.000 Kč

RD 2x2+1 Prostějov - NÁM.PRÁCE
rohový dům, zahrádka, možnost půdní vestavby, klidná lokalita.
Cena: 2.970.000 Kč
RD 4+2 ČELECHOVICE na Hané
plocha: 546 m2, řadová zástavba, garáž, průjezd, terasa, zahrada, volný dohodou.
Cena: 2.800.000 Kč

RD 4+2 ČELECHOVICE na Hané
plocha: 546 m2, řadová zástavba, garáž, průjezd, terasa, zahrada, volný dohodou.
Cena: 2.800.000 Kč
NOVOSTAVBA RD 4+1 VŘESOVICE
pozemek: 1.782 m2, řadový, garáž, zahrada,
Porotherm,stř.Tondach, plast.okna, kompl.IS.
Cena: 2.320.000 Kč

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

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+1 E.
E. Beneše,
Beneše, PV
PV
Tel.: 777
777 851
851 606
606
1+1
Tel.:
Družst. byt,
byt, panel,
panel, 34
34 m2,
m2, IV.
IV. patro.
patro. Nová
Nová
Družst.
střecha aa stupačky,
stupačky, plastová
plastová okna..
okna..
střecha
Sleva -- cena
cena :: 699.000,699.000,- Kč
Kč
Sleva

Chata
BěleckýPV
Mlýn
Tel.:777
777 231
851 606
606
1+1
Okružní,
Tel.:
Zast.plocha
42m2, 3.
pozemek
m2,Byt
jednoOs.
vlast., panel,
patro, 700
lodžie.
je v
podlažní, vytápění
krbem,
pitná voda, septik,
původním
stavu, dům
po rekonstrukci.
venkovní krb, udírna.
Cena:
530.000,- Kč
Kč
Sleva! Cena
: 850.000,-

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/p, Zrzavého, PV
5.500,- Kč/měs. vč.ink.
1+1, n/c, Mánesova, PV 4.500,- 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.

Chata Bělecký
MlýnPRODEJ:
Tel.: 777 851 606
BYTY
Zast.plocha 42m2, pozemek 700 m2, jednopodlažní,
vytápění
septik,
2+1, db/p, Italská,
PV krbem, pitná voda,
998.000,Kč
venkovní
Cena: 530.000,2+1, V.Špály,krb,
PV udírna.
1.048.000,-Kč
Kč
2+1, ov/p, Dolní, PV

1.150.000,-Kč

BYTY PRONÁJEM:
POZEMKY:
2+1, n/p, Holandská,
PV 7.500,-Kč/měs.vč.ink.

1+1,
n/p, E.Beneše,
5.800,- Kč/měs.
vč.ink.
St.p. Služín,
473 m2PV
655,-Kč/m2
2+1,
z/c, Českobratrská,
St.p. Služín,
866 m2 PV 8.500,-Kč/měs.vč.ink.
670,-Kč/m2
3+1,
n/p, Zrzavého,
8.500,-Kč/měs.vč.ink.
St.p. Vrahovice,
926PV
m2
1.500,-Kč/m2

BYTY PRODEJ:
NEBYTOVÉ
PROSTORY:
2+1,
db/p,
Italská, PV
998.000,-Kč
Garáž
Držovice
104.000,2+1,
V.Špály,
PV
1.048.000,Garáž
PV-Vrahovice
125.000,-Kč
Kč
2+1, ov/p, Dolní, PV
1.150.000,-Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

POZEMKY:

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či655,CHALUPU
Kč/m2

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

670,-Kč/m2
OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV
1.500,-Kč/m2

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365
NEBYTOVÉ PROSTORY:

1+1 Krasická c/ov, 39 m2
1.200.000,-Kč
1+kk Okružní c/dr, 18 m2
650.000 Kč
1+1 Okružní p/ov, 37 m2
845.000Kč
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
900.000 Kč
RD
3+1 ŽELEČ
okr.
1+1 Krapkova
c/ov,–39
m2Prostějov 940.000 Kč
2+1 Belgická
m2 garáž, hala,
990.000
Kč
pozemek:
800p/dr,
m2,45řadový,
zahrada,
2+1 Belgická
p/dr,pokojů.
45 m2 Cena: 1.580.000
990.000Kč
Kč
možnost
dalších
2+1 Západní p/dr, 44 m2
1.000.000 Kč
2+1 V. Špály p/dr, 50 m2
1.095.000Kč
2+1
Šmeralova
p/dr, 67 m2 PROSTĚJOV
1.150.000Kč
BYTY
- PRODEJ
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
1.200.000 Kč
1+kk
Okružní
18 m2
650.000 Kč
2+1 Dolní
p/ov,c/dr,
54 m2
1.210.000
2+1 Dolní p/ov,
p/dr, 56
1.250.000
1+1
38m2
m2
750.000 Kč
2+1 Okružní
Spitznerova
55 m2
1.210.000
Kč
1+1
p/ov,c/ov,
37 m2
845.000 Kč
2+1
Spitznerova
55
m2+garáž
1.420.000
Kč
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
900.000 Kč
2+kk
Raisova
c/dr,
46
m2
1.350.000
Kč
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
940.000 Kč
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
1.400.000Kč
2+1 Západní p/dr, 44 m2
1.000.000 Kč
2+1 Kostelec na H. p/ov, 57 m2
1.400.000Kč
2+1
Belgická p/dr,
p/dr, 68
45 m2
m2
1.040.000
3+1Anglická
1.090.000 Kč
Kč
2+1
V
.
Špály
p/dr,
50
m2
1.095.000
3+1 Sídl Svobody p/dr, 75 m2
1.330.000Kč
Kč
2+1
p/dr,
6772
m2m2
1.150.000
3+1 Šmeralova
sídl. Svobody
p/dr,
1.400.000Kč
2+1
Dolní
p/ov,
5975
m2m2
1.200.000
3+1 V
. Špály
p/dr,
1.450.000Kč
3+1 Dolní
Italskáp/ov,
p/dr,54
70m2
m2
1.570.000Kč
2+1
1.210.000
3+1 Dolní
Moravská
p/dr,
1.650.000
2+1
p/dr, 56
m273 m2
1.250.000Kč
3+1
Žeranovská
p/ov,
72
m2
1.540.000
Kč
2+1 Spitznerova c/ov, 55 m2
1.210.000 Kč
3+1
Žeranovská
c/ov,
72
m2
1.700.000
Kč
2+1 Spitznerova 55 m2+garáž
1.420.000Kč
3+1 Kostelecká
p/dr,4674m2
m2
1.720.000
Kč
2+kk
Raisova c/dr,
1.350.000Kč
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
1.970.000 Kč
2+1
c/ov,100
65 m2
1.400.000
3+1 Brněnská
Krasická c/ov,
m2
2.550.000 Kč
Kč
2+1 Kostelec na H. p/ov, 57 m2
1.400.000Kč
3+1Anglická
p/dr,
68
m2
1.090.000
Kč
BYTY – PRONÁJEM
3+1
Sídl
75 m2
1.330.000
Kč
Pokoj
J. Svobody
Kučery c,p/dr,
12 m2
3.500,-Kč
3+1
Svobody
1.400.000
Kč
1+1 sídl.
Miličova,
c, 50p/dr,
m272 m2
5.000,-Kč
+ ink.
1+1 V
Šafaříková
38m2
m2
5.500,-Kč
+ ink.
3+1
. Špály p/dr,c,75
1.450.000
Kč
1+1 Italská
Čelechovice
nam2
H. c, 38 m2 6.000,-Kč
+ink.
3+1
p/dr, 70
1.570.000
Kč
1+1 Moravská
C. Boudy c,p/dr,
33 m2
6.000,-Kč
vč.ink.
3+1
73 m2
1.650.000
Kč
1+1 Žeranovská
Tylova p, 38 m2
vč.ink.
3+1
p/ov, 72 m2 6.500,-Kč
1.650.000
Kč
1+1
Padlých
hrdinů
c,
41
m2
6.500,-Kč
vč.ink.
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
1.700.000 Kč
2+kk Krapkova c, 45 m2
6.000,-Kč + ink.
3+1 Kostelecká p/dr, 74 m2
1.720.000 Kč
2+1 Vrahovická, c, 70 m2
5.900,-Kč + ink.
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
1.970.000Kč
2+1 Dolní p, 54 m2
7.000,-Kč + ink.
3+1
c/ov,
100
m2
2.550.000
Kč
2+1 Krasická
Wolkerova
c, 55
m2
7.000,-Kč
+ ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
7.000,-Kč + ink.
BYTY
– PRONÁJEM PROSTĚJOV
2+1 Belgická c, 44 m2
7.500,-Kčvč.ink.
Pokoj
J. Kučery
c, 12
m2
3.500,-Kč
2+kk Vrbátky
c, 80
m2
7.500,-Kč
+ ink.
1+1
Beneše p,c,29
4.500,-Kč
el.
2+1 E.
Moravská
54m2
m2
8.000,-Kč
vč.+
ink.
1+1
c, 38c,m2
5.500,-Kčvč.
+ink.
2+1 Šafaříková
Českobratrská
55 m2 9.000,-Kč
3+1 C.
J. B.
Pecky,
m2
7.000 Kčvč.
+ ink.
1+1
Boudy
c,c,
3370
m2
6.000,-Kč
3+1 Čelechovice
Vrahovickána
c, 100
1+1
H. c,m2
38 m2 7.900,-Kč
6.000,-Kč+ink.
3+1 Padlých
Studentská
c, 85c,m2
1+1
hrdinů
41 m2 10.500,-Kč
6.500,-Kč vč. ink.
1+1 Wolkerova c, 55 m2
6.000,-Kč + ink.
2+kk Krapkova c, 45 m2
6.000,-Kč + ink.
2+kk J. Rokycany c, 47 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Vrahovická, c, 70 m2
5.900,-Kč + ink.
2+1 Dolní p, 54 m2
7.000,-Kč + ink.

www.asistent-reality.cz

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

www.reality-vejmola.cz
Michael Vejmola
Poskytované
služby
naší kanceláře:
REALITNÍ
KANCELÁŘ
* zprostředkování prodeje
Svatoplukova č. 60, Prostějov
a pronájmu nemovitostí a bytů
tel./fax: 582 33 77 88
* kompletní právní servis
mobil: 608 722 081
* znalecké posudky nemovitostí pro
e-mail: vejmola@email.cz
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování
daňových záležitostí
www.reality-vejmola.cz
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování
úvěru
pojištění
Poskytované
služby
našía kanceláře:
* zprostředkování
konzultace a poradenská
prodeje činnost
v
oblasti
nemovitostí
- zdarma
a pronájmu nemovitostí
a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké
posudky nabídka:
nemovitostí pro
Aktuální
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální
DB 3+1
(73m2) nabídka:
– 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.
DB 3+1 Nová
(73m2)
Sídl.svobody,
cena– : 1.370.000,-Kč
Prostějov
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
prodej
pěkného bytu v revitalizoProstějov
prodej bytu
v os.vlast.,domě,
panel, přízemí,
3. patro,
vaném
panelovém
výtah, plast.okna,
lodžie, dům
po kompletní
relodžie,
vyzděné
jádro, nová
konstrukci,
plast.okna,byt
v původním
koupelna
a WC,
nová kuchyňská
linka
stavu,
udržovaný,
ihned
volný.
se
spotřebiči,
vhodné
pro
starší či imoCena: 1.430.000,-Kč
bilní osoby, volný dle dohody.
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Nová cena : 1.370.000,-Kč
Prostějov
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
převod dr. velmi pěkného bytu v revitaProstějov
lizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
lodžie, šatna,
koupelna
pokompletní
rekonstrukci,
výtah,
lodžie,
dům po
renízké
náklady,
velmi
dobrá
volkonstrukci, plast.okna,byt vlokalita,
původním
ný po dohodě.
1.400.000,-Kč
stavu,
udržovaný,Cena
ihned:volný.
Pronájem
Cena: 1.430.000,-Kč
pronájem
2+1 v– Prostějově,
Byt
3+1 bytu
(73m2)
Mozartova ul.,
panel,
4
patro,
plast.okna,
nová koupelProstějov
na, možnost dlouhodobého pronájmu,
převod dr. velmi pěkného bytu v revitavolný ihned. Nájem : 5,5 tis. + inkaso
lizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
Pronájem
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
pronájem bytu 2+1 v centru Prostějova,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volcihlový dům, 1 patro, vlastní topení,
ný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč
možnost dlouhodobého pronájmu, volPronájem
ný 1.2.2009.
Nájem
: 5 tis. + inkaso
pronájem
bytu 2+1
v Prostějově,
RD 2+1
Otinoves
panel,
4 patro,
plast.okna, nová koupelsamostatně
RD s bytovou
jednotna,
možnoststojící
dlouhodobého
pronájmu,
kou
2+1,
topení
lokální
na
plyn,
obecní
volný ihned. Nájem : 5,5 tis. + inkaso
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
Pronájem
malá zahrada, klidná lokalita,vhodné i
pronájem bytu 2+1 v centru Prostějova,
jako chalupa k celoroční rekreaci.
cihlový dům, 1 patro, vlastní topení,
Cena: 800.000,-Kč
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.
Zahrada
v obci
Slavíkov
Cena:
prodej zahrady v obci 800.000,-Kč
Slavíkov u
Budětska, výměra cca 750m2, částečně
oploceno.
Cena: 45.000,-Kč

Zahrada v obci Slavíkov
prodej zahrady v obci Slavíkov u
Budětska, výměra cca 750m2, částečně
oploceno.
Cena: 45.000,-Kč
Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly
v Plumlově, celková plocha 3200 m2,
možný příjezd pro kamiony, možnost
sociálního zázemí.
pronájem dohodou v RK
Vykoupíme RD v PV a blízkém okolí
určenékrekonstrukcianebodemolici do
Skladová hala – Plumlov
250 tis. Kč – platba v hotovosti. Případné
pronájem
nezateplené
skladovací
haly
dluhy a exekuce
vyplatíme
a vyřídíme.
v Plumlově, celková plocha 3200 m2,
Potřebujete
hypotéku
možný
příjezd pro kamiony,
možnost
na důmzázemí.
nebo byt - i družstevní ?
sociálního
Zavolejte nám - rádi Vám
pronájem dohodou v RK

ji vyřídíme ! !!! zdarma !!!

Vykoupíme RD v PV a blízkém okolí
určenékrekonstrukcianebodemolici do

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad.
��
koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s �
��
možností rozšíření do pod�kroví. 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
Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad.
Prostějovičky - prodej řadokoncov. jednopodlaž. domu,
vého, nepodsklep. RD 5+1s
ul. Tovačovského, 2+1 s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
možností rozšíření do podel. 220/380 V, ústřed. plynové
kroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
Za domem je menší zahrádka, celková výměra
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůdao
nachází terasa a malá zahrádka.
výměře527m2.
Cena:vRK
Cena k jednání v RK
Přemyslovice - prodej RD
Prostějovičky - prodej řado3+1, samostat. stojící, 2. NP.
vého, nepodsklep. RD 5+1s
Na dům navazuje výměnek,
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
vytápění je lokální na zemní
el. 220/380 V, ústřed. plynové
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra
Cena:460.000,-Kč
pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůdao
výměře527m2.
Cena:vRK
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
Přemyslovice - prodej RD
rozšíření do podkroví. Dům
3+1, samostat. stojící, 2. NP.
je vhodný ihned k bydlení.
Na dům navazuje výměnek,
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
vytápění je lokální na zemní
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Cena:460.000,-Kč
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
Obec Hačky - prodej samost.
rozšíření do podkroví. Dům
stoj. jednopodlažního RD
je vhodný ihned k bydlení.
3+1po částeč. rekonstr. Nové
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
rozvody vody, kanalizace, plyz vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
nu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
Cena:690.000,-Kč
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
Cena:1.470.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
Výšovice - prodej - RD,
3+1po částeč. rekonstr. Nové
řadový vnitřní s dispozicí
rozvody vody, kanalizace, ply2+1, podstandardní vybavení,
nu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
vytápění ústřední na zemní
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
plyn.Nutnácelkovárekonstrukceamodernizace.Za
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
domem se nachází hospodářská budova. Celková
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
Cena:1.470.000,-Kč
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadoVýšovice - prodej - RD,
vý, zděný, nepodsklep., sedl.
řadový vnitřní s dispozicí
střecha, domek je v rekon2+1, podstandardní vybavení,
strukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
vytápění ústřední na zemní
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
plyn.Nutnácelkovárekonstrukceamodernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
Tovačov - prodej
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
jednopodlažního
řad. rod. domu o veliProstějov - prodej RD 4+1,
kosti 2+1 s možností
ul. B. Němcové, 2. NP, řadorozšíření do podkroví. RD se nachází ve
vý, zděný, nepodsklep., sedl.
špatném technickém stavu, nutná celková
střecha, domek je v rekonrekonstr. objektu, možnost napojení na
strukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
Byty -Tovačov
prodej - prodej
jednopodlažního
Prodej
bytu - Prostějov,
rod. domu
veliJ.řad.
Zrzavého,
OV, o3+1,
1.
NP,
75 m2,
lodžie,
kosti
2+1panel,
s možností
důmRD
po celkové
rekonrozšíření do podkroví.
se nachází
ve
strukci,
fasáda,
špatném technickém
stavu,zateplená
nutná celková
plastová okna,
plovoucí
podlahy, původní
jádro.
rekonstr.
objektu,
možnost
napojení
na
Cena
dohodou
v
RK
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
Prodej bytu v Olomouci,
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
3+1 v OV, panel, 3. NP,
původní stav, plastová okna,
Byty - prodej
probíhá zateplení domu.
Výměra61 m2.
Cena:1.270.000,Kč
Prodej
bytu

Prostějov,
J.
Byty - pronájem
Zrzavého,
OV, 3+1,
Prostějov
- pronájem
bytu
1. NP,
75 m2,(výměra
panel,
1+kk,
ul. Okružní,
lodžie,
celkové
pokoje
3,60dům
x3,60pom).
rekonstrukci, zateplená fasáda,
okna,
Cena:plastová
5.200,-Kč/měs.
plovoucí podlahy, původní jádro. včetněinkasa
Cena dohodou
RK
Prostějov
- pronájemv bytu
2+1 ve zděném domě, ul.
Prodej
v
Pod
Kosířem. bytu
Olomouci,
3+1Kč/měs
v OV,
Cena6.000,panel, 3. NP, původní
+ink.
stav, plastová
Prostějov
-pronájemokna,
proprobíhá
zateplení
stor
.bytuve
zděnémdomu.
domě
Výměra61 m2.
Cena:
v
RK
o velikosti 1+kk s podl.
plochou 103 m2 nedaleko
Byty - pronájem
centra města na ul. Újezd.
Byt sestává z jednoho pokoje
s kuchyň.
koutem,
Prostějov
- pronájem
koupelny s vanou, sprch. koutem,
záchodem
a bidebytu 1+kk,
ul. Okružní,
tem.Zpokojejevstupnabalkon.
Místnost
(výměra
pokojejemožné
3,60 x
rozdělitnadvamenšípokoje.3,60 m). Cena: 5.200,Cena:8.000,Kč/včetně
měs.+inkasa
inkaso
Kč/měs.
Nebytové prostory
Prostějov
Prostějov -- pronájem
pronájem
nebyt.
prostoru
(kanbytu 2+1
ve zděném
celáře)
domě,ul.vPodpodnikatel.
Kosířem.
objektu v centru města,
naproti OD
CenavPrior.
RK
Kancelář je vybavená,
nachází se ve II. patře, 39 m2, rozdělená na 2
místnosti (15Nebytové
+ 24 m2),prostory
kuchyňka, WC, vlast.
elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
P ro s t ě j o v
místa ve dvoře.
- pronájem
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso
nebyt. prostoru
(kanceláře)

Reality

26. 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

BYTY:
Novinka! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný.
2 300 000,-Kč
Byt 3+1 Moravská s lodžií a garáží, OV/cihla, 2.p., 75
m2, lodžie, garáž 3x6m.
2 070 000,- 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
Sleva! Byt 3+1 Šárka, DB/panel, 68 m2, 4.patro, bez
úprav, zachovalém stavu
1 100 000,- 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
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

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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz
Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Pá:
9.00 - 12.00

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

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

RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.:606 922 838
BYTY

*NOVINKA*Prodejbytu3+1vPlumlově,OV,cihla,
1 NP, 85m2, plastová okna, ÚT - vytápění plynové (k
dispozici je i kotel na TP), plovoucí podlahy, balkon,
4x sklep, byt je po kompletní rekonstrukci – bez dalších
investic.Udomukrytégarážovéstání,zahrádkaadětské
hřiště. Vyhledávaná a klidná lokalita!! MOŽNOST
VÝMĚNY TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ
DŮMVPLUMLOVĚSDOPLATKEM!!
Cenakjednáníje1.800.000Kč.
* 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
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.
* 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.

www.reality-domino.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, Čelechovice
na Hané. Zahrada 506m2, patrový, řadový,
studna.
Cena 1.225.000,-Kč.

◘ 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 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 nebyt. Prostoru- masérny,
včetně vybavení, velikost cca. 16m2,
zvýšené přízemí ve fitness centru. Volný
ihned.
Cena 5000,-Kč

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

* NOVINKA * RD 5+1 v Brodku u Konice, po
kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz.
400m2, zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje,
kuchyň,chodbaskoupelnouaWC.Vpodkrovíjsou3
pokojeztohojedenslodžií.Dálegaráž,kotelnaasklad
uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost 20km od Prostějova.
Čistý vzduch, klid a krásná příroda.
Cena1.900.000Kč.
* 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

Aktuální nabídka:

BYTY PRODEJ PROSTĚJOV:
-2+kk, Hybešova, družstevní, panel, 37 m2, 4.patro ze 4, výtah, loggie (orientace na jih), parkety,
sklepní box, velmi nízké měsíční náklady, klidná
lokalita, ihned volný.
Cena:950.000,-Kč
- 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

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

Prostějov - prodej RD 2+1, cihlový, plynové topení, obecní voda, zahrada.
Cena 2.100 tis. Kč
Prodej RD 4+1 ve Studenci, v rekonstrukci, plyn, vl. voda, zahrada s vjezdem,
stodola
Cena 550 tis. Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra
577 m2
Cena 665 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.100 tis. Kč
Byt 1+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1 s alkovnou, OV, panel, v PV
Cena 999 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV
Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel,po rekonstrukci, v PV
Cena 1.250 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v
PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v
PV
Cena 1.100 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel, pěkná lokalita, v
PV
Cena 1.400 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v
PV
Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v žádané lokalitě PV
Cena 1.650 tis. Kč

DALŠÍ NABÍDKA V RK
NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO
PRONAJMOUT BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
RÁDI NAVŠTIVÍME A VŠE
ZA VÁS ZAŘÍDÍME
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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 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 Kostelec na Hané, po rek. 5+1, garáž, dílna.
2.950 tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050 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

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

2+1 PV- Šárka, část. zařízený, 7.200 Kč/m vč.ink.
2+1 PV- Bulharská, zařízený, 7.500 Kč/m vč.ink.
3+1+alkovna PV Sídl. svobody.
8.500,- Kč/m vč.ink.

Byty prodej

1+1 OV, PV, Sídl. svobody,
850 tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem, cihla.
1.290 tis Kč
2+1 DV, PV Bulharská, po část. Rek. 1.175 tis Kč
2+1 DV, PV J. Zrzavého.
990 tis Kč
2+1 OV, PV Moravská, balkon.
1.130 tis Kč
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rek. 1.150tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla.
1.600 tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.590 tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro, 1.600 tis Kč
3+1 OV, PV E. Beneše,
1.590 tis Kč
3+1 Lutín, 70 m2.
890 tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
Pronájem prodejny PV Kostelecká ul.
15 tis Kč+en.
Pronájem kanceláří, PV Kollárova, parkování.
1.200 Kč/m2
Stavební pozemek Čechovice – 500m2
cena dohodou

www.cmreality.cz

BYTY
1+1 Vrahovice Po rekonstrukci, plovoucí podlahy,
nová linka na míru, obložené jádro, lodžie. Cena
839.000Kč
T:739 322 895
Byt 1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po kompletní
rekonstrukci, velmi hezký, nová kuchyně, linka na
míru, koupelna, obklady, dlažba, plovoucí podlaha, pl.
Okno, žaluzie. Možno ponechat zařízení. Velmi nízké
náklady 1.500Kč + el. Cena 835.000Kč 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. Byt po část.
rek.Možno ponechat zařízení. 887.000Kč
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, OV, kolaudace 1998, balkon
1.190.000Kč
T:739 322 895
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 rekonstrukci, lodžie. 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.
Cena 1.590.000Kč
Tel:739 322 895
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. 1.640.000Kč
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV,cihla 1.689.000Kč T:739 322 895
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
RD 2+1 Vřesovice 141m2, plynové ústř. topení, ihned k
nastěhování.Cena 680.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Určice Poz.1.300m2, výborný stav, dvůr, garáž,
možno rozšířit. 1.900.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Hradčany, poz. 600m2. Pl. okna, garáž,
průjezd, dvůr, plyn.Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Vřesovice, poz.1.200m2, průjezd, zahrada,
dvůr, WAF. Cena 700.000Kč
T:723 335 940
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 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 Dobromilice Cena 300.000Kč
T:723 335 940

RD 4+1 Čelechovice. Po rek.,pl.okna, nová koupelna,
plov. podlahy, garáž, kuch. linka na míru, ústř. plyn.
topení, dvůr. Cena 1.750.000Kč
Tel.723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 270.000Kč
T:723335940
RD 3+1 Pv Čechovice. Ideální k podnikání, pozemek
850m2, k rekonstrukci. Cena 1.790.000Kč T:739 322 895
RD 3+kk Otaslavice. Dobrý stav, zahrada, garáž.
Nová koupelna, WC. 1.160.000Kč
T:723 335 940
RD 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

Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

Tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984

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

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 2+1 Kravařova Po
rekonstrukci. Nájem
7.000Kč+en.
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+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
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
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
Obchod centrum Pv 25m2. Nájem 7.000Kč T:739 322 895
Kom prostor Vodní 50m2 Nájem 6.000Kč T:739 322 895

Byt 2+kk, 51,97 m2, sklep.

Cena:1.351.220,-Kč

Tel. 775 780 984

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

Tel. 775 780 986

Prostějov – Belgická. Prodej DB 2+1. 44m2. 2.patro. V
původnímstavu.Novákoupelnasvanou.Parkovánípřed
domem. Ihned volný.
Cena:980.000,-Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov–Moravská.ProdejbytuvOV, 2+1.55m2,6.
patro.Vpůvodním stavu, neprůchozí pokoje. Klidná část
města. Byt je prostorný, dobře řešený. Ihned volný.
Cena: 1.029.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

Tel. 775 780 986

www.realitypolzer.cz

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, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.600.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Cena: 1.850.000,- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, atypické interiérové řešení, 82 m2, vlastní topení,
garáž v přízemí, perfektní stav.
Cena 2 350 000,-- Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 850 000,-- Kč
RD Kobylničky 2+1, vjezd, dvůr,
velká zahrada, pěkná nemovitost.
Cena: 950.000,- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
podlaží, 2 x WC a koupelna, velmi
dobrý stav,vjezd na pozemek, dílna,
zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady,kanceláře, manipulační
plochy,vše ve velmi dobrém stavu,
celkem 1 600 m2, možno využít na
zámeč., stolář., velkosklad.
Cena 5 400 000,--Kč

www.reality-prostejov.com

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

Želeč. Prodej RD 2+1. 560 m2. Řadový patrový dům
s průjezdem do dvora. V dobrém tech. stavu. Garáž,
hospod. budova, zahrada 375m2.Topení elektrické. Plyn
na pozemku.
Cena:1.545.000,-Kč
Tel. 775 780 986

VYKOUPÍME VÁŠ BYT
NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

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

Prodej RD 4+kk, Otaslavice, dvojpodlažní dům s garáží
a menší zahradou. Velmi dobrý stav, ihned k nastěhování.
Doporučujeme prohlídku.
Cena: 2.270.000,- Kč
Prodej RD 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
Byt 3+1, 74 m2,OV, panel, Prostějov – V. Špály, nízké
náklady, dům po revitalizaci,nádherný výhled na západní
stranu města.
Sleva!!! 1.450.000,- Kč
Byt 3+1,OV, panel, Prostějov – E. Beneše, 78 m2
s komorou a dvěma sklepy, po celkové rekonstrukci
- zděné jádro, západ strana, lokalita u Hloučely s plnou
vybaveností. Cena: 1.450.000,- Kč, doporučujeme!!
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, dům
po revitalizaci, klidná 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
Pronájem bytu 2+1, Prostějov – Kravařova, v centru,
po rekonstrukci,
7 000,- Kč + inkaso
Pronájem obchodu s kanceláří, skladem + byt 1+1,
PV - Wolkerova, poblíž centra, po celkové rekonstrukci,
vlastní topení, parkoviště.
Cena 30 000,- Kč

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Kostelec na Hané. Prodej RD 4+1 v dobrém stavu, v
klidné části obce. V přízemí 2 pokoje, v patře 3 pokoje.
Předzahrádka, dvorek se studnou, kůlna, zahrada. Není
WC a koupelna.
Cena:1.400.000,-Kč
Tel. 775 780 984

Smržice. Prodej RD 4+1, kompletně zrekonstruován.
Plastová okna, krb, elektrický kotel, bojler. Vl. studna nebo
obecnívoda.Nízkonákladovýdům. Cena:3.060.000,-Kč
Tel. 775 780 986

¨

Prostějov - Ruská. Prodej RD 3+1. V přízemí obyvatelné 3
místnostisdvorkem.Možnostpůd.vestavby.Podsklepen.Nutná
rekostrukce.
Cena:1.720.000,-Kč
PRO KLIENTY HLEDÁME

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

TEL.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

Nabízíme:
- Zázemí silné finanční skupiny
České spořitelny a.s.
- Volnou pracovní dobu
- Zajímavé finanční ohodnocení
- Školení
Životopisy zasílejte na:
pvinvesting@pvinvesting.cz

www.pvinvesting.cz
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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.

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

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

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

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

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

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.
Koupím menší byt v dobré lokalitě,
Prostějov. Mám hotovost. 775 125
779.
Koupím stavební pozemek v okolí
Prostějova. Sítě poblíž pozemku,
příjezdová cesta. 777 231 606.
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.
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
Prodám byt - patro v RD, 80 m2, 3 + 1,
velká šatna, samostatný vchod. Cena
dohodou. Tel.: 721 245 222 ne SMS.
Osobní jednání nutné.
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.
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 + 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.

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

Hledám pronájem bytu 1 + 1 popř. 2 +
1 Brněnská ul. a okolí. Tel.: 775 198
913.

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.
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.
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.

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.

Dobromilice, okr. Prostějov RD 3 + kk
možnost rozšířeni, z. p. 754m2, zahrada 900m2, velký dvorní trakt s hosp.
přístavky, průjezd s možností parkování, vytápění na TP, kachlová kamna,
vl. studna, el., vl. odpad, nové WC a
koupelna určeno k připojení, plastová
okna. Možná výměna za jiný RD s doplatkem. Volejte 733 340 168. Cena:
395.000 Kč.

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
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 1 + kk v PV, po rekonstrukci,
ihned volný, cena 6.000 Kč/měs. vč.
ink. Ne RK! Tel.: 776 854 763.
Prodám půd. prostor v OV k vybudování bytů v PV, 602 840 145.
Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala, v
uzavřeném areálu, vedle kotelny DsP
PV. Tel.: 723 826 819.
Pronajmu byt 1 + 1, B.Němcové, volný
ihned. 5.500 Kč vč. ink. Tel.: 777 18 05
63.
Pronajmu byt 1 + kk, u divadla v PV.
tel.: 602 745 131.

Pronajmu byt 2 + 1 blízko centra, částečně zař., 8.000 kč/měs. vč. ink. Tel.:
607 785 152 po 18 hod.

Pronajmu zařízený jednopokoj. byt na
Tylově ul. Měsíční nájem 6.000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 603 10 49 10.

Hledám ke koupi RD do 15-ti km od
PV. Cena do 1.500.000 Kč. Prosím
SMS Tel.: 774 637 069.

Prodej řadového RD 5 + 1, Čelechovice n/H,část. podsklep., studna, žumpa,
plyn, vodovod, garáž, hosp. budovy.
ZP 564m2, zahrada 1321m2. Tel: 774
101 818, www.byty-gfb.cz

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

Prodám DB 3 + 1 ul. Tylova. Tel.: 608
712 623 (9.00 – 17.00 hod.)

Pronajmeme nový slunný byt 2 + kk,
70 m2, v centru města PV. Info na tel.:
777 344 507.
Pronajmu byt 1 + 1, A.Slavíčka, 6.500
Kč vč. ink. Tel.: 773 099 085.
Prodám parcelu o rozloze 1367 m2 k
výstavbě RD v Kelčicích. K pozemku
je příjezdová komunikace a inženýrské
sítě. Cena 650 Kč/m2 . Pište na e-mail:
kupsipozemek@seznam.cz.
Prodám byt v OV 2 + kk s šatnou, Brno
– Černá Pole, 46 m2, byt po rekonstrukci, zděná koupelna, záchod, dlažby a plovoucí podlahy. Cena
1.900.000 Kč. Tel.: 736 625 456.

práce

práce

služby

Zpracuji účetnictví, daňovou evidenci,
mzdy, vypracuji daňová přiznání,
přehledy ZP, OSSZ
dlouholetá praxe.
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

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

Pronajmu garáž ul. Krasická, vedle
Aquaparku. Tel.: 776 144 869.

Prodám v centru města ul. Dr. Horáka
stavební pozemek vč. stavebního povolení. Tel.: 777 572 247.

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

Pronajmu byt 1 + 1, 723 565 897.

Pronajmu garáž na Brněnské. Tel.: 608
362 405.

Pronajmeme kancelář poblíž centra
města PV, 25 m2, po rekonstrukci. Další info na tel.: 777 742 268.

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

Pronájem skladovacích ploch v centru
PV – 130 m2, plynové topení, soc.
zázemí – levně. Info na tel.: 777 862
900.

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 byt 1 + 1 v Prostějově. Klidná lokalita. Kontakt: 731 507 603.

reality

Prodám pěknou garáž na Brněnské ul.,
el., voda, 150.000 Kč. Tel.: 582 343
872.

Prodej bytu 2 + 1 s alkovnou, Sídl. svobody, Prostějov. OV/P, 54m2, lodžie,
po rekonstr. Tel: 774 101 818,
www.byty-gfb.cz
Pronájem bytů v centru Vyškova. Po
kompletní rekonstrukci 1 + 1, 2 + kk, 3
+ 1. Tel: 774 101 818, www.bytygfb.cz

RD 2 + 1 Určice, ihned k nastěhování.
Cena 1.150.000 Kč. Tel.: 605 247 968.

Dobromilice, okr. Prostějov RD 2 + kk
možnost rozšíření o 2 pokoje, zast. pl.
65m2, zahrada 471m2, dvorní přístavky, vlastní studna, 1 samostatný pokoj,
2 pokoj s kuchyňskou linkou, WC a
koupelna určena k připojení, vstupní
chodba, možnost parkování před domem. Volejte 733 340 168 Cena:
195.000 Kč.
Pronajmu byt 1 + 1 na sídl. E.Beneše,
velmi klidná lokalita. Cena 5.100 Kč +
800 Kč ink. V bytě je funkční připojení internetu. Tel.: 582 336 800 - 17 – 20
hod.
Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup. Cena 95tis. Tel : 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS u pozemku, cena k jednání. Tel: 603 598
193.
Prodej stavebního pozemku u centra o
výměře 1025m2-š.19x54m, pozemek
oplocený s dřevěnou chatkou a kopanou studnou, IS u pozemku (kanalizace, obecní vodovod, plyn, elektřina),
dobrá dostupnost. Cena k jednání. Tel:
603 598 193.
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.
Prodám byt 3 + 1, 6 km od PV, 70 m2,
s garáží a zahrádkou. Cena 890.000
Kč. Tel: 777 95 20 27.

různé
Chata ve Starém městě Jeseníky nabízí ubytování. Tel.: 777 584 584.

Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
Pod Kosířem 3127/74, Prostějov
přijme do HPP:
-UNIVERZÁLNÍHO OBRÁBĚČE
– NÁSTROJAŘE – pro třísměnný
provoz.
-SOUSTRUŽNÍKA – OBSLUHU
KONVENČNÍHO SOUSTRUHU
– pro třísměnný provoz.
-ELEKTRO - ÚDRŽBÁŘE
kovoobráběcích strojů
– na 1-směnný provoz.
Požadujeme vzdělání v oboru.
Nabízíme velmi dobré pracovní
ohodnocení a stabilní zázemí.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Bezpečnostní agentura přijme do pracovního poměru člena výjezdové skupiny. Požadujeme: trestní bezúhonnost,
spolehlivost, ŘP. sk. B, zbrojní průkaz
sk. D, E. Nepřetržitý provoz. Info na
tel.: 582 345 463.

Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé
příležitosti. Příjem objednávek na tel.:
776 30 94 40.

Přijmeme obsluhu do zařízení herna –
bar v centru Prostějova. Informace na
tel.: 736 67 10 88, 602 715 491.

Hledám kuchaře/-ku, číšníka/-ci, instruktora lyžování na penzion v Jeseníkách, 777 237 197.

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

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

Hledám práci na přivýdělek, popř. brigádu na odpoledne, SO,NE. PV a
blízké okolí. Spolehlivost, solidnost.
Tel. 724 172 289.

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

Realitní společnost REAL MORAVIA
přijme realitní makléře, spolupracovníky. Výhodné provize. Tel.: 602 551
878.

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

Přijmeme řidiče, řp. sk. E. Požadujeme
praxi. Info na tel.: 605 248 001.

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.

Vzdělávací institut s.r.o. Prostějov
pořádá: 29.01.2009 v 08,00 hod.
školení JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ.
06.02.2009 ve 12,30 hod. opakovací
školení manipulačních vozíků
16.02.2009 v 08,00 hod. školení
LEŠENÁŘŮ
17.02.2009 v 10,00 hod. školení vyhl.
50/78 Sb.
Místo konání:
Vzdělávací institut, spol. s r.o.
Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov
Informace a přihlášky na telefonu:
582 332 344, 606 788 354p. Mroščáková.

Jim Beam restaurant příjme číšníka/
servírku. Nástup možný ihned. Tel.:
608 811 169
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.
Firma zabývající se výrobou nábytku
přijme projektanta na návrhy interiérů. Práce na PC, řp. sk. B. Tel.: 605
710 365.
Přijmeme řidiče na MKD – západní
Evropa. Tel.: 582 38 47 71.
Herna bar Plzeňka na Krasické ul.
přijme brigádnici/-a na výpomoc pátek
a sobotu večer. Informace tel.: 608 767
275, 605 968 946.
Stavební společnost přijme elektrikáře
vyhl. 50, řp. sk. B, Nástup od 1.3.2009.
Tel.: 724 711 106.
Hledám ženy do studia zdraví a krásy.
Skvělé ohodnocení. Tel.: 603 448 594.

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21
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Přijmu jakýkoliv přivýdělek (např. úklízení) po – čt popř. pá v odpoledních
hodinách. Spolehlivost, solidnost.
SMS 723 926 349.

Kdo mi dohodí jakoukoli nemovitost za
účelem dalšího prodeje, i s exekucí, získá odměnu 3 – 10 tis. Kč. Tel. 732 285
189.

Přijmeme spolupracovníky na sepisování úvěrů. Zn. Slušnost a spolehlivost.
Mobil: 725 711 569.
Přijmu kadeřnici/-ka do pánského kadeřnictví. Tel.: 731 335 822.
Pro rozšíření pobočky přijmeme telefonisty/-tky, do nových sekcí. Plat 19.000
Kč/měs. Info: 604 800 212.
Společnost Mediaservis s.r.o., přijme
ihned doručovatele tisku pro město Prostějov. Doručování v ranních hodinách,
maximálně na 3 hod/den. Práce je
vhodná na DPČ, DPP, dále pro důchodce a ženy v domácnosti. Bližší informace na tel.: 602 665 919, 724 032 514,
582 344 758.
Firma P.Š. přijme 8 lidí na domácí
práce. Plat 2 – 4.000 Kč týdně. Tel.: 777
800 465.
Hledáme kadeřnice na ŽL. Tel.: 774
834 789.

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
6.březnaHOCHKAR–Rakousko,1-denní
lyž.zájezd.Cena680.Kč+Eurassebou.8.–11.
března SÖLDEN Rak. 3 dny lyžování na ledovcích. Cena 1.700 Kč + Euro s sebou. Lyž.
zájezdyCKMinitransaSvazulyžařů.Infapřihl.OSČSTV,Česká15,tel.:588507048.

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
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
Půjčky do 500 tis., stačí OP, úrok od
1,2%, pouze PV a okolí. Tel.: 733 602
749, volejte po 15.00 hod.
Obkladačské práce, 720 318 195.
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.
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.
Provádíme malířské a natěračské
práce. Možná zimní sleva. Tel.: 608
76 16 14.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9–11,
st 14–16, čt. 9–11 hod.
Přivýdělek bez ŽL. Tel. 777 81 92 91.
Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

26. ledna 2009

služby

auto-moto

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

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.

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

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.

Restaurace Harmonie – rozvozy
zdravých, dietních jídel v bio kvalitě,
www.harmonierestaurace.eu, tel.: 773
277 911.
Peníze všem bez ruč. i pro rizik. klienty. Nestyďte se zavolat. Tel.: 733 390
239.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader. Tel.: 603
498 695.
Studentka VŠ doučí matematiku – učivo ZŠ. Především příprava na příj.
zkoušky: 777 961 646.
Provádíme prodej a montáž: garážová
vrata, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu,
plovoucí podlahy, silikonové těsnění
oken i dveří. Tel.: 603 220 981.

Opravy karoserií vč. laku.
LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ
Tel.: 607 605 373.
Koupím osobní automobil typ Š Octavia, Volkswagen Passat, Renault Laguna…do 120.000 Kč. Pouze v dobrém
stavu. Tel.: 739 66 50 20.
Prodám Avia 21, valník s plachtou, v
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
602 508 565.

Provádíme strojní čištění podlah, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.

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.

Doučím angličtinu – začátečníky,
mírně pokročilé. Tel.: 721 527 062.
Fa Anteny – satelity Jiříček provádí
prodej, montáž, servis, sat. komplety,
CSLink od 4.700 Kč. Více na
www.anteny.kvalitne.cz, tel.: 776 340
848.
Nemáte peníze? Hrnou se k Vám dluhy? Oddlužení i exekuce? Pojďme to
dát do pořádku! Mobil 725 711 569.
Daruji peníze!!! Do 400.000 Kč. S nízkým úrokem a jednoduše. Za co? Za
včasné zpocení. Tel.: 777 903 876.
Učitelka angličtiny nabízí výuku a
doučování. Levně. Tel.: 608 27 50 25.

seznámení
Muž 43/190 nekuřák, hledá tou to cestou ženu přiměřeného věku. Děti nejsou
překážkou. PV a okolí. Tel.: 728 790
870.
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.
Rozvedená SŠ 49/170 ráda pozná sympatického podnikavého muže do 52 let.
Zn. Pomožme náhodě.
Hledám kamarádku, nejlépe motoristku
k návštěvám tanečních akcí. Jsem svobodná. Tel.: 608 275 025.

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.

Dne 30. ledna 2009 tomu bude
už smutných šestnáct let, co nás
navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek,
pan MILAN KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkujeme všem.

Prodám pneu na Mitsubishi Pajero
265/70/16, dezén 11 mm vysoký, 603
525 673.

koupím

Tesařství Vančura nabízí: sádrokartonářské práce, prodej a pokládka plovoucích podlah, půdní vestavby, tesařské a pokrývačské práce,
pergoly, altány apod.
www.tesarstvivancura.wz.cz,
kontakt: 604 744 576. Předsezónní
slevy do 31.3.2009.

vzpomínáme Boxeři Prostějova udolali ve vyrovnaném duelu Ústí nad Labem
Výhra nad úhlavním sokem posunula BC DTJ do čela extraligy!

Provádíme montáže mechanického
zabezpečení vozidel proti krádeži. Tel.:
774 715 202.

Dva muzikanti zahrají na plesu,
svatbě, zábavě, 608 539 783.

Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.

Dne 30.1.2009 uplyne
10. smutných let, co nás opustila
paní ŘEZNÍKOVÁ Libuše.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Řezníkova, Růžičkova.

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!
Akce – totální výprodej skladu. Levný nábytek ze SRN, Floriánské nám.
206 (naproti lázním přes park). Sleva
na veškerý nábytek a koupelny 30 –
50%. Poslední šance do 30.1.2009.
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.
Prodám dílenská kamna s ventilátorem na tuhá paliva. Cena dohodou. Tel.: 602 508 565.
Prodám dírkovačku Minerva – Juki.
Levně. Tel.: 737 443 115.

Dne 21.1.2009 jsme
vzpomenuli 1. výročí úmrtí paní
Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
S bolestí v srdci vzpomíná
rodina.

Děkujeme všem příbuzným a
známým, kteří doprovodili na
poslední cestě naši
maminku a babičku paní
Drahomíru VYROUBALOVOU.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové.
Děti s rodinami

Prodejna Ivka, Netušilova ul. oznamuje zákazníkům, že od dnešního
dne zlevňuje veškerou zimní obuv do vyprodání zásob (kromě důchodek – nedostatkové zboží). Jedná se
převážně o zboží s koženou nepropustnou membránou – sněhule, finky,
konkordy, gerlachy – i v dětském provedení. Dále kožená dámská obuv i s
ortopedickou stélkou na problémové
nohy. Obuv i v nadměrných velikostech. Od února zavádíme prodej
molitanů (dříve v prodejně Řempo).
Přijďte si nakoupit kvalitní obuv za
rozumnou cenu. Tel.: 603 445 601,
582 34 40 63.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS

Dne 29.1.2009 by se dožil 65 let
Karel POLÁK z Čechovic.
Stále vzpomínají manželka
a synové Josef, Milan,
Tomáš a Michal s rodinami.

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
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 27.1.2009 by se dožil 59 let
pan Dušan FROHN
z Kralic na Hané.
Vzpomínají dcera Erika
a syn Dušan s rodinami.

Ve středu 21. ledna se na ul. Lidická
ztratil pes – štěně černé barvy, slyšící
na jméno Filip. Tel.: 732 218 822.

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
MODELŮ
2008
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STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Váhová kategorie do 54 kg: Michal KUČERA - Erik MULIEV 0:2 na body
Zahajovací utkání nedělního šlágru začali
oba borci hodně opatrně. Přece jenom aktivnějším způsobem boje se prezentoval
hostující boxer. Zvláště ve druhém kole
Mulievova Burnějevova pravačka rozbíjela nekompromisně Kučerův kryt. V závěrečné tříminutovce se sice Kučera snažil,
honil svého soupeře po ringu, ale ten se jeho atakům úspěšně vyhýbal a zaslouženě
dovedl zápas do vítězného konce. Ústí se
tak dostalo do vedení 0:2. „Michal ten
zápas ustál a odboxoval ho se ctí. Po technické stránce, ale na vyspělého Mulieva
nestačil. Na to, že byl Michal dá se říci na
záskok, tak to byl pohledný duel,“ zhodnotil nejnižší váhovou kategorii domácí kouč
Radoslav Křížek.
Váhová kategorie do 57 kg: Filip REITEMAN - Oleg KOVALENKO 2:0 na
body
Šance obou borců byly před utkáním
hodně vyrovnané. Domácí borec však od
úvodního gongu působil velice jistým dojmem a jeho pestrý úderový rejstřík konečně probral i diváky. Místo hlídání bodového náskoku pokračoval Filip ve své
aktivitě i nadále a jeho střídání pravé s levou bylo excelentní. Ve třetím kole už Kovalenko začal bezhlavě útočit, ale na s velkým klidem a koncentrovaností boxujícího Reitemana neměl. Srovnáno na 2:2.
„Původně jsem počítal, že Kovalenko nastoupí o váhu níže. Reiteman soupeře v
jednom z nejhezčích zápasů dne jednoznačně předčil a zaslouženě vyhrál,“ chválil
domácí trenér svého borce.
Váhová kategorie do 60 kg: Miroslav
ŠERBAN - David HOUFEK 2:0 ve 2.
kole r.s.c.
Po opatrném začátku to postupně začal
„Míra“ rozbalovat a Houfek nevěděl kam
dřív skočit. S nástupem do druhého dějství
pokračoval Šerban ve svém kompaktním
výkonu a během počítání ústeckého rohovníka raději rozhodčí zápas předčasně
ukončili. Převaha prostějovského borce
byla totiž jednoznačná. V souhrnu to znamenalo vedení Prostějova - 4:2. „V tomto
utkání nebylo naprosto co řešit. Šerban měl
sice vlažnější nástup, ale postupem času
jasně kraloval,“ neměl Šerbanovi co vytknout prostějovský kormidelník.
Váhová kategorie do 64 kg: Marek BOSÝ - Zdeněk CHLÁDEK 0:2 na body
Mladý prostějovský rohovník nastoupil
proti favorizovanému Chládkovi s otevřeným hledím. Chládek byl agresivnější, ale
Bosý se většině jeho ataků s úspěchem vyhýbal. Ve 2. kole se přece jenom začala
Chládkova převaha projevovat a domácí
borec začal tahat za kratší konec. Také v
závěrečné tříminutovce šel ústecký boxer
tvrdě za svým cílem, přičemž nehleděl na
inkasované rány. Verdikt arbitrů tak byl
očekávaný a hosté vyrovnali na 4:4. „Velice pěkný zápas. Ze strany Chládka se jednalo o dost nečistý boj, podle rozhodčích
vyhrál Marek v 1. kole a ve zbývajících
dvou Chládek. Rozhodla asi větší zkušenost,“ uznal výhru soupeře Radek křížek.
Váhová kategorie do 69 kg: Balász
BACSKAI - Martin SVOBODA 2:0 na
body
Vůbec nejlepší zápas dne. V domácích barvách nastoupil mistr Maďarska, proti němuž se postavil současný šampion Česka a
zároveň držitel bronzové medaile z akademického mistrovství světa. Prostějovský
borec nastoupil velice dobře připraven a jeho trpělivost společně s cizelérskou technikou nesla body. Bodový náskok získaný
během dvou prvních kol, pak maďarský
reprezentant plně potvrdil i v tom třetím.
Svoboda začal bezhlavě útočit a Bacskai
perfektně kontroval. Po jednom ze zásahů
dokonce vyletěl ze Svobodových úst
chránič zubů. Bodová výhra Bacskaie znamenala vedení BC DTJ 6:4. „Balasz vyhrál
díky své chytrosti. Po taktické stránce Svobodu jasně předčil,“ spokojeně hodnotil
výkon maďarské posily domácí kouč.
Váhová kategorie do 75 kg: Vardan BESALJAN - Oskar LAKOMÝ 2:0 na body
Velice kvalitní nástavba předcházejícího
střetnutí. Zkušenější Vardan zahájil duel
navzdory svému útočnému naturelu s velkou rozvahou a v klidu čekal na svou příležitost. Ta také přišla když šel po jednom z
mnoha zásahů Lakomý na kolena. Stejný
scénář nabídl i děj druhého kola, v němž
byl Lakomý dokonce na zemi počítán. V
třetím dějství se nechal domácí borec trochu unést atmosférou, ale přestože se v jeho obličeji objevila krev, tak svého mladého protivníka přeboxoval. O jeho bodovém vítězství tak nebylo nejmenších pochyb. Do dvouzápasového trháku šel Prostějov - 8:4. „Jedno z rozhodujících utkání
celého dne. Vardan si krásně rozložil své
síly a se silným soupeřem jednoznačně vyhrál,“ odhalil asi rozhodující závaží na
misce vah celého duelu Křížek.
Váhová kategorie do 81 kg: Petr NOVOTNÝ - Stanislav STÁREK 2:0 na body
Domácí kapitán šel do zápasu se Stárkem
v roli favorita a diváci byli přesvědčeni o
desátém bodu Prostějova již před utkáním.
Nakonec se tak stalo, ale především díky
domácímu prostředí, protože hostující borec byl Novotnému více než vyrovnaným
sokem. Novotný se od začátku velice těžko
vypořádával s dobře pohybujícím se so-

kem a v průběhu druhého kola také párkrát
inkasoval. V závěrečné třetině souboj gradoval, oba borci se do sebe pustili hlava,
nehlava. Po závěrečném gongu si nikdo v
sokolovně netroufal tipovat, ale nakonec
vypukl jásot. Ringový rozhodčí zvedl paži domácímu borci a celkovém vítězi bylo rozhodnuto - 10:4 z pohledu Prostějova. „Na to, že je Petr tak zkušeným borcem, tak to nebylo ono. Vlažnější začátek
určil ráz celému střetnutí. Prostě někdy to
nesedne, ale o své výhře nakonec Peťa
rozhodl v posledním kole. Podobně vyrovnané zápasy se nechávají doma,“ nepřipouštěl polemiky o vítězství svého kapitána trenér prostějovských rohovníků.
Váhová kategorie do 91 kg: Joszef
DARMOSZ - Lukáš VIKTORA 0:2 na
body
V tomto zápase byl jednoznačným favoritem český reprezentant Lukáš Viktora.
Ten si také hned v první tříminutovce vybojoval bodový náskok, který si také
udržel až do konce. Nutno však podotknout, že tenhle zápas žádného z fanoušků příliš nenadchl. O hlavu menší Darmosz se sice stále snažil útočit, ale dlouhé
paže soupeře ho většinou obejmuly jako
chapadla chobotnice. O bodové výhře

Viktory nebylo pochyb, což znamenalo
snížení domácího náskoku na 10:6. „Darmosz podle mého, ale také názoru diváků
měl ten zápas vyhrát. Náš borec inkasoval
většinu úderů do dvojitého krytu a to by se
nemělo počítat. Od Viktory bylo vidět
hodně faulů a na jeho úroveň to určitě nebyl dobrý výkon,“ kroutil hlavou nad konečným verdiktem arbitrů Radek Křížek.
Váhová kategorie nad 91 kg: Dominik
MUSIL - Vladimír PRŮŠA 0:2 na body
Závěrečný zápas v kategorii bez rozdílu
vah přinesl hodně vyrovnaný souboj. Domácí naděje Musil se pustila do velezkušeného soupeře odvážně, ale přece jenom
více zásahů si připisoval na své konto
Průša. Přestože se domácí borec snažil
seč mu síly stačily, na ústeckého matadora si nepřišel. „Dominik ve svých sedmnácti letech podal velmi kvalitní výkon.
Prohrál sice zaslouženě, ale myslím si, že
u našeho borce je vidět velká perspektiva,“ chválil nebojácný výkon svého
svěřence kouč hanáckého výběru. Bodové vítězství Průši tak dalo konečnou
podobu výsledku 10:8 pro domácí BC
DTJ Prostějov, které znamenalo posun
obhájců mistrovského titulu do čela tabulky.

UNIBON EXTRALIGA ÈR MUŽÙ
5. kolo:
BC DTJ Prostějov SKP Sever Ústí nad Labem 10:8
Body: Reiteman (do 57 kg), Šerban (do 60 kg), Bacskai (do 69 kg), Besaljan (do 75
kg), Novotný (do 81 kg) Muliev (do 54 kg), Chládek (do 64 kg), Viktora (do 91
kg), Průša (nad 91 kg).
BC Ostrava - Samson BC České Budějovice 12:6
Body: Kačor (do 54 kg), Barák (do 57 kg), Agajev (do 60 kg), Gorecki (do 64 kg),
Špringl (do 81 kg), Velecký (do 91 kg) Kočvelda (do 69 kg), Vodárek (do 75 kg),
Šour (nad 91 kg).
TSK Doprava Děčín+KB Baník Most volný los
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE:
1. BC DTJ Prostějov
4
3
0
1 46:26 6
2. SKP Sever Ústí n/L
4
2
0
2 44:28 4
3. Samson BC České Budějovice
4
2
0
2 32:40 4
BC Ostrava
4
2
0
2 32:40 4
5. TSK Doprava Děčín+KB Baník Most 4
1
0
3 24:48 2
Příští program:
6. kolo, 14.-15. února 2009: BC DTJ Prostějov - TSK Doprava Děčín+KB Baník
Most, SKP Sever Ústí nad Labem BC Ostrava, Samson BC České Budějovice volný los.
-pk-

jak viděli duel trenéři
Radek KŘÍŽEK (BC DTJ Prostějov): „Jednalo se o velice povedené střetnutí.
Téměř všechny zápasy skončily na body a tak museli být diváci spokojeni. V týdnu nám omarodilo spousta kluků a tak jsem ani s vítězstvím moc nepočítal. Ústí
proti nám mělo samé kvalitní mladé boxery, ale náš nezkušený tým dokázal zvítězit. Osobně jsem měl největší radost z vítězství Besaljana, ale jinak musím vyseknout poklonu celému týmu za to jak tohle utkání zvládl. Nejstarším borcem byl
Petr Novotný, jinak kromě jednadvacetiletého Besaljana se jedná všechno o kluky
pod dvacet let.“
Miroslav VRBA (SKP Sever Ústí nad Labem): „Prohráli jsme tak to nemůžu
hodnotit kladně. Bylo to vyrovnané utkání a konečný výsledek asi odpovídá poměru sil v ringu. Body jsme určitě ztratili zásluhou Besaljana, protože od Oskara Lakomého jsme čekali víc. Také Stárek s Novotným mohl vyhrát, ale domácí borec
je dost zkušený a nakonec to asi celkově rozhodlo domácí prostředí. Je to box a musí se s tím počítat, naštvaní určitě nejsme.“
-zvBC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem 10:8
do 54 kg: Michal Kučera - Erik Muliev
do 57 kg: Filip Reiteman - Oleg Kovalenko
do 60 kg: Miroslav Šerban - David Houfek
do 64 kg: Marek Bosý - Zdeněk Chládek
do 69 kg: Balasz Bacskai - Martin Svoboda
do 75 kg: Vardan Besaljan - Oskar Lakomý
do 81 kg: Petr Novotný - Stanislav Stárek
do 91 kg: Joszef Darmosz - Lukáš Viktora
nad 91 kg: Dominik Musil - Vladimír Průša

0:2 na body
2:0 na body
2:0 r.s.c. ve 2. kole
0:2 na body
2:0 na body
2:0 na body
2:0 na body
0:2 na body
0:2 na body

NEJ... dne
Zápas Balasze Baczskaie s Martinem Svobodou. Souboj dvou velkých boxerů v
rámci svých domovských států zvedal fanoušky ze sedadel. Maďarský šampion svého českého soka po celý průběh zápasu jednoznačně převyšoval po všech stránkách
a jeho pojetí boje vyznívalo chvílemi jako souboj profesora se studentem.

Rozhodlo
Překvapivé, ale zasloužené výhry Bacskaie s Besaljanem. Ústečtí stoprocentně
před tímto duelem nepočítali s tím, že by z těchto vah nezískali ani jednu výhru. Navíc porážky reprezentantů Svobody i Lakomého byly naprosto zasloužené a nebylo o
nich nejmenších pochyb. Devětašedesátka s pětasedmdesátkou tedy přinesla Prostějovu čtyři body, které znamenaly rozhodující trhák na 8:4.

Pøekvapil
VARDAN BESALJAN
Oblíbenec domácích fanoušků arménského původu Vardan Besaljan nezůstal své
pověsti obrovského bojovníka nic dlužen. Mladého reprezentanta se vůbec nezalekl
a ve strhujícím souboji ho jednoznačně předčil po všech stránkách. Jeho nadstandardní výkon také uznalo hlediště suverénně největším aplausem. „Věděl jsem, že
mým soupeřem je velký talent českého boxu. Přes jeho poslední výsledky jsem si však
na něj věřil, protože ho dobře znám. Do utkání jsem šel s taktikou sázející na trpělivost a techniku. Bylo mi jasné, že pokud do něj vletím, tak umí kontrovat. Hodně mi
také pomohli fanoušci, kteří byli jako pokaždé úžasní,“ okomentoval svůj výkon a nezapomněl pochválit obecenstvo Vardan Besaljan.

Zklamal
LUKÁŠ VIKTORA
Tentokrát se v této rubrice neobjevuje jméno žádného z domácích borců, ale osoba velezkušeného borce Ústí nad Labem. Ve svém zápase s Darmoszem nenabídl ze svého
umění prakticky nic a jeho nečistý způsob boje s o hlavu menším protivníkem vyvolal velkou nevoli domácího publika. „V tom zápase měl Darmosz vyhrát. Viktora
určitě sám se svým výkonem nemůže být spokojen. Tolik faulů jsem od takové borce
nečekal,“ nepřišel na chuť výkonu favorita domácí lodivod Radek Křížek.

26. ledna 2009

Krajská liga v sálové kopané

Futsalová Skalka oslaví největší úspěch své historie

RELAX obhájil titul! K jubileu si hráči nadělili triumf v krajském poháru

A bude se slavit! Futsalisté Relaxu Prostějov se o víkendu stali krajskými přeborníky
v sálové kopané a tak si znovu zopakují oslavy, které připomíná náš snímek po republikovém mistrovství z Kostelce na Hané.
Foto: Z. Pěnička
Již před posledním turnajem letošního ročníku Krajské ligy sálové kopané obhájili fotbalisté Relaxu Prostějov své loňské prvenství a i nadále si tak udrželi
dlouhodobou nadvládu. Rozhodnutí padlo v sobotu 24. ledna, kdy po remízovém
utkání se svým letošním konkurentem Jiřinou dokázali svěřenci trenéra Františka
Kocourka v dalších dvou duelech zvítězit, což ve spojení sporážkou Jiřiny od Hulína znamenalo definitivu prvního místa. Relax totiž získal před posledním dějstvím sedmibodový náskok, který již nemůže Jiřina smazat. Příliš se tentokrát nedařilo kralickému Šenku, jenž dokázal ze tří zápasů vytěžit jen jednu výhru a
k jistotě bronzové příčky musí v posledním turnaji alespoň jednou zvítězit. Trochu smůly se pak přilepilo na kopačky hráčům plumlovské Indiany. Po výborných výkonech posledního období a dvou výhrách podlehli Plumlovští nejtěsnějším rozdílem Ekosolarisu Kroměříž, což je pravděpodobně připraví o průnik do
elitní čtveřice týmů postupujících na finálový turnaj Mistrovství ČR. Ta už by neměla uniknout zbývající regionální trojici Relax, Jiřina a Zámecký Šenk.
Výsledky 7. turnaje - sobota 24. ledna 2009, hala Otrokovice: Hrnek Kojetín
- Zámecký Šenk Kralice na Hané 3:8 (branky Šenku: Mazouch 4, Hatle, Halenka, Lehký, Cetkovský), SK Speed Otrokovice - Indiana Plumlov 2:3 (branky Indiany: Ježek, Ševcůj, Křupka), Zámecký Šenk Kralice na Hané - Ekosolaris Kroměříž 1:4 (branka Šenku: Cetkovský),VŠSK Univerzita Zlín - SK Speed Otrokovice 2:5, Indiana Plumlov - Hrnek Kojetín 10:2 (branky Indiany:
Ševcůj 2, Piňos 2, Ježek 2, Hrstka 2, Křupka 2), SK Speed Otrokovice - Zámecký Šenk Kralice na Hané 2:1 (branka Šenku: Vybíhal), Ekosolaris Kroměříž Indiana Plumlov 2:1 (branka Indiany: Ševcůj), Hrnek Kojetín VŠSK Univerzita Zlín 1:9, SK Bure Hulín - F.C. Victoria Kroměříž 2:4, Lihovar
Kojetín - Rovers Otrokovice 2:2, FC Relax Prostějov "A" - Jiřina Prostějov 2:2
(branky: Ullmann, Voráč - Mlčoušek, Hanák), Rovers Otrokovice - SK Bure
Hulín 5:5, F.C. Victoria Kroměříž - FC Relax Prostějov "A" 0:5 (branky Relaxu: Ullmann 3, Voráč 2), Jiřina Prostějov - Lihovar Kojetín 4:2 (branky Jiřiny:
Husařík, J. Zbožínek, Hanák, Mlčoušek), FC Relax Prostějov "A" - Rovers Otrokovice 4:1 (branky Relaxu: Spáčil, P. Kiška, Macourek, Frantík), SK Bure
Hulín - Jiřina Prostějov 5:2 (branky Jiřiny: Mlčoušek, Kolkop), Lihovar Kojetín - F.C. Victoria Kroměříž 5:0.

„Malofotbalový“ oddíl SK Skalka byl
založen v letních měsících roku 1999,
což v praxi znamená, že v letošním roce oslaví desáté kulatiny. V „předvečer“ chystaných narozeninových
oslav si hráči tohoto klubu nadělili
vskutku krásný dárek, když dokázali
zvítězit ve finálovém turnaji Krajského poháru v sálové kopané! „Tohle naše vítězství je určitě největším úspěchem naší historie a překonává i naši
sálováckou premiéru, ve které jsme
dokázali vyhrát v první okresní lize,“
vyjádřila se k velkému triumfu jedna z
duší klubu, Ondřej Spisar.
Nezadržitelná jízda Skalky letošní pohárovou soutěží je o to cennější a překvapivější v kontextu předcházejících
sezón. „Opravdu pro nás tohle vítězství
znamená hodně, protože poslední ročníky nebyly z našeho pohledu ideální,
když jsme se v prvoligové soutěži pravidelně pohybovali na hraně sestupu,“
nezastírá velkou radost z prolomení
určitého výsledkového zakletí Spisar.
Přestože měla Skalka v posledním období vcelku slušnou fazónku, když po
slabším úvodu ročníku drží společně s
pohárovým vystoupením devítizápasovou šňůru vítězství. Navíc kvality
Skalky poznali na vlastní kůži i členové úřadujícího republikového mistra
Relaxu Prostějov.
SK Skalka tak konečně navázala na
své nemalé úspěchy v malé kopané,

kdy se tento klub může pochlubit čtyřmi mistrovskými tituly okresního
přeborníka a kompletní medailovou
sbírkou z prestižního letního krumsínského Haná Cupu. Tak jak je tomu
u většiny podobných klubů, tak ani
Skalka nedisponuje bohatým mecenášem a na svou činnost si musí klub

vydělávat sám. „Protože sponzora jako takového nemáme, tak prostředky
získáváme z akcí, které pořádáme jako jsou turnaje, taneční zábavy, ples a
samozřejmě nám také pomáhá
obec,“ zmínil závěrem důležitou pozici klubu ve vsi, v níž neexistuje
„velký“ fotbal Ondřej Spisar. -zv-

Skalka vítězem poháru! Vítěz Krajského finále Českého poháru
SK Skalka: horní řada zleva: Petr Chytil, Jan Mašík, Ondřej Mlčoch, Lukáš Mráček, Jiří Vláčilík, Pavel Mlčoch. Dolní řada zleva: Roman Pinkava, Jaroslav Kaláb, Antonín Glouzar, Ondřej Spisar. Chybí: Martin Glouzar a Jiří Karásek.
Foto: Martin Glouzar

cesta Skalky za triumfem
Zajímá vás výsledková jízda SK
Skalka za premiérovým triumfem v
Krajském poháru? Tak vězte. Jako
první se do cesty Skalce postavil
většinou soupeřů nemilovaný Ariston 2SK. Jak je u zápasů Aristonu
zvykem, příliš branek nepadá a to se
potvrdilo i tentokrát. Od začátku velice opatrný duel s minimem šancí na
obou stranách rozproudila až vedoucí branka Aristonu ve druhém dějství. Rychlé vyrovnání Mráčka pak
stanovilo konečný výsledek 1:1.
Druhý zápas, ve kterém stál na druhé
straně favorizovaný Relax se zapíše
do klubové kroniky zlatým písmem.

Od úvodních minut tahala Skalka
překavpivě za delší konec a po brankách Vláčilíka, Pinkavy a hlavičce
Mašíka bylo 3:0. Na snížení Relaxu
odpověděla rozjetá Skalka brankami
O. a P. Mlčochů a tak na tabuli svítil
překvapivý poločasový stav 5:1! Ve
druhém dějství se vedoucí celek soustředil na úspěšné dotažení exkluzivně rozjetého zápasu do konce, což
se přes spíše kosmetickou úpravu
Relaxu na 5:2 nakonec podařilo. V
závěrečném duelu proti dalšímu
účastníkovi Krajské ligy Zámeckému Šenku Kralice na Hané byly karty rozdány jasně. Skalka musela zvít-

ězit minimálně o dvě branky pakliže
chtěla pozvednout nad hlavu vítěznou trofej. To se také po velmi dramatickém průběhu podařilo. Vedení
zajistil P. Mlčoch a po srovnání dále
Spisar na 2:1. Šenk však přes určité
oslabení díky vykartovaným hráčům
dokázal otočit na 2:3. V závěrečné
desetiminutovce však Kraličtí nadšenému náporu Skalky neodolali.
Brankovou smršť odstartovalo vyrovnání Vláčilíka a vedoucí trefa
Mašíka - 4:3. Kýžený dvoubrankový
rozdíl pak zařídil „Mrak“ Mráček a
přímo do nebe poslal v závěru své
spoluhráče Pinkava - 6:3.
-zv-

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

19
20
19
20
19
19
20
20
20
19
20
19

17
14
11
9
8
9
8
9
8
7
4
0

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

1
3
6
8
6
8
8
10
12
11
13
18

110:26
67:38
61:37
49:53
47:45
49:51
55:52
71:77
55:62
49:58
42:80
31:107

52
45
35
30
29
29
28
28
24
22
15
1

Příští program:
8. kolo, 7. února 2009, hala Otrokovice: F.C. Victoria Kroměříž - Jiřina Prostějov, VŠSK Univerzita Zlín - Indiana Plumlov, Rovers Otrokovice - F.C. Victoria Kroměříž, Zámecký Šenk Kralice na Hané - VŠSK Univerzita Zlín, Jiřina
Prostějov - Rovers Otrokovice, Ekosolaris Kroměříž -VŠSK Univerzita Zlín, Indiana Plumlov - Zámecký Šenk Kralice na Hané, Hrnek Kojetín - Ekosolaris
Kroměříž, FC Relax Prostějov „A“ - Zámecký Šenk Kralice na Hané, Lihovar
Kojetín - SK Bure Hulín, SK Speed Otrokovice - Hrnek Kojetín, FC Relax Prostějov „A“ - Lihovar Kojetín, Ekosolaris Kroměříž - SK Speed Otrokovice, SK
Bure Hulín - FC Relax Prostějov „A“, Hrnek Kojetín -Lihovar Kojetín. -zv-

KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Čelechovickým zbyla už
jen naděje na druhé místo
Jediný zástupce prostějovského regionu v Krajské lize mládeže ztratil reálnou
naději na celkové prvenství. Mladí futsalisté TJ Sokol Čelechovice přišli o možnost velkého úspěchu v pátém turnaji, který se konal třetí lednový víkend v Otrokovicích. Osudnou se čechovickým nadějím stala porážka ve vzájemném duelu dvou vedoucích celků, ve kterém podlehli Hranicím vysoko 0:5! Dohromady s předchozí remízovou ztrátou se Slušovicemi to znamená, že v závěrečném
turnaji budou Čelechovičtí svádět na dálku s dotírajícím SKP Zlín boj alespoň o
stříbrné medaile. Při pohledu na skladbu soupeřů obou týmů by však kvalita i
výkonnost měl stát na straně výběru z Prostějovska.
Výsledky 5. kola, neděle 18. ledna, hala Otrokovice: FK Holešov - FC Victoria Otrokovice 2:3, TJ Jiskra Otrokovice - SKP Zlín 1:4, SK Kvasice - FC Victoria Otrokovice 1:4, TJ Jiskra Otrokovice - FK Holešov 2:0, SK Kvasice - SKP
Zlín 0:17, TJ Jiskra Otrokovice - FC Victoria Otrokovice 0:3, SK Kvasice - FK
Holešov 1:4, SK Spartak Hulín - SKP Zlín 0:2, SK Hranice - SK Slavia Kroměříž 4:0, FC Slušovice - TJ Sokol Čelechovice 2:2, SK Spartak Hulín - SK Slavia Kroměříž 2:5, SK Hranice -TJ Sokol Čelechovice 5:0, FC Slušovice - SK
Slavia Kroměříž 4:1, SK Spartak Hulín - TJ Sokol Čelechovice 0:4, SK Hranice - FC Slušovice 9:4.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. TURNAJI:
1. SK Hranice
15
14
0
1
75:14
42
2. TJ Sokol Čelechovice15
12
1
2 56:22
37
3. SKP Zlín
15
12
0
3
67:11
36
4. TJ Jiskra Otrokovice 15
8
1
6
38:26
25
5. FC Slušovice
15
6
1
8
33:39
19
6. SK Slavia Kroměříž 15
6
1
8
36:46
19
7. FK Holešov
15
6
0
9
30:38
18
8. FC Victoria Otrokovice15
4
2
9
25:37
14
9. SK Spartak Hulín
15
4
0
11
27:50
12
10. SK Kvasice
15
0
0
15 11:115
0
Příští program
6. kolo, neděle 8. února, hala Otrokovice: SKP Zlín - FC Victoria Otrokovice,
SK Hranice - SK Spartak Hulín, SKP Zlín - FK Holešov, SK Spartak Hulín - FC
Victoria Otrokovice, SK Hranice - SKP Zlín, FK Holešov - SK Slavia Kroměříž, SK Hranice - FC Victoria Otrokovice, SK Spartak Hulín - FC Slušovice, TJ
Jiskra Otrokovice - SK Slavia Kroměříž, FK Holešov - TJ Sokol Čelechovice,
SK Kvasice - FC Slušovice, TJ Jiskra Otrokovice - TJ Sokol Čelechovice, SK
Kvasice - SK Slavia Kroměříž, TJ Jiskra Otrokovice - FC Slušovice, SK Kvasi-zvce - TJ Sokol Čelechovice.

Čechovická přípravka dobyla Šternberk
V sobotu 24. ledna se přípravka
TJ Sokol Čechovice, ročníku
narození 2000 a 2001, zúčastnila
turnaje ve Šternberku. Mladé
naděje čechovického fotbalu si
vedly na výbornou a celý turnaj
dokonce dokázaly vyhrát! V letošním roce se jednalo o jejich
třetí turnajové vystoupení a po
3. místě v Přerově a po 8. pozici
minulý týden v Mohelnici přišel
ve Šternberku jejich největší
„zimní“ úspěch.
K prvnímu zápasu nastoupili čechovičtí benjamínci ve Šternberku
proti mužstvu FK Lužice, se kterým minulý týden prohráli v Mohelnici 0:3. Tentokrát jim porážku
vrátili výsledkem 2:0, když se
brankově prosadili Páleník s Růžičkou. Ve druhém utkání rozstříleli
Litovel 5:0, když se trefili postupně Běhal, Růžička, Páleník,
Hájek a Sklenář. Poslední zápas
základní skupiny rozhodoval o jejím vítězi. Bezbranková remíza
0:0 s Unexem Uničov „B“ na
kýžený první posta nakonec čechovickým stačila. „Semifinálové
utkání s mužstvem Horky bylo
velké drama. Dvakrát jsme prohrávali, ale Jiří Běhal dvakrát vyrovnal a poté strhl vedení na naši
stranu průbojný Růžička,“ přiblížil průběh semifinálového dramatu jeden z trenérů Josef Sklenář. Na konečných 5:2 dokončili
výsledek semifinále Běhal se Soldánem a po závěrečném hvizdu
mohli benjamínci Čechovic slavit

postup do finále. V něm se utkali s
týmem Unexu Uničov „A“, se kterým hráli také minulý týden v Mohelnici, kde podlehli 0:2. Tentokráte jim tuto porážku ale oplatili!
Po vyrovnaném boji, kdy nejprve
Čechovice prohrávaly 0:1, ale zásluhou Růžičky dvě minuty před
koncem vyrovnaly, došlo na pokutové kopy. V nich se zaskvěl brankář Pavel Maděrka, který nepustil
ani jednu střelu, naopak po přesných pokusech Sklenáře a Růžičky mohla vypuknout velká radost
svěřenců trenérů Aleše Maděrky a

Josefa Sklenáře. Kromě poháru za
vítězství byl oceněn i Jiří Běhal,
který se stal nejlepším střelcem
turnaje.
O vynikající úspěch TJ Sokol Čechovice se postarali tito hráči: Jiří
Hájek, Marek Růžička, Jakub
Páleník, Martin Soldán, Jiří Běhal,
Tomáš Batěk, Pavel Maděrka, Jan
Sklenář a Jaromír Synek.
Vedení přípravky TJ Sokol Čechovice děkuje všem sponzorům,
Městu Prostějov a Olomouckému
kraji za podporu jejich činnosti.
-zv-

Vítězství je naše! Z vynikajícího úspěchu v podobě vítězství na turnaji ve Šternberku
se v sobotu radovala přípravka TJ Sokol Čechovice.

1.SK Prostějov uspořádal halový turnaj přípravek
V neděli 18. ledna 2009 uspořádal
fotbalový oddíl 1.SK Prostějov v
Městské hale Sportcentra DDM
turnaj pro výběry přípravek ročníku 2000, kterého se zúčastnila
rovná desítka družstev, jež byla
rozdělena do dvou základních skupin. Pořádající klub přitom postavil hned dva týmy a oba si vedly
vcelku úspěšně. „A“-družstvo vybojovalo třetí příčku, „B“-tým obsadil sedmou pozici.
V základní skupině výběr pod označením „A“ porazil 1.HFK Olomouc
9:0, Opavu 5:1, Hranice 2:0 a pouze s
1.FC Brno prohrál nešťastně 2:3,
čímž si hráči museli nechat zajít chuť
na finále a čekal je „pouze“ duel o
bronzové umístění. V něm naděje
1.SK po velkém boji zdolaly slovenský celek ze Sence nejtěsnějším

Z prvenství se
radovalo Brno,
domácí výběry
skončily na třetím
a sedmém místě
poměrem 1:0, když vítěznou trefu zařídil Přikryl. Nejlepšími střelci na turnaji byli Píchal se šesti a Parák s pěti
brankami.
Celek prostějovského „béčka“ remizoval v základní skupině se Sigmou
Olomouc 1:1, prohrál se Sencem 2:3,
Kohoutovicemi 0:3 a porazil FrýdekMístek 2:0. To mu stačilo na čtvrtou

příčku a boj o konečné sedmé místo.
V něm zdolal 1.SK „B“ Opavu 1:0.
Nejlepším střelcem výběru byl třígólový Halenka. Vůbec nejlepším brankářem celého turnaje pak byl vyhlášen Petr Brothánek právě z prostějovské rezervy. Přítomnými byl turnaj
hodnocen jako nejlepší svého druhu
na Moravě a to jak po sportovní, tak i
po organizační stránce.
Celkové pořadí: 1. FC Brno, 2. Kohoutovice, 3. 1.SK Prostějov „A“, 4.
Senec (Slovensko), 5. Hranice, 6. Sigma Olomouc, 7. 1. SK Prostějov „B“,
8. SFC Opava, 9. Frýdek-Místek, 10.
1.HFK Olomouc.
Za činností výběru této přípravky
1.SK Prostějov, která je považována
za jednu z nejtalentovanějších na Moravě, se ohlédneme už v jednom z
příštích čísel Večerníku.
-pk-
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ŠIPKAŘSKÉ SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKA
Korfbalový
tým
SK
RG
zvládl
jihomoravské
derby
Black Bears se vyhoupli do čela
Ariston nasadil k trháku!

soutěže OŠSF Prostějov

1. LIGA
Výsledky 8. turnaje, neděle 25. ledna 2009, hala Kostelec na Hané: Relax „B“ SK Dubany 4:4, Ariston 2 SK - FC Ultras 11:3, Kulcao-Fundus - Relax „B“ 6:4, FC
Ultras-AC Zavadilka 2000 „A“ 2:5, SK Dubany -Ariston 2 SK 3:3, Kulcao-Fundus
- AC Zavadilka 2000 „A“ 3:4, Relax „B“ - FC Ultras 8:5, Ariston 2 SK - KulcaoFundus 4:0, AC Zavadilka 2000 „A“ - SK Dubany 6:4.
TABULKAPO 8. TURNAJI:
1. Ariston 2 SK
15 10 1
4
53:27
31
2. Dubany
15 8
3
4
65:41
27
3. Nezamyslice
12 7
2
3
27:19
23
4. Zavadilka „A“
15 7
1
7
40:49
22
5. Vyprahlo Konice
12 7
0
5
32:28
21
6. Relax „B“
15 5
5
5
45:44
20
7. Kulcao-Fundus
15 6
1
8
41:47
19
8. Skalka „A“
12 6
0
6
39:32
18
9. Mechechelen „A“
12 5
0
7
29:39
15
10. FC Ultras
15 1
1
13 32:77
4
Příští program:
9. turnaj, neděle 1. února 2009, 12.00-16.00 hodin, hala Kostelec na Hané: Mechechelen „A“-Vyprahlo Konice, SK Skalka „A“ - Želstav Nezamyslice, Vyprahlo
Konice - Želstav Nezamyslice, Mechechelen „A“ - SK Skalka „A“, Želstav Nezamyslice - Mechechelen „A“, Vyprahlo Konice - SK Skalka „A“.
2. LIGA
Výsledky 2. turnaje, sobota 24. ledna 2009, hala Kostelec na Hané: Mloci Vzducholoď 4:6, Mechechelen „B“ - Maduda Team 0:5 kontumačně, Bedihošť AC Zavadilka 2000 „B“ 3:3, Maduda Team - Mloci 2:3, Vzducholoď - Mechechelen „B“ 5:0 kont., AC Zavadilka 2000 „B“ - Mloci 2:2, Maduda Team - Bedihošť
2:6, Mechechelen „B“ - AC Zavadilka 2000 „B“ 0:5 kont., Bedihošť -Vzducholoď
6:5.
TABULKAPO 2. TURNAJI:
1. Bedihošť
6
5
1
0
33:16
16
2. Zavadilka 2000
6
3
3
0
23:14
12
3. Mloci
6
2
2
2
15:19
8
4. Likérka-Metelka
3
2
1
0
15:10
7
5. Bexim Paletten
3
2
0
1
15:9
6
6. Vrchoslavice
3
2
0
1
14:9
6
7. Vzducholoď
6
2
0
4
27:29
6
8. Torpedo
3
1
1
1
6:5
4
9. Maduda Team
6
1
0
5
13:25
3
10. Mechechelen „B“
6
0
0
6
4:16
0
Příští program:
sobota 31. ledna 2009, 15.00-19.00 hodin, hala Kostelec na Hané: Torpedo Likérka Metelka, Bexim Paletten - HOS Vrchoslavice, HOS Vrchoslavice Torpedo, Likérka Metelka - Bexim Paletten, HOS Vrchoslavice - Likérka Metelka, Torpedo - Bexim Paletten.
3. LIGA
Třetí liga měla minulý víkend volný termín, pokračovat bude v sobotu 31. ledna.
Příští program:
2. turnaj, 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 2. turnaje, sobota 24. ledna 2009, hala Kostelec na Hané: FC Ptení - FC
Pepino Konice 5:2, Starostovi muži Drahany - FC Zero 1:2, FC Pepino - Para Prostějov 1:6, FC Zero - FC Ptení 1:3, FC Pepino - Drahany 2:5, Para - FC Ptení 1:3.
TABULKAPO 2. TURNAJI:
1. FC Ptení
3
3
0
0
11:4
9
2. Sokol Zdětín
3
2
0
1
12:6
6
3. U Byka Smržice
3
2
0
1
6:6
6
4. Agro Čehovice
3
2
0
1
6:8
6
5. Para
2
1
0
1
7:4
3
6. Drahany
2
1
0
1
6:4
3
7. FC Zero
2
1
0
1
3:4
3
8. Juniors Hluchov
3
0
0
3
6:10
0
9. Pepino Konice
3
0
0
3
5:16
0
Příští program:
3. turnaj, neděle 8. února 2009, 8.00-16.00 hodin, hala Kostelec na Hané: Agro
Vláčil Čehovice - Para, FC Ptení - Sokol Zdětín, FC Pepino Konice - Agro Vláčil
Čehovice, Sokol Zdětín - Para, FC Zero - FC Pepino Konice, Agro Vláčil Čehovice - FC Ptení, FC U Byka Smržice - Starostovi muži Drahany, Juniors Hluchov - FC
Zero, FC Pepino Konice - Sokol Zdětín, FC Ptení - Starostovi muži Drahany, FC
Zero - FC U Byka Smržice, Starostovi muži Drahany - Juniors Hluchov. -zv,koc-

PROSTĚJOVSKÁ LIGA VETERÁNŮ

Kulcao navýšilo náskok
Včerejší čtvrtý hrací den veteránské sálovkářské soutěže potvrdil neochvějnou pozici vedoucího Kulcaa. Před svými pronásledovateli si už hráči obhájce prvenství vypracoval osmibodový náskok a nezadržitelně tak má nakročeno k vítězství v celé soutěži. O další medailové pozice je však rozehrán velmi
vyrovnaný boj. Nejlepší výchozí pozici má zatím Kovárna, ale na záda jí
dýchá stále se lepšící Zavadilka. Až na čtvrté místo spadl Litrpůl, který sice
jako jediný zatím dokázal obrat o body Kulcao, ale s ostatní konkurencí
ztrácí.
Výsledky 4. turnaje, neděle 25. ledna 2009, hala Kostelec na Hané: FC
Litrpůl - FC Kovárna 2:3 (branky: Lisický, Křesala - Hlačík, Kubíček, Vodička), AC Zavadilka 2000 - Vícov 8:2 (T. Kučera 4, Buriánek 2, Valný, Sedlák - Holinka, Vlach), 1. FC Loučany - FC Kovárna 2:8 (Línek 2 - J. Poles
4, L. Poles 2, Hlačík, Vodička), Kulcao - FC Litrpůl 3:3 (Piňos, Směšný,
Kocourek - Ociepka, Frýbort, Karný), Vícov - 1. FC Loučany 7:1 (Vlach 4,
J. Kiška 2, Brablec - Marek), FC Litrpůl - AC Zavadilka 2000 2:4 (Frýbort,
Karný - T. Kučera 3, Valný), Vícov - FC Kovárna 5:2 (J. Kiška 3, Vlach,
Rajchman - L. Poles, Vodička), 1. FC Loučany - Kulcao 0:5 kontumačně,
hosté se nedostavili k utkání.
TABULKAPO 4. TURNAJI:
1. Kulcao
10
8
2
0
43:13
26
2. FC Kovárna
10
6
0
4
29:20
18
3. Zavadilka 2000
10
5
1
4
31:23
16
4. FC Litrpůl
10
4
3
3
29:22
15
5. Vícov
10
4
0
6
29:32
12
6. 1.FC Loučany
10
0
0
10
6:57
0
Příští program:
5. turnaj je na programu v sobotu 21. února 2009 od 14:00 do 19:00 hodin
v hale RG a ZŠ Prostějov. Podrobnější zápasový rozpis bude s předstihem
upřesněn v některém z příštích vydání PV Večerníku.
-koc, zv-

Čtyři body s Brnem upevnily vytoužené postavení Prostějova
Sedmé pokračování České korfbalové extraligy znamenalo pro prostějovský tým SK RG Prostějov
dva souboje s aktuálně třetím
týmem tabulky, vysokoškoláky z
Brna. V hale ZŠ a RG města Prostějova ve Studentské ulici se v neděli 25. ledna odpoledne sešla
poměrně hojná návštěva téměř
dvou stovek diváků, která viděla
pro další vývoj soutěže velice důležité zápasy. V nich se hanácký oddíl
pokusil odčinit dvě porážky s tímto
soupeřem z brněnské palubovky. A
to se mu takřka dokonale podařilo!
Po prvním přesvědčivém vítězství
svedli v následné odvetě s protivníkem tuhý boj, který se rozhodoval až v posledních vteřinách. Ještě
pět minut před koncem to vypadalo, že domácí Prostějov získá plný
počet šesti bodů, nakonec ale střetnutí dospělo do prodloužení a v
něm měli více pověstného sportovního štěstí Jihomoravané. I tak je
ale čtyřbodový zisk dobrým počinem SK RG na cestě ke konečnému
cíli – postupu do FINAL FOUR extraligy. V neúplné tabulce po čtrnácti zápasech základní části extraligy je Prostějov právě na vytouženém čtvrtém místě, když před
pátým Kolínem mají Hanáci již
tříbodový náskok.
SK RG Prostějov - VSK VUT Brno
19:13 (11:6)
Sestava a koše: Bednář 3, Faltýnková 3, Kadlecová 3, Lešanská 3, Sequensová 2, Snášel 2 (53. Tichý), Uherka M. 2, Šnévajs 1. Trenér: Jan Mynařík.
Do úvodního utkání vstoupili domácí

košem hned z prvního útoku, kdy po
faulu na Faltýnkovou proměnil trestný hod kapitán Martin Uherka. Po vyrovnané desetiminutovce se SK RG
utrhl na čtyřbodové vedení a náskok si
pak udrželi až do poločasu a vlastně i
do závěrečného hvizdu. „První zápas
byl z naší strany lépe zvládnutý, i když
jsme se nedokázali vyvarovat technických i taktických chyb. Přes těsnou
brněnskou obranu jsme se však prosazovali střelecky a i obrana byla
týmově dobrá, když jsme často soupeři dovolili pouze jednu střelu za útok,“
zhodnotil úvodní duel včerejšího od-

poledne Jan Mynařík, trenér korfbalového týmu SK RG Prostějov.
SK RG Prostějov - VSK VUT Brno
20:21 GG (11:11)
Sestava a koše: Uherka M. 5, Bednář
4, Faltýnková 4, Šnévajs 3, Snášel 2,
Kadlecová 1, Lešanská 1, Sequensová. Trenér: Jan Mynařík.
Ve druhém nedělním zápase předvedl
jihomoravský celek o poznání lépší
výkon, než v tom prvním a dařilo se
mu i střelecky. I ze strany Prostějova to
však bylo dobré a první půle se tak nesla ve vyrovnaném duchu, což kone-

ckonců potvrzuje i stav v poločase –
11:11. Do druhého dějství vstoupili lépe Prostějovští a postupně si vypracovali až čtyřkošový náskok, který drželi až do 53. minuty. Potom ale přišel
čas brněnské Škrobové, která svými
koši dokázala postupně vyrovnat stav.
„Bohužel jsme nebyli schopni kontrovat, měli jsme výrazně špatný pohyb v
útoku a naše přihrávky byly přímo tragické. Přesto jsme se nevzdávali a bojovali až do konce,“ ohlédl se za rozhodujícími okamžiky zápasu Jan Mynařík, kouč SK RG. Za vyrovnaného
stavu 20:20 tak přišlo na řadu prodloužení, které se hrálo na tzv. „zlatý koš“.
Hned v prvním útoku neproměnili domácí dvojtakt, o míč následně přišli
špatnou přihrávkou a z protiútoku získal dva body pro Brno úspěšnou střelou z větší vzdálenosti kapitán soupeře
– 20:21.

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
Výsledky 7. dvoukola: VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice
20:21 (10:11) a 22:14 (7:10), TJ Znojmo MS YMCA -TKC Děčín odloženo kvůli účasti úřadujících mistrů na turnaji Europa Cup, SK RG Prostějov - VSK VUT Brno 19:13 (11:6) a 20:21 (11:11).

Spadne tam? Hráči a hráčky nedělních soků Prostějova a Brna napjatě
sledují, zda-li míč propadne obroučkou. K potěšení domácích příznivců se tak stalo a výběr SK RG získal ve dvou utkáních hned čtyři body.
Foto: Z. Pěnička

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. TJ Znojmo MS YMCA 12 11
1 0
0279:184 35
2. KCC Sokol Č. Budějovice 14
9
0 0
5273:233 27
3. VSK VUT Brno
14
7
1 0
6281:239 23
4. SK RG Prostějov
14
6
0 1
7255:250 19
5. VKC Kolín
14
5
0 1
8250:281 16
6. TKC Děčín
12
0
0 0
12149:300 0
Příští program
8. dvoukolo, 14. února 2009:VSK VUT Brno - VKC Kolín, Sokol České
Budějovice - TJ Znojmo MS YMCA, TKC Děčín - SK RG Prostějov (15.
února).

Fotbalová zimní příprava: zvítězila jen Konice
Uplynulé dva dny byly pro většinu
fotbalových celků prostějovského
regionu účastnících se krajských a
vyšších soutěží ve znamení dalších herních prověrek. Oproti
předcházejícímu týdnu však tentokrát příliš našim zástupcům
pšenka nekvetla. Jediným vítězstvím se může pyšnit divizní Konice, která na vlastním ultramoderním hřišti nasázela mladíkům
z olomoucké Sigmy šest kusů.
Svou letošní premiéru absolvoval i
druhý divizní zástupce Protivanov. Stalo se tak v rámci boskovického turnaje Artézia Cup, který
v uplynulém roce Protivanovští
vyhráli. Na úvod však svěřencům
trenéra Romana Sedláčka přisoudil los domácí výběr vedený právě
exprotivanovským koučem Radimem Weisserem. Domácí celek si
se svým divizním konkurentem
¤ Šachisté RG a ZŠ města Prostějova s přehledem obhájili titul
Ve středu 14. ledna hostil Dům dětí a
mládeže v Zábřehu na Moravě krajské
kolo přeboru škol v šachu. Členy družstev prostějovského regionu, která
postoupila z okresních kol, byli téměř
všichni mládežníci SK ROŠÁDA Prostějov. Největší ambice skýtal v sobě
výběr druhého stupně RG a ZŠ města
Prostějova, který po loňském vítězství
jel na krajské kolo opět v roli favorita,
kterou také vrchovatě naplnil. Družstvo ve složení Vojtěch Plát (prostějovský rodák, momentálně hráč TŽ Třinec), Daniel Jodl, Matěj Gorba a Martin Sochor (všichni SK ROŠÁDA)
přehrálo všech devět soupeřů rozdílem
třídy a v konečném pořadí tak jasně
zvítězilli se ziskem 31 bodů před ZŠ
Brodek u Prostějova (26 bodů) a Gymnáziem Hejčín (25 bodů). Plný počet
devíti bodů získal Gorba, 8,5 bodů
uhráli Plát s Jodlem a dalších 5 přidal
Sochor. Prvně tři jmenovaní byli rovněž nejúspěšnějšími hráči celého přeboru. Druhé místo ZŠ Brodek u Prostějova je poměrně nečekané, tahounem byl
ale Jaroslav Bureš (kmenový šachista
A64 Grygov) s 8 body, ke stupňům vítězů přispěli i šestibodový Michael Bureš (SK ROŠÁDA) a neregistrovaní
Vaněk (7 b) a Frys (5 b). Statečně bojo-

poradil v poměru 2:1 a boskovický
kouč tak vykročil ve svém novém
angažmá
pravou
nohou.
Z účastníků Přeboru OKFS se tentokrát představili na turnaji jen
Kraličtí. Ti dokázali po návratu ze
soustředění
remizovat
s Želatovicemi. Sokol Určice měl
na holickém turnaji volný termín.
Stejně jako Kralice startují na turnaji v Chropyni i fotbalisté Vrchoslavic. Po minulotýdenní překvapivě vysoké výhře nad Kojetínem,
tentokrát svěřenci trenéra Chytila
nestačili na o dvě třídy výše působící Kozlovice. Vysokými prohrami se také prezentovaly Lipová
s Mostkovicemi na turnaji Silver
v Holici. Lipová absolutně nestačila na Brodek u Přerova a Mostkovice dostaly čtyřku od Slatinic.
Konkurenceschopným výkonem
se prezentoval v tomtéž turnaji

Kostelec na Hané, ale přesto podlehl Moravskému Berounu 1:2.
V souhrnu tak bilance 1-1-6
z pohledu Prostějovska není nijak
světoborná....
Zimní zápasová příprava:
Sokol Konice - Sigma Olomouc
U18 6:3 (3:2). Branky Konice: M.
Svozil 2, Přikryl, Kornel, Řehák,
Kvapil. Sestava Konice: Kmecik Šimek, Řehák, Švrček, Jurník - T.
Křeček, Macháček, M. Svozil, Kornel - Přikryl, Hlouš. Střídali: Coufal, Ondrys, Kvapil, Studený, Kvaššay). Trenér: Karel Procházka.
Asistent: Miloslav Fajstl.
Artézia Cup, Boskovice 1. kolo:
FC Forman Boskovice - TJ Sokol
Protivanov 2:1 (0:0). Branka Protivanova: Machálek. Sestava Protivanova: Vítek - Machálek, Látal,
Koláček, Poláček - Valenta,

Mráček, Špunda, Dragoun - M. Dostál, Rojka. Střídali: Pászto, Kropáček, Žaneta). Trenér: Roman
Sedláček.
O pohár města Chropyně, 2. kolo:
FC Želatovice - FC Kralice na
Hané 1:1 (0:0). Branka Kralic: Z.
Petržela. Sestava Kralic: Kofroň Trnavský, O. Petržela, Smýkal,
Losman - Valtr, Vybíhal, Halenka,
Bukovec - Z. Petržela, Dočkal.
Střídali: Hatle, Růžička, Ohlídal.
Trenér: Zdeněk Chytka.
TJ Sokol Vrchoslavice - FK Kozlovice 0:4 (0:3). Sestava Vrchoslavic: Jozek - Špiller, Štětina, Trávníček, Olšanský - Fousek, Navrátil Sanislo, Matyáš, Vymětal - Horák.
Střídali: Čala, Polišenský. Trenér:
Miloslav Chytil.
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Silver, 2. kolo:

Šachy - SK ROŠÁDA informuje
vali rovněž studenti Cyrilometodějského gymnázia vedeni Jakubem Oulehlou (ROŠÁDA) se 3,5 b, doplnili jej
členové Junioru Prostějov Frýbort (4
b) a Tvrdík (4,5b). Všichni nejlepší si
vybojovali diplomy, poháry, krásné
dorty a také postup na republikové kolo přeboru škol.
První stupeň reprezentovali v Zábřehu
na Moravě Tomáš Zajíček, Jakub Ftačník (oba ROŠÁDA), Radek Řehulka
a Jan Zápařka z RG a ZŠ města Prostějova. Podle předpokladů bojoval
takto složený tým o umístění ve středu
startovního pole a nakonec také obsadil pěkné 5. místo, čímž si „reálka“
oproti minulému roku o dvě místa polepšila. Z jednotlivců Zajíček přispěl
4,5 body a byl tak druhým nejlepším
hráčem na první šachovnici, Ftačník
přidal 3 body a Zápařka jeden.
Velkou konkurenci měla družstva v kategorii středních škol. Výběr RG a ZŠ
hrál ve složení Michal Snášel (ROŠÁDA), Jan Beneš, Karel Hloch a Filip
Domes, Obchodní akademii reprezentovali Vičarová (ROŠÁDA), Kissová,
Řezníček (Junior) a Novák. Nejvíce se
dařilo především Snášelovi se 3,5 body

a Vičarové se 2,5 body na prvních šachovnicích, ostatní přidali v partiích se
zkušenými soupeři jeden až dva body
body, což v konečném součtu stačilo na
osmé místo pro RG a ZŠ. Vítěz okresního kola Obchodní akademie Prostějov skončil ještě o stupínek níž.
¤ ROŠÁDA podlehla Lokomotivě
Zábřeh
Další těžký úder schytala prostějovská
ROŠÁDA „A“ doma se Zábřehem na
Moravě. V domácím prostředí naši
hráči vybojovali jen tři remízy a podlehli 1,5: 6,5. Jednotlivé výsledky:
Dvořák Vladimír - Strašil Pavel 0:1,
Pavel Richard - Růžička Milan 0:1,
Vaculka Pavel - Opravil Karel 0,5:0,5,
Kocmel Rostislav - Ondráček Martin
0:1, Hradský Aleš - Reichel Roman
0,5:0,5, Vychodil Oldřich - Nejezchleba Josef 0:1, Koudelka Ctirad - Krahula Pavel 0,5:0,5, Gorba Matěj - Novák Petr 0:1.
¤ OŤA CUP OPEN VYHRÁL MATOUŠEK
Otmar Jodl ve spolupráci s SK ROŠÁDA Prostějov uspořádal pohárový
turnaj v rapid-šachu „OŤA CUP
OPEN 2009“, který se uskutečnil v so-

botu 17. ledna 2009 v Š-klubu v Palackého ulici v Prostějově. Ve startovní
listině se nakonec sešlo sedmadvacet
amatérských šachistů, kteří se utkali ve
skupinách každý s každým na 2x15
minut, poté následovaly boje o konečné umístění. Z celkového vítězství se
nakonec radoval Petr Matoušek, který
ve finále zdolal Karla Virglera. Třetí
příčku obsadil Roman Závůrka, všichni tři členové SK Prostějov. Další pořadí: 4. Petr Zatloukal (A64 Grygov),
5. Vladimír Dvořák, 6. Pavel Vaculka
(oba SK ROŠÁDA Prostějov), 7. Jan
Goroš (Garde Olomouc), 8. Matěj
Gorba (SK ROŠÁDA), 9. Aleš Dočekal (SK Prostějov), 10. Pavel Brácha
(Sokol Vrahovice), 11. Daniel Jodl
(SK ROŠÁDA), 12. Vilém Böhm (Sokol Přemyslovice), 13. Leopold Grepl
(neregistrovaný amatér), 14. Alš Hradský junior (SK Prostějov), 15. Rostislav Kocmel (SK ROŠÁDA), 16.
Adam Vejmola (Junior Prostějov), 17.
Stanislav Strejček, 18. Karel Sláma
(oba SK Prostějov), 19. Pavel Šindelář
(SK ROŠÁDA), 20. Jan Němeček
(neregistrovaný amatér), 21. Vladimír
Goroš (Sokol Vrahovice), 22. Aleš

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.

FOTBAL EXTRA s podtitulem
P O D Z I M 2008/09
pokračuje až příští týden

„Získali jsme cenné čtyři body, což je
super,“ neskrýval po nedělním dvojboji spokojenost Jan Mynařík. „V
obou utkáních si cením naší obrovské
bojovnosti, neustále jsme dřeli a to až
do konce. Celkově oba zápasy hodnotím velmi dobře, škoda těch posledních pěti minut druhého souboje,“ dodal lodivod Prostějova.
V prštím dějství extraligové soutěže
zajíždí SK RG na palubovku Děčína.
„Pokud se chceme dostat do play-off,
měli bychom dovést pokud možno plný počet šesti bodů. Bude to extrémně
důležité. Vše máme ve svých rukou,
což musíme potvrdit i tvrdou prací na
trénincích,“ nabádá Jan Mynařík ke
zmobilizovaní sil. Korfbalový oddíl
SK RG Prostějov totiž stojí na prahu
vytouženého postupu. „Zřejmě každý
cítí reálnou šanci,“ přiznává zvýšený
pocit ostražitosti kouč.
-pk-

Šachová naděje. Mistryně Moravy a Slezska Veronika Vičarová z prostějovského
oddílu ŠK ROŠÁDA reprezentovala v krajském přeboru škol Obchodní akademii.

Spokojený organizátor. Aleš Hradský senior měl jakožto hlavní pořadatel
před a během turnaje hlavu plnou starostí, nakonec ale mohl být spokojen: Vše se
zvládlo. A v zákulisí už se chystá další turnaj.

FK Brodek u Přerova - SK Lipová 7:0 (4:0). Sestava Lipové: J. Abrahám - Žilka, Barák, Kalabis,
Mouka - Dvořák, Žampach, Barták,
Havlen - D. Abrahám, Václavík.
Trenér: František Müller.
TJ Sokol Mostkovice - SK Slatinice 1:4, podrobnosti nehlášeny!
FC Kostelec na Hané TJ Granitol Moravský Beroun
1:2 (1:1). Branka Kostelce: Dohnal. Sestava Kostelce: Hubál Walter, Doležel, Navrátil, Horák Varga, Nováček, Barták - Dohnal,
Zatloukal, Langr. Střídali: Kamenov, Šulc, Menšík, Ošťádal.
Trenér: Evžen Kučera.
1. kolo: SK Lipová - FK Hlubočky 0:2 (0:2). Sestava Lipové: J.
Abrahám - Žilka, Barák, Kalabis,
Mouka - Dvořák, Žampach, Barták,
Havlen - D. Abrahám, Václavík.
Trenér: František Müller.
-zvHradský senior, 23. Jaroslav Musil, 24.
Otmar Jodl, 25. Rudolf Kříž (všichni
SK ROŠÁDA), 26. Jan Sekanina, 27.
Petr Pospíšil (oba neregistrovaní amatéři). „Myslím, že turnaj se povedl po
organizační i sportovní stránce. K vidění byla řada pěknbých zápasů i zajímavých šachových situací. I technicky se vše zvládlo na jedničku,“ neskrýval po skončení celého klání spokojenost Aleš Hradský senior, hlavní pořadatel. „Chtěli bychom srdečně poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto královskou hru a tento turnaj: Otmar Jodl-Hanušovická pivnice, SK
Rošáda Prostějov, Aleš Hradský junior, Ludmila Nováková, Radovan
Hradský – Bošovice, Aleš Hradský senior, fotbalový klub Sokol Držovice,
Břetislav Tichý – masér boxerů a fotbalistů, Jaroslav Bureš, Michael Bureš,
OS ČSTV Prostějov, Dušan Zmrzlík –
fotbalový rozhodčí, ing. Jan Srostlík –
Camel Herna Bar Nonstop, Victoria
Tip a Synot Tip.“
¤ DALŠÍ TURNAJ V CAMELU
Camel Herna Bar Nonstop, sídlící v
pasáži Penny Market v Plumlovské
ulici, pořádá ve spolupráci s SK ROŠÁDA Prostějov pohárový turnaj v
rapid-šachu pod názvem „CAMEL
TROPIC OPEN 2009“, který se koná
v sobotu 14. února 2009 od 9:00 hodin
právě v Camel Herna Baru. Hrát se bude opět nejdříve ve skupinách každý s
každým 2x15 minut, následují zápasy
o umístění.Startovné ve výši 100 Kč je
třeba zaplatit p. Aleši Hradskému
(mobil: 775 345 206) do 7. února
2009. V ceně je opět smažený řízek s
bramborovým salátem a nápoj dle
výběru. Turnaje se zúčastní prvních
čtyřiadvacet přihlášených hráčů. Pořadatelé připravují překvapení v podobě přímého přenosu finále na
velkém plátně! Generálním ředitelem
turnaje je ing. Jan Srostlík, ředitelem
Michal Srostlík a rozhodčím Jiří Novák. Generálním partnerem je CAMEL HERNA BAR, hlavními partnery pak Pilsner Urguell, Victoria Tip,
Synot Tip a WIFI jetnet.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní
akce za veřejné finanční podpory
města Prostějova.
-tog, rk-

Šipkařské soutěže na Prostějovsku pomalu, ale jistě spějí do svého finiše.
Zajímavé rošády se dějí především v prvoligové soutěži. Nenápadně hrající
Jiřina Black Bears se po včerejší dohrávce sAll Stars dokonce vyhoupla do
čela celé soutěže. O nebývalé vyrovnanosti svědčí i průběžné druhé místo
čelčických Tygrů, kteří až na třetí místo odsunuli obhájce titulu ČDS Pitbulls. Obdobně našlapaná špička tabulky je i ve druhé lize. Tabulce zatím
vévodí největší favorit Vzducholoď, těsně pronásledovaná Flash Teamem
a Beriny z Ivanovic na Hané. Jediným suverénem je tak vedoucí celek třetí ligy O tečku Prostějov, který se už pomalu, ale jistě může chystat do vyšší
společnosti.
1. liga Prostějovsko
Výsledky 11. kola: ČDS Pitbulls Prostějov - Raptors Hamry 15:3, All Stars Prostějov - Krleš Kralice na Hané 13:5, Sharks Prostějov - Jiřina Black Bears Prostějov 6:12, U Jiřiny Koki Prostějov -Trávníci Soběsuky 8:10, Krtek Bohuslavice - Tygři Čelčice 4:14. 12. kolo: Tygři Čelčice - ČDS Pitbulls Prostějov 10:8,
Trávníci Soběsuky - Sharks Prostějov 9:10, Krleš Kralice na Hané - Krtek Bohuslavice 10:8, Raptors Hamry - U Jiřiny Koki Prostějov (odloženo), Jiřina Black
Bears Prostějov -All Stars Prostějov 10:8. Dohrávka 8. kola: U Jiřiny Koki - Krtek Bohuslavice 11:7.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Jiřina Black Bears
12 10
0
0
1 1137:80
31
2. Tygři Čelčice
12 10
0
0
0 2148:68
30
3. ČDS Pitbulls Pv
12
9 1
0
0 2129:88
29
4. All Stars Pv
12
9 0
0
0 3137:79
27
5. Sharks Prostějov
12
5 2
0
0 5105:113
19
6. Tráv. Soběsuky
12
5 1
0
1 5104:114
18
7. U Jiřiny Koki
11
3 0
0
1 7 95:104
10
8. Raptors Hamry
11
2 0
0
1 8 77:122
7
9. Krtek Bohuslav.
11
1 0
0
0 11 72:144
3
10. Krleš Kralice n/H
12
1 0
0
0 11 62:154
3
Příští program:
13. kolo, sobota, neděle 31. ledna a 1. února: Sharks Prostějov - Raptors Hamry, U Jiřiny Koki Prostějov - ČDS Pitbulls Prostějov, Jiřina Black Bears Prostějov
- Krtek Bohuslavice, All Stars Prostějov - Trávníci Soběsuky, Krleš Kralice na
Hané - Tygři Čelčice.
2. liga Prostějovsko
Výsledky 12. kola:Pumy Prostějov - Seniors Hamry 10:8, Š.O.K. U Pavelků Prostějov - Darts Bernard Prostějov 11:7, Vzducholoď II. Prostějov - Zavadilka Prostějov 13:5, Berini Ivanovice na Hané - Rafani Čelčice 13:5, Asi Prostějov Námořníci Prostějov 9:10, Rangers Dobromilice - Flash Team Prostějov 7:11.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Vzducholoď II. Pv
12
9
1
0
0 2
141:76 29
2. Flash Team Pv
12
9
0
0
1 2
133:84 28
3. Berini Ivanovice
12
9
0
0
1 2
135:82 28
4. R. Dobromilice
12
7
1
0
0 4
117:100 23
5. Pumy Prostějov
12
6
1
0
0 5
115:102 20
6. Š.O.K. U Pavelků
12
6
0
0
1 5
104:113 19
7. Rafani Čelčice
11
4
1
0
0 6
92:107 14
8. Asi Prostějov
11
3
1
0
2 5
99:102 13
9. Darts Bernard Pv
12
4
0
0
0 8
91:125 12
10. Zavadilka Pv
11
3
0
0
2 6
84:116 11
11. Námořníci Pv
11
2
2
0
0 7
86:114 10
12. Seniors Hamry
12
1
0
0
0 11
70:146 3
Příští program:
13. kolo, sobota, neděle 31. ledna a 1. února: Darts Bernard Prostějov - Pumy
Prostějov, Flash Team Prostějov-Asi Prostějov, Námořníci Prostějov - Berini Ivanovice na Hané, Rafani Čelčice - Vzducholoď II. Prostějov, Zavadilka Prostějov
- Š.O.K. U Pavelků Prostějov, Seniors Hamry - Rangers Dobromilice.
3. liga Prostějovsko
Výsledky 11. kola: Outsider team Dobromilice - U Žida Ivanovice na Hané 4:14,
Skalní Na Nové Doloplazy - Soběsuky 49 10:8, Sport bar-Zelené peklo Prostějov - Mexičani Čelčice 3:15, Bingo Jiřina Prostějov - O tečku Prostějov 7:11. 12.
kolo: O tečku Prostějov - U Žida Ivanovice na Hané 10:8, Sport bar-Zelené peklo Prostějov - Soběsuky 49 14:4, Skalní Na Nové Doloplazy -All Stars II. Prostějov 5:13, Bingo Jiřina Prostějov - Chválkovičtí Pavouci 10:8.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. O tečku Prostějov
10
9
1
0
0 0
115:66 29
2. Mexičani Čelčice
9
7
0
0
0 2
99:63 21
3. All Stars II. Pv
10
6
0
0
1 3
111:70 19
4. Bingo Jiřina Pv
10
6
0
0
1 3
107:74 19
5. Skalní Doloplazy
10
3
3
0
0 4
82:101 15
6. Sport bar Pv
9
4
1
0
0 4
83:80 14
7. Chvál. Pavouci
9
3
1
0
1 4
90:74 12
8. Soběsuky 49
10
2
0
0
2 6
70:112 8
9. U Žida Ivanovice
10
1
1
0
1 7
70:112 6
10. Outsider Dobromil.
9
0
0
0
1 8
44:119 1
Příští program:
13. kolo, sobota, neděle 31. ledna a 1. února: Chválkovičtí Pavouci - O tečku
Prostějov, Outsider team Dobromilice - Skalní Na Nové Doloplazy, Sport bar-Zelené peklo Prostějov -All Stars II. Prostějov, Mexičani Čelčice - Bingo Jiřina Prostějov.
-zv-

Čechovičtí zápasníci žali
úspěchy i za hranicemi
Zápasnický klub TJ Sokol Čechovice posbíral v uplynulých
dnech cenné úspěchy vedle domácích žíněnek i za hranicemi
naší vlasti. Konkrétně se členové čechovického týmu
zúčastnili reprezentační akce v
chorvatském Záhřebu a jako
kluboví vyslanci pak úspěšně
zápolili také v polských Katovicích.
V souhrnu přivezla osmička
zápasníků do Čechovic zpoza
hranic šest pohárů. Velkým úspěchem pak také skončil domácí 4.
ročník turnaj pořádaný na počest
Františka Nesvadbíka. „Našeho
Memoriálu Františka Nesvadbíka
pod hlavičkou akce ´Sportuj s
námi´ se zúčastnilo šestašedesát
závodníků z devíti oddílů. Celkem osm prvenství si odnesli
zápasníci Čechovic a tak nemůžem vyslovit nic jiného, než-li
spokojenost,“ chválil své svěřence jeden z trenérů Vojtěch Szilva.
Z prvenství se v domácím prostředí radovali následující čechovičtí zápasníci: v mladších žácích
ve váhové kategorii do 33 kg Tomáš Rais, do 35 kg Petr Hrdý, do
38 kg Jan Hrdý, junior Michal
Bukva do 60 kg a v přípravce do
24 kg Jan Brichta, do 32 kg Jakub
Beneš, do 38 kg Ladislav Fieber a
do 50 kg Šimon Kumstát. Druhá
místa obsadili junior František

Nesvadbík do 48 kg, v přípravce
do 38 kg Adam Karásek a v mladší přípravce do 26 kg Alois Kejík a také David Žilík.
V polovině prosince minulého roku se pak kadeti z Čechovic předvedli v dresech české reprezentace na mezinárodním turnaji v
Chorvatsku, kde získali tři bronzová umístění. S pocitem dobře
odvedené práce a pohárem za třetí místo se vrátili Niki Ejem
(váhová kategorie do 69 kg), Jaroslav Neuschel (do 85 kg) a Jiří
Kalabis (do 100 kg). Ještě lépe si
pak vedli Čechovičtí na dalším
zahraničním klání, kterým byl
Babůrkův turnaj v Katovicích.
Prvenství si z Polska přivezl starší
žák Roman Dvořák ve váze do 73
kg a také mladší žák Petr Hrdýve
váhové kategorii do 38 kg. Stříbrnou pozici následně vybojoval v
kategorii mladších žáků do 60 kg
Michal Bukva. V souhrnu tedy
získali mládežničtí zápasníci Čechovic do přebohaté klubové
sbírky dalších osmnáct medailových umístění, což je bilance
vskutku záviděníhodná. „Kluky
můžeme jenom pochválit. Potvrdili, že mají talent a když k tomu
přidají pracovní píli, výsledky se
dostaví,“ neskrývalo spokojenost
duo čechovických trenérů
Vojtěch Szilva – Valentin Panfili.
-zv-

26. ledna 2009

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
33.kolo:SKLH Žďárnad Sázavou - HC BobřiValašské Meziříčí 5:4 (2:2,
3:1, 0:1). Branky a nahrávky: 13. Bendík (Dobiáš), 20. Dobiáš (Moščic), 22.
Plachý (Vránek), 30. M. Sobotka (Souček), 38. Koželuh (Plachý) - 2. Šebesta
(D. Varga), 12. Sochorek (Glas), 22. Šebesta (Vaněček), 45. Kratěna (Šebesta,
Sochorek) • Salith Šumperk - VHK Vsetín 2:3 po prodloužení (0:0, 2:1, 0:1
- 0:1). Branky a nahrávky: 29. Novosad. (Duba, Sedlák), 32. Ambruz
(Vymazal, Osina) - 30. Knebl (Podešva, Ašer), 50. Tesařík (Vaněk, Jurík) , 61.
Mikeš (Tesařík) • HC Slezan Opava - TJ Gedos Nový Jičín 6:2 (2:1, 3:0,
1:1). Branky a nahrávky: 14. Kukol (Měch), 18. Grofek (Černý, Tichý), 25.
Kocián (Chalupa, Plánovský), 25. Měkýš (Polok), 32. Chalupa (Kovalovský),
54. Tichý (Měch) - 14. Glabazňa (Macháček, Vašut), 42. Lhotský • VSK
Technika Brno - HC Uničov 5:4 (3:1, 0:0, 2:3).Branky a nahrávky: 12. Mráz
(Látal), 12. Korotvička (Špok), 17. Kučírek (Korotvička, Špok), 57. Látal
(Mráz, Jelínek), 59. Liška (Látal, Špok) - 17. Jurča (Paško, Diviš), 45. Pekr (Ševčík), 56. Komínek (Handl), 60. Komínek (Jurča, Moloka) • HC TJ Šternberk - SHK Hodonín 2:3 po prodloužení (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1). Branky a nahrávky: 47. Zíma (Klimovič), 51. Kohůt (J. Jurdič) - 18. Komárek (Čárský),
54. Surový (Jurásek), 65. Peš (Protivný) • HC ZUBR Přerov - HC Orlová
5:2 (0:1, 1:1, 4:0).Branky a nahrávky: 26. Kolář (Ryšánek), 46. Pala (Sprušil),
46. Martinák (Hanák), 52. Žibrita (Kolář), 55. Hanák (Kubala, Staša) - 20.
Stránský (Potočný, Prokop), 31. Studený (Stránský, Kudláček) • HK Jestřábi
Prostějov - HC Břeclav 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Branky a nahrávky: 9. Janečka
(Holuša, Buček), 24. Skokan (Hlouch, Dostál), 49. Dostál (Janečka), 54.
Janečka (Holuša), 56. Hlouch (Dostál) - 7. Laga, 35. Hrůza (Čikl), 60. Prachař
(Konta) • HHK Velké Meziříčí - HC Spartak Pelhřimov 4:6 (2:1, 0:2, 2:3).
Branky a nahrávky: 11. Nekvasil (Jonáš), 17. Nekvasil (Burian, Jonáš), 44.
Troščák (Dostál, Sobotka), 53. Kunstmüller (Bukaček) - 4. Rusnák (Hrbatý,
Pelán), 35. Meloun (Hrbatý, Kubát), 40. Kubát (Plachý, Hrbatý), 41. Hrbatý
(Pelán), 53. Tecl (Plachý, Meloun), 54. Kubát (Hrbatý, Pelán).
34. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC ZUBR Přerov 5:6 (3:2, 1:2,
1:2).Branky a nahrávky: 5. Vaneček (Blažek), 13. Kratěna (Varga, Sochorek),
17. Martiník, 35. Tatarčík (Dvořák, Glas), 54. Sochorek (Martiník) - 6. Hanák,
19. Vlček, 22. Hanák, 23. Kočara (Martinák), 42. Sprušil, 43. Kočara (Menšík,
Pála) • HC Břeclav - SKLH Žďár nad Sázavou 7:0 (1:0, 5:0, 1:0). Branky
a nahrávky: 8. Čikl (Balát, Pazdera), 27. Prachař (Konta), 29. Barák (Pazdera,
Čikl), 30. Veselský (Čikl, Balát), 40. Kárný (Prachař, Konta), 40. Veselský (J.
Novák, Laga), 52. Veselský (Kurial, Balát) • TJ Gedos Nový Jičín - Salith
Šumperk 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 16. Novosad (Duba), 36.
Rozum, 57. Duba (Osina, Novosad) • VHK Vsetín - HHK Velké Meziříčí
5:0 (3:0, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 6. Ašer (Podešva), 10. Podešva
(Zavrtálek, Ašer), 13. Podešva (Knebl), 49. Knebl (Zavrtálek), 55. Tesařík
(Gergela) • HC Spartak Pelhřimov - HK Jestřábi Prostějov 5:7 (0:2, 3:4,
2:1).Branky a nahrávky: 22. Hrbatý (Rusnák), 23. Plachý (Kašpar), 31. Kubát
(Hrbatý), 53. Tecl (Plachý), 59. Plachý (Tecl) - 1. Novák (Buček, Janečka), 3.
Janečka (Novák, Skokan), 24. Holuša (Novák), 25. Hlouch (Dostál, Skokan),
34. Raymond (Sedlář), 38. Hlouch (Buček), 41. Hlouch (Skokan) • HC
Orlová - HC TJ Šternberk 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 6.
Lukaštík (Kraft, Chomič), 6. Minařík (Dušek), 19. Škatula (Blatoň), 23.
Kudláček (Blatoň), 24. Grygar (Prokop), 59. Chomič (Kraft) • SHK Hodonín
- VSK Technika Brno 7:1 (2:0, 2:1, 3:0). Branky a nahrávky: 9. Kýhos
(Jurásek, Čárský), 14. Pokorný (M. Rapant), 27. Protivný (Matušek, Barták),
37. Jurásek, 48. Kýhos (Jurásek, Hoza), 48. Zábranský (Rapant, Hoza), 51. Peš
(Barták) - 16. Špok (Jelínek) • HC Uničov - HC Slezan Opava 5:3 zápas v57.
předčasně ukončen. (1:1, 1:0, 3:2). Branky a nahrávky: 11. Ševčík (Handl),
32. Pekr (Frieb), 49. Jurča (Pekr), 51. Paško (Jurča), 55. Jurča - 12. Měch (Černý, Tichý), 51. Tichý (Grofek), 57. Kukol (Chalupa, Kovalovský).
-zvPRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 34. KOLE:
1. Salith Šumperk
34 22 0 4 8 134:75
2. HC Orlová
34 19 6 0 9 133:104
3. HC Bobři Valašské Meziříčí 34 18 4 4 8 150:113
4. SHK Hodonín
34 16 6 3 9 126:98
5. HC Slezan Opava
34 17 3 5 9 132:100
6. HC Uničov
34 17 2 3 12 135:118
7. VSK Technika Brno
34 17 3 1 13 127:118
8. VHK Vsetín
34 13 4 3 14 121:105
9. HC Zubr Přerov
34 14 3 2 15 108:119
10. HC TJ Šternberk
34 13 2 4 15 114:131
11. HC Nový Jičín
34 11 4 4 15 107:120
12. HK Jestřábi Prostějov
34 11 2 3 18 103:136
13. SKLH Žďár nad Sázavou 34 11 3 1 19 100:147
14. HC Spartak Pelhřimov
34 11 1 3 19 112:145
15. HC Břeclav
34 9 2 2 21 94:127
16. HHK Velké Meziříčí
34 6 2 5 21 92:132

70
69
66
63
62
58
58
50
50
47
45
40
40
38
33
27

5. kolo nadstavbové části, středa 28. ledna: Salith Šumperk - HC Uničov,
HC Slezan Opava - SHK Hodonín, VŠK Technika Brno - HC Orlová, HC TJ
Šternberk - HC BobřiValašské 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 nadstavbové části, sobota, neděle 31. ledna a 1. února: SHK
Hodonín - Salith Šumperk, HC Orlová - HC Slezan Opava, HC BobřiValašské
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 (SO 18:00), HC Uničov - HHK Velké
Meziříčí.
-zv-

Obránce Zimmer v Prostějově skončil
Minulé pondělí 19. ledna 2009
byly sečteny hokejové dny obránce Michala Zimmera ve spojení s HK Jestřábi Prostějov. Malý
bek odehrál za hanácký tým deset
utkání, ve kterých si nepřipsal ani
jeden kanadský bod a v hodnocení užitečnosti nasbíral čtyři
záporné body a čtrnáct trestných
minut. Důvodem, který však byl
rozhodující pro ukončení angažmá tohoto hráče byly jeho časté
zranění.
„Jednou stránkou věci byl přístup
tohoto hráče ke svým povinnostem a druhou jeho výkonnost.

Přístup byl, ale rozhodující. U té
výkonnosti by dokázal člověk
přivřít oči, ale hráč jeho výkonnosti a ještě navíc s takovým přístupem? Ne děkuji, raději ne,“
okomentoval
propuštění
Zimmera z prostějovských služeb trenér prvního mužstva Aleš
Flašar. Podle námi získaných informací se vyhozenému obránci
nechtělo příliš trénovat a jeho
častá zranění také nebyla úplně v
pořádku. Zkrátka Zimmer pravděpodobně bral Prostějov jako
přestupní stanici a jel si zahrát jen
když se mu to hodilo.
-zv-

Obranu Jestřábů decimují zranění
V uplynulém týdnu se valí na
kabinu prostějovského týmu
jedna pohroma za druhou.
Nejedná se však o výsledkovou
mizérii, ale neutěšenou zdravotní situaci hráčů. Zvláště
obranné řady dostaly dva kruté
zásahy. Ve středečním domácím
duelu stál jen v civilu na střídačce kapitán „Pupa“ Doseděl,
kterého v pondělí vzala třísla.
„Mám natažená třísla a přestože
jsem to zkoušel, tak to nejde.
Doufám, že se to spraví co nejdříve,“ krčil rameny po utkání s
Břeclaví „nehrající“ kapitán.
Aby toho nebylo málo tak se v
průběhu první třetiny navíc zranil další bek. Michal Giba se odploužil s bolestivou grimasou z

ledu a jeho stav je ještě horší.
„Michal je po operaci kolene a
jeho absence bude minimálně
šest týdnů,“ podal informace o
neutěšeném zdravotním stavu
nejčerstvější posily trenér Aleš
Flašar. S blížícím se koncem
přestupního termínu tak začne
prostějovskému vedení asi pěkná honička. „Pořád jednáme, ale
konkrétní jména asi budou
známa až koncem tohoto týdne.
Samozřejmě, že určitou představu mám, ale o tom koho se
podaří získat bude jasno pravděpodobně až v posledních hodinách soboty 31. ledna,“ uvedl
jako stěžejní datum poslední
lednový den prostějovský kormidelník.
-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-
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Středeční hokej kazily výroky sudího Klimeckého
Alešem Flašarem nazvaný „osel z Přerova“ se opět předvedl...
Pražádnou radost neudělala
trenérovi
HK
Jestřábi
Prostějov delegace rozhodčího Lukáše Klimeckého pro
středeční důležitý zápas s
Břeclaví. Právě tento arbitr
totiž pískal v Prostějově i prohraný zápas 25. kola se
Vsetínem a tehdy po utkání
jej prostějovský lodivod nazval „oslem z Přerova“! Ani
tentokrát, a to navzdory
výhře, neměl pro mladého sudího Aleš Flašar pěkného slova. Ovšem není se co divit,
protože to, co muž v pruhovaném předvedl, mělo k ideálu opravdu hodně daleko...
Neustálé kompenzace, pouštění jasných faulů, ruku v ruce s vylučováním za úplné triviality, to nemělo s druholigovým hokejem nic společného.
„To byla opravdu katastrofa, co
dnes předvedl. Opravdu nevím,

podle čeho se rozhodčí na podobná utkání vybírají, ale tenhle
arbitr by byl možná dobrý jako
přednosta na nádraží! Měli by
na něj ze svazu poslat nějakého
delegáta, ať se podívá, jak to vede. Navíc to jeho chování. Jedná
se snad o jediného rozhodčího,
který neumí při příchodu na led
pozdravit. Na rozbruslení vyjede na led s rukami v kapsách,
hotový mistr světa. Chová se,
jako kdyby měl odpískano nejméně tři světové šampionáty a
přitom jak začne zápas, vypadá
jakoby pískal první utkání svého života...,“ hřímal ještě půl
hodiny po středečním zápase s
Břeclaví (5:3) na adresu muže v
pruhovaném Aleš Flašar, hlavní
kouč HK Jestřábi Prostějov.
Úplným vrcholem absolutní nerozhodnosti a dá se říci i určité
bojácnosti sudího Klimeckého,
ze kterého by přitom měla auto-

rita přímo sálat, byly závěrečné
minuty duelu 3. kola nadstavbové části druholigové skupiny
Východ, kdy se utkání jen díky
jeho liknavosti zvrhlo v nechutný paskvil, jenž vyvrcholil
Novákovým vhozením rukavic
z trestné lavice. „Že na něj
Michal Novák hodil rukavice,
to ještě nic nebylo. Já bych po
něm byl schopen hodit brusle!
Vůbec za to nebudu hráče trestat, protože udržet nervy na
uzdě, když píská takovej ..., to je
přímo nadlidský úkol! Nevím,
jestli nám ho sem posílají schválně, ale právě rozhodčí zápas
zprasil. Opakuji totálně to zprasil,“ láteřil nad rozhodčím
Klimeckým nakvašený kouč
Jestřábů.
S jeho slovy se tentokrát ztotožnil i hostující kormidelník. „K
výkonu rozhodčího se raději
vůbec nebudu vyjadřovat.

Musel bych říct něco hodně
škaredého... V každém případě
utkání kazil na obě strany...,“

nechal se slyšet roztrpčený
Pavel Stloukal, trenér HC
Břeclav.
-zv-

Já bych
na něj byl schopen
hodit brusle!
Tys tomu dal! Vyhrocený zápas mezi Prostějovem a Břeclaví totálně nezvládl
hlavní rozhodčí Lukáš Klimecký z Přerova. Jeho prapodivné verdikty a arogantní
chování pění krev v žilách všech aktérů vyrovnaného utkání snad ještě dnes.
Foto: koláž PVVečerník

Hokejisté Prostějova zvládli stěžejní bitvu s Břeclaví
Hlasy trenérů:
Do vskutku existenčního týdne
vkročili prostějovští hokejisté
pravou nohou. Ve středečním
nepříliš pohledném utkání 3. kola nadstavbové části 2. ligy, skupiny Východ, dokázali zdravotními problémy zdecimovaní
Jestřábi udolat svého tabulkového souseda z Břeclavi. A to především díky smrtící šestiminutovce v polovině třetí části hry,
kdy na předcházející trefy
Janečky a Skokana navázali za
nerozhodného stavu 2:2 nejprve
Dostál, poté vítěznou střelou
znovu Janečka a excelentní úsek
dokončil při absenci Doseděla
zatupující kapitán Hlouch.
Snížení hostujícího Prachaře v
poslední minutě pak už dalo jen
konečnou podobu skóre 5:3 ve
prospěch borců z Hané. V tabulce se tak Prostějov od svého středečního soka odpoutal na rozdíl
sedmi bodů a hlavně udržel jednobodový odstup od třináctého
Pelhřimova, s nímž se utkal
hned v sobotu.

HK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav
5:3 (1:1, 1:1, 3:1).
Branky a nahrávky: 9. Janečka
(Holuša, Buček), 24. Skokan
(Dostál, Hlouch), 49. Dostál
(Janečka, Holuša), 54. Janečka
(Holuša), 56. Hlouch (Dostál) - 7.
Laga, 35. Hrůza (Čikl), 60.
Prachař (Balát). Rozhodčí:
Klimecký - Dučák, Poláček.
Vyloučení: 13:11, navíc Novák
(Pv) osobní trest 10 minut plus do
konce utkání a Hrůza (B) osobní
trest 10 minut - oba za nesportovní chování. Využití: 1:2. Diváků:
1200. Sestava Prostějova: Tuček Buček, Jedlička, Giba, Staněk,
Kolibár - Hlouch, Skokan, Dostál
- Janečka, Holuša, Novák - Rak,
Sedlář, J. Cik - Raymond. Trenér:
Aleš Flašar. Asistent trenéra:
Martin Dufek.

Jeden ze stěžejních duelů nadstavbové části, ve kterém se
Prostějovští utkali s Břeclaví, nezastihl svěřence trenéra Aleše
Flašara v dobrém předzápasovém
rozpoložení. „Když jsem viděl naši marodku, tak jsem měl velké
obavy o výsledek. Nakonec jsme
však zápas i silou vůle zvládli,“
oddechl si po vydřené výhře domácí kouč. Pojďme však pěkně
popořádku a začněme sestavou.
Vedle dlouhodobě chybějících
Učnika s Pilušou začalo tahat tříslo kapitána Doseděla, s virózou
pak ulehl gólman Hrazdíra a většinu utkání s ručníkem okolo krku
prostál na střídačce Raymond.
Aby toho nebylo málo, tak se v
průběhu první části hry s bolestivou grimasou z ledu odporoučel
obránce Giba... Už tak hodně úzký
kádr dostal další těžké rány a jen
díky obrovské vůli i maximálnímu
nasazení jej nakonec Jestřábi dovedli do kýženého konce.
Respekt budící výsledky Břeclavi
z posledních utkání nechali domácí hokejisty v úvodu střetnutí
očividně v klidu. „Lvi“ si tak na ledě dělali prakticky co chtěli a výsledkem byl sólový nájezd Baláta,
jenž zlikvidoval s velkým štěstím
a s pomocí betonu Tuček. Tolik už
se domácímu gólmanovi nezadařilo v 7. minutě, kdy mu okolo nohy
proklouzla nečekaná střela Lagy
až ze středního pásma! „Nějak mi
puk ťukl do patky hole a proklouzl
do brány,“ popsal po zápase už s
úsměvem lacinou branku „hlavní
hrdina“ Tuček. O dvě minuty později však už bylo v hale veseleji.
Holuša tísněn na modré vystřelil,
břeclavský gólman Chvátal puk
vyrazil tak „dobře“, že z pravé
strany dojíždějící Janečka z první
vymetl pavučiny - 1:1. Ve zbývajícím čase měli domácí možnost
několika přesilovek a zejména
střely Holušy a Bučka nechaly vy-

niknout Chvátalovu lapačku.
Začátek druhé třetiny přidělal další vrásky domácímu trenérovi. Již
v 17. minutě úvodní části totiž z ledu odkulhal Giba, který sice do
druhé části nastoupil, ale po prvním střídání zamířil definitivně
směr šatna a už se nevrátil...
Zbytek duelu tak museli Jestřábi
dohrát jen na čtyři beky, z nichž
dva patří věkem do juniorské kategorie. Jako první se v prostřední
části dostali ke slovu sice hosté,
když střelu po ledě vyslal na Tučka
Molčík, ale v úvodu 24. minuty
předvedli excelentní a především
gólovou akci hladící srdce hokejových fajnšmekrů domácí Jestřábi.
Dostál nabral ve vlastním pásmu s
pukem na holi raketovou rychlost,
na červené si narazil se Skokanem,
aby se protáhl až za modrou, kde
posunul na Hloucha a ten nabil
před bránu Skokanovi, který z první zamířil přesně pod horní tyčku 2:1! V dalších minutách měli minimálně další dvě branky na holi členové druhé „sovětské“ domácí lajny, ale jejich plány vždy zhatil
výtečný Chvátal. Pět minut před
koncem přišel trest v podobě vyrovnání. Přesilovou hru „Lvů“ využil díky drzému natlačení se před
bránu Hrůza - 2:2. Tento gól dal

Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Byl jsem v očekávání
těžkého zápasu, ale nenapadlo mě, že ještě větším soupeřem pro nás
bude rozhodčí... Bylo to hodně vydřené vítězství a já jsem za získané
tři body nesmírně rád. Inkasovaný první gól? Já Petrovi (Tučkovi)
věřím. Jen jsem měl trochu strach, aby se nerozklepal. Nestalo se a rozchytal se k výbornému výkonu, víc to netřeba rozebírat. O naší výhře
nakonec rozhodla větší vůle, zvlášť v koncovce druhé třetiny, kdy jsme
mohli inkasovat třetí gól. Břeclav se svým antihokejem, který se mi mimochodem vůbec nelíbí, by to jinak možná uhrála. Naštěstí nám to tam
napadalo a body zůstaly doma.“
Pavel STLOUKAL (HC Břeclav): „Domácí byli prostě důraznější než
my, projevilo se to hlavně ve třetí třetině, kdy se jim podařilo proměnit
své šance, které jsme naopak my v průběhu utkání nedali. V podstatě
bych řekl, že zápas vyhrál šťastnější, ale důraznější a prostě účinnější
tým. K rozhodčím se prostě nebudu vyjadřovat.. Zvlášť v zápasech venku jsou to podivné výkony. Zkrátka nekomentuji to…“
-zvBřeclavským velké sebevědomí a
jen klakson značící konec druhé
třetiny vysvobodil domácí hokejisty od inkasování další branky. Po
čtyřiceti minutách tak nebylo rozhodnuto zhola nic a bylo nad slunce jasné, že hodně nahoře bude v
dalším průběhu mužstvo, jež
vstřelí další gól.
To se podařilo ve 49. minutě
Jestřábům. Při početní výhodě našel Janečka u první tyče Dostála,
který nezaváhal - 3:2. Pět minut
nato vypracoval Holuša pro
Janečku takovou šanci, že i když to
nešlo nedat, málem se to prostějovskému forvardovi povedlo..

A je tam! Srdce každého hokejového fanouška musela zahřát akce domácí elitní formace, na jejímž konci se po střele Skokana podruhé vlnila břeclavská síť. Foto: Z. Pěnička

Nakonec ale všd dobře dopadlo a
domácí šli do vedení 4:2. „Já ani
nevím, jak to tam prošlo. Řekl
bych, že spíše pod ledem...,“ okomentoval se smíchem „prostřelení“ před prázdnou svatyní ležícího
obránce Petr Janečka, hrdina utkání. A aby toho nebylo málo, tak
v 56. minutě přišel ke slovu i kapitán Hlouch, jenž ihned po buly z
kruhu
zápěstím
„procedil“
Chvátalovu lapačku - 5:2. O osudu
utkání tak bylo rozhodnuto, což se
však asi nelíbilo hlavnímu arbitrovi, který svými rozporuplnými
verdikty po čas celého utkání
notně cloumal nervovými soustavami obou táborů. V samém závěru se zapletl do svých rozhodnutí
takovým stylem, že ani pořádně
nevěděl, koho že vylučuje... V jednu chvíli tak sedělo na trestné lavici sedm hráčů a v tom, kdo a kolik
má minut, aby se doslova prase vyznalo! V součtu z toho ale vznikla
přesilovka hostů pět na tři, kterou
Břeclavští ještě zvýraznili odvoláním gólmana. Výsledkem však
byla jen jedna branka v úvodu 60.
minuty, která však už na majiteli
tří bodů nic nezměnila. Halou se
tak mohl znovu rozeznít tradiční
děkovací rituál.
-zv-

Nečekaná přestřelka na jihu Čech posunula Prostějov na dvanáctou příčku!
Pelhřimovští v zápase pravdy propadli. Stejně jako v druholigové tabulce...
Divoký průběh mělo včerejší utkání prostějovských Jestřábů na
ledě svého bezprostředního tabulkového
souseda
z
Pelhřimova. Hanáci se velmi
rychle dostali do dvoubrankového vedení, o které však stejně
rychle v začátku druhé třetiny
přišli. Další odskočení na 2:4, korigovali domácí jen jednou trefou, aby následně dostali rozhodující ránu v podobě dalších tří
zásahů. Snížení Plachého v
předposlední minutě už přišlo
příliš pozdě a obrovskou radost
hostující výpravy vůbec nezmenšilo. Dvoubranková výhra prostějovského týmu společně se
středečním plným bodovým ziskem s Břeclaví konečně katapultovala svěřence trenéra Aleše
Flašara na místa znamenající
play off!
Spartak Pelhřimov - HK Jestřábi
Prostějov 5:7 (0:2, 3:4, 2:1).
Branky a nahrávky: 22. Hrbatý
(Rusnák), 23. Plachý (Kašpar),
31. Kubát (Hrbatý), 53. Tecl
(Plachý), 59. Plachý (Tecl) - 1.
Novák (Buček, Janečka), 3.

Janečka (Novák, Skokan), 24.
Holuša (Novák), 25. Hlouch
(Dostál, Skokan), 34. Raymond
(Sedlář), 38. Hlouch (Buček), 41.
Hlouch (Skokan). Rozhodčí:
Doskočil - Svoboda, Paulík.
Vyloučení: 7:4, navíc Rusnák
(PEL) 10. minut osobní trest.
Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.
Diváků: 450. Sestava Prostějova:
Tuček - Paška, Kolibár, Buček,
Staněk, Jedlička - Hlouch,
Skokan, Dostál - Janečka,
Holuša, Novák - Raymond,
Sedlář, Vlk. Trenér: Aleš Flašar.
Asistent trenéra: Martin Dufek.
Prostějovský tým, který obchází v
posledním týdnu velké strašidlo
marodky odjížděl k jednomu z
nejdůležitějších zápasů sezóny se
zdravým sebevědomím. Absence
kapitána Doseděla a dalšího beka
Giby, společně s dlouhodobě
zraněnými Pilušou a Učnikem,
byly částečně nahrazeny pendlery
z Olomouce Paškou a Vlkem.
Hostující celek vtrhl do zápasu jako velká voda a především v poslední době ve vynikající formě
válející druhý útok, si v útočné třetině dělal co chtěl. Výsledkem by-

lo dvoubrankové vedení po trefách Nováka a Janečky. To vše
zvládli Jestřábi do 3. minuty!
Zvláště druhá branka byla hodně
povedená. Autor první branky individuálně přešel přes obránce a
jeho načasovanou přihrávku
umístil Janečka s přehledem do
sítě. Tento rychlý úder udal ráz
celé první třetině, ve které se šokovaní domácí nezmohli prakticky
na nic.
Co se domácím nedařilo v první
dvacetiminutovce, přišlo v úvodu
té druhé. Hned po dvou minutách
napálil puk tvrdě na Tučka obránce Rusnák a prostějovským gólmanem vyražený puk uklidil
promptně do sítě Hrbatý - 1:2.
Minutu na to bylo s hosty ještě hůře. Opět od modré střílel Kašpar a
ve následné skrumáži se nejlépe
orientoval Plachý - 2:2. Místo očekávané schlíplosti Jestřábů, vzal
odpovědnost na svá bedra Holuša,
který se prosadil individuálně až
před bránu a přesnou střelou strhl
vedení zpět na stranu svých barev.
Dílo zkázy Pelhřimova dokonal
ve 25. minutě Hlouch - 2:4. „To
byl asi zlomový moment celého

střetnutí. Po tom rychlém srovnání
jsme hned zase odskočili a domácí
se z toho už nevzpamatovali,“
okomentoval divokou pětiminutovku lodivod Jestřábů Aleš
Flašar. Branková smršť prostřední
části hry však pokračovala dále. V
polovině střetnutí snížil na rozdíl
jediné branky Kubát, aby dvě minuty poté zacílil přesně na druhé
straně Raymond - 3:5. Definitivní
zlom ve vývoji střetnutí učinila
první útočná řada Prostějova. V
přesilové hře se prosadila kombinačně s tvrdým zakončením
Hloucha od modré čáry - 3:6.
Kalich hořkosti byli nuceni
Pelhřimovští dopít hned v začátku
třetí části. Pelyněk jim naléval po
přihrávce Skokana svou třetí trefou v zápase Hlouch - 3:7. Karty
tak byly rozdány zcela jasně a
zmrazení domácí, by se už raději
viděli v šatně. Skóre mohl vylepšit
Dostál, ale rozezvučel jen brankovou konstrukci. Hosté zcela kontrolovali hru a snížení domácího
kapitána Tecla sedm minut před
koncem nemohlo jejich vítěznou
jízdu nijak přibrzdit. Definitivu
konečnému výsledku pak dal svou

gólovou střelou v oslabení Plachý,
ale to nic neměnilo na tom, že
Prostějov bral všechny body a posunul se před svého nedělního soka.
„Od začátku jsme byli lepším
týmem. Přes chvilkové zaváhání v
začátku druhé třetiny, jsme kontrolovali vývoj. Důležitý byl rychlý kontr po vyrovnání domácích,
po kterém se už Pelhřimov nezvedl. Naše vítězství bylo zásluhou
týmové práce. Výborně chytal
Tuček a v paralele posledních týdnů zahrála i druhá řada. Hlouch zase přidal hattrick. Konečný výsledek jde však na vrub opravdu
kompaktního a uceleného výkonu
celého mužstva. Po těch dlouhých
týdnech, kdy jsme se nehnuli z toho čtrnáctého místa bylo na mužstvu hodně vidět, že se chce pohnout nahoru. Ve středu nás těžký
soupeř v podobě Vsetína, ale my
chceme určitě na své pozici zůstat.
Spíše než soupeř mě straší ta viróza, která se potuluje naší kabinou,“
neskrýval velkou spokojenost se
zaslouženým bodovým ziskem
trenér HK Jestřábi Prostějov Aleš
Flašar.
-zv-

26. ledna 2009

Basketbalisté vstupují na scénu Českého poháru
Pro očekávané vítězství a „povinný“ postup si ve středu pojedou
basketbalisté Prostějova do Trutnova, kde je čeká vstup na letošní
scénu Českého poháru. Orli byli
totiž jakožto účastník loňského
FINAL FOUR nasazeni přímo
do čtvrtého kola a stejně obligátní cíl – probojovat se mezi nejlepší kvareto – mají i tentokrát. „To
je minimum. Nejraději bychom
viděli náš tým ve finále,“ potvrdil
vysoké ambice Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov,
ze kterých vedení neslevilo ani po
nevydařeném vstupu do sezony.
„I právě proto, že se nám začátek sezony nepovedl, v lize se hledáme a
z evropského poháru jsme byli vyřazeni hned v předkole, potřebujeme úspěch jako sůl. Postup do finále Mattoni NBL a Českého poháru by rázně změnil pohled na naše celoroční účinkování,“ uvedl
Fridrich.
V letošním ročníku Českého poháru startovalo celkem dvaašedesát týmů, které se zpočátku utkávají vyřazovacím způsobem na jeden
vítězný zápas. V úvodním kole se
mezi sebou střetlo 36 družstev (28
účastníků II. ligy bylo doplněno
osmičkou nejúspěšnějších týmů z
oblastí). Do druhého dějství se zapojily už i prvoligové celky a jistou zajímavostí byla účast záložního celku BK Prostějov, který si
po postupu do první ligy, zajistil
právo startu právě přímo ve
druhém dějství a ve třetím změřili
síly s účastníkem Mattoni NBL
Geofin Nový Jičín.
Z loňské sezony obhajují Orli
stříbrné medaile a podobně jako v
předcházejících třech letech byli
společně s Nymburkem, Pardubicemi a Novým Jičínem nasazeni

Známe již dva čtvrtfinalisty
Posledním týmem, který si zajistil postup do 4.
kola Českého poháru, a zároveň také druhým celkem, který je již jistým účastníkem čtvrtfinále, se
stala Opava. Favorizovaní Slezané zvítězili nejdříve na palubovce prvoligového Jindřichova
Hradce přesvědčivě 107:82, aby už o pár dnů později vyhráli na půdě dalšího účastníka druhé nejvyšší soutěže Benešova neméně jasně 87:59. Kromě Opavy je jistým účastníkem čtvrtfinálových bojů také Geofin Nový Jičín.
BK Prostějov měl ve hře hned dva týmy. Zatímco rezerva překvapivě postoupila až do čtvrtého dějství, kde však již skončila na pažbě právě novojičínského Geofinu, elitní výběr čeká premiéra za
dva dny na palubovce Trutnova, momentálně jedenáctého celku
první ligy. Ve středu 28. ledna 2009 večer budeme znát kompletní
osmičku čtvrtfinalistů, na programu je totiž i zbývajících pět duelů
čtvrtého kola.
Dosud známé výsledky 4. kola Českého poháru 2008/2009: BK
Prostějov „B“ - Geofin Nový Jičín 52:114 (18:28 25:65 31:90), BC
Benešov - BK Breda & Weinstein Opava 59:87.
Zbývající dvojice pro 4. kolo (hraje se ve středu 28. ledna 2009):
BK Chomutov - ČEZ Basketball Nymburk, BK Děčín - Karma Basket Poděbrady, Sokol Vyšehrad - BK Synthesia Pardubice, BK Kondoři Liberec - USK Praha, BK Kara Trutnov - BK Prostějov (17:00
hodin), BC Kolín - NH Ostrava.
-pkpřímo do 4. kola. Po třech druhých
místech a jedné bronzové pozici
má prostějovský klub znovu jen ty
nejvyšší cíle. Tuzemskou pohárovou cestu zahájí prostějovští Orli
na palubovce severočeského Trutnova, kterému patří v první lize až
jedenáctá příčka, tudíž o favoritovi
není sebemenších pochyb. „Samozřejmě neočekáváme nic jiného
než vítězství a postup. Jedeme tam
vyhrát,“ potvrdil jasný plán středeční mise Petr Fridrich. Po očekávaném úspěchu bude soupeřem
Prostějova v boji o postup do finálového turnaje Opava v čele s
Czudkem, Pumprlou a Šoškou!
„V Trutnově by to měla být dobrá
příprava a uspět pochopitelně

chceme i v souboji s Opavou, i
když víme, že to už bude těžší
zápas,“ dodal generální manažer
Orlů.
Podle posledních informací se trenéři elitního výběru nechystají udělit
některému z hráčů pro středeční duel volno. „Pokud na tom budou
všichni zdravotně v pořádku, pojedeme v plné síle,“ potvrdil Peter
Bálint, lodivod prostějovských basketbalistů. „Nechceme nic podcenit, naopak máme v plánu pokračovat ve stmelování našeho herního
projevu,“ poznamenal kouč, že pohárové utkání bude mít i druhý cíl.
Úvodní rozskok souboje v Trutnově je naplánován na 17:00 hodin.
-pk-

SENZAČNÍ ZPRÁVA: Ames se vrátil!
Po křídelníkovi Pavlu Bosákovi,
který zamířil do slovenské Prievidze, našel nové angažmá i další hráč, jenž musel v průběhu
letošní sezony opustit kabinu
BK Prostějov. Americký rozehrávač a bývalý kapitán Orlů
Rahsaan Edward Ames zamířil
do Kolína, jemuž v průběžné tabulce Mattoni NBL patří až poslední příčku. V týmu, za který
někdejší hvězda prostějovského
celku odehrála již dva prvoligové zápasy, se Ames potkal i s
bývalým koučem Prostějova
Predragem Benačekem i loňským spoluhráčem z hanáckého
klubu Janem Pavlíkem.
Třicetiletý americký rozehrávač
Rahsaan Edward Ames se vrací do
Mattoni NBL! Tato zpráva obletěla tuzemskou scénu zkraje uplynulého týdne, kdy se comeback
bývalého pardubického a naposledy prostějovského „playmakera“
zrodil. Tým BC Kolín jej poprvé

kontaktoval v neděli 18. ledna, o
den později už hráč nasedl do letadla, aby v úterý přiletěl do České
republiky, ve středu podepsal
smlouvu a okamžitě odehrál premiérový zápas v dresu svého
nového zaměstnavatele. V něm
hned prokázal své nesporné kvality a v závěru byl ústřední postavou, když rozhodl o vítězství Kolína nad Poděbrady, ke kterému
přispěl 19 body. Viděl byl i v sobotním mači, byť tentokrát jeho 27
bodů a 5 asistencí Středočechům
na palubovce Děčína k výhře nepomohlo. Kouč BC Kolín Predrag
Benaček na téma Ames pronesl:
„Jsem hrozně rád, že je Rahsaan s
námi, určitě nám pomůže. Věřím,
že dosáhneme lepších výsledků.“
„Dlouho jsme o jeho příchodu diskutovali. V naší situaci potřebujeme především osobnost, kterou
Rahsaan určitě je. Hovořilo pro
něj hlavně to, že zná české prostředí, do kterého jde. Z pozice našeho

umístění nemáme příliš prostoru
na to, abychom někoho zkoušeli,
spíše jsme přemýšleli o někom,
kdo to tady opravdu dobře zná.
Volba padla zcela logicky na Amese,“ vysvětlil příchod exprostějovského lídra Miroslav Sodoma, manažer kolínského klubu.
„My jsme s Rahsaanem Amesem
rozvázali smlouvu a o jeho dalším
angažmá si rozhodoval on sám
spoečně s manažerem. Vybrali si
Kolín, což je jejich volba, kterou
jsme my už nijak neovlivňovali.
Před koncem loňského roku jsme
se rozhodli, jak jsme se rozhodli a
myslím, že z pohledu momentálních potřeb týmu, na což se musíme dívat nejvíce a v první řadě,
jsme udělali dobře,“ pronesl na adresu žhavé přestupové novinky
Petr Fridrich, generální manažer
BK Prostějov. Tím tak učinil
zřejmě definitivní tečku za Amesobou stopou na Hané. I když se
říká: nikdy neříkej nikdy... -pk-

Druholigový výběr TJ OP z Frýdku-Místku body nepřivezl
Sobotní dvojutkání 2. ligy volejbalu žen, skupiny „C“ se
podle očekávání prostějovským „oděvářkám“ příliš nevydařilo. Domácí družstvo pohybující se v samotné špičce celé
druholigové tabulky, nepřipustilo v zápasech s o záchranu bojujícím výběrem z Hané žádné
komplikace a po dvou jednoznačných třísetových výhrách si
jen svou pozici upevnilo. Jak již
minulý týden hostující kouč La-

dislav Sypko předjímal, dal
příležitost hráčkám širšího kádru, které v dosavadním průběhu
sezóny tolik příležitostí nedostávaly.
1. zápas: TJ Sokol FrýdekMístek „B“ - TJ OP Prostějov
3:0 (18, 8,16).
2. zápas: TJ Sokol FrýdekMístek „B“ - TJ OP Prostějov
3:0 (19, 16, 7).
Oba dva zápasy si byly svým
průběhem podobné jako vejce

vejci. Hanačky vždy vzdorovaly jen v prvních setech, aby po
jejich ztrátě zbytek zápasu zcela opanoval domácí výběr. O
nápravu se tak budou snažit volejbalistky TJ OP Prostějov v
sobotu 31. ledna 2009, kdy hostí ve své domácí hale Za Kosteleckou ulicí neméně zdatného
protivníka, průběžně druhý tým
TJ Tatran Litovel. Zápasy začínají v 10:00 a 14:00 hodin!
-zv-

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 VŠBTU 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.

1. VK KP „B“ - SG Ludvíka Daňka Brno
2. TJ Tatran Litovel
3. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
4. TJ Sokol Křenovice
5. TJ Svitavy
6. TJ DDM Brno
7. TJ OP Prostějov
8. VO TJ Lanškroun
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10. VSK VŠB - TU Ostrava

18
18
20
20
20
20
20
20
20
20

18
16
14
13
9
8
6
6
4
4

0
2
6
7
11
12
14
14
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety

54:12
52:17
50:25
44:36
38:38
37:45
31:49
25:47
28:55
21:56

míče

1574:1187
1624:1356
1712:1502
1770:1740
1601:1673
1713:1817
1655:1772
1537:1670
1715:1874
1473:1783

body

36
34
34
33
29
28
26
26
24
24

Příští program
21. a 22. kolo, sobota 31. ledna 2009: VK KP „B“ - SG Ludvíka Daňka Brno – TJ Svitavy, VO TJ Lanškroun TJ DDM Brno, TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Mittal Ostrava, TJ Sokol Křenovice – TJ Sokol Frýdek-Místek „B“,
TJ OP Prostějov – TJ Tatran Litovel (10:00 a 14:00 hodin).
-pk-
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Orli byli v první polovině Mattoni NBL jen průměrným celkem
Pouze průměrným celkem byl v
první polovině základní části
basketbalový klub z Prostějova.
Svěřenci trenérů Petera Bálinta a
Lubomíra Růžičky, kteří na postech koučů vystřídali po 13. kole
odvolanou dvojici Ivica Mavrenski – Miroslav Marko, ukončili
úvodní fázi soutěže na čtvrtém
místě s vyrovnanou bilancí deseti
výher a stejného počtu porážek.
A to je vzhledem k tradičně vysokým ambicím Orlů málo... „Pochopitelně nemůžeme být spokojeni, představovali jsme si to jinak. Hlavně na druhou příčku
ztrácíme docela dost bodů,“ přiznává Petr Fridrich, generální
manažer BK Prostějov.
Do sezony přitom Prostějov vstoupil nabitý ambicemi vrátit se po roční pauze do ligového finále. Realita je však prozatím jiná... „Na
umístnění se podepsalo více věcí. V
týmu se vystřídala řada hráčů, mužstvu nepomohla četná zranění,“
pustil se do hledání příčin čtvrté
příčky stávající trenér Peter Bálint.
Hráčskou skříňku v orlí kabině postupně vyklidili Savanovič, Diakite, Bosák a nakonec i kapitán Ames.
Hned na začátku sezony se navíc
dlouhodobě zranil Leško, kterého

na marodce průběžně doplňovali
Vrubl, Prášil i Staněk. „To by zamávalo s každým týmem,“ míní
Bálint, který má nyní k dispozici
výrazně jinou sestavu, než jeho
předchůdce. „Přišel Hanavan,
Skibniewski, Miller a teď je na
zkoušce Falls. Myslím, že až se sehrajeme, budeme silnější,“ zůstává
optimistou Bálint, podle něhož
změny v kádru končí. „Už bych do
týmu nechtěl zasahovat,“ potvrdil i
na sobotní tiskové konferenci po
dalším prohraném utkání s Novým
Jičínem, po němž má BK Prostějov
znovu shodný stav výher a proher
11-11. „Je tu ale jeden rozdíl, který
musí všichni vidět. Mužstvo se zvedá, náš herní projev se lepší. Věřím,
že to brzy začneme potvrzovat i
úspěšnými výsledky. Potřebovali
bychom nějakou vítěznou šňůru,“
řekl lodivod Orlů. A v čem je podle
něj největší změna? „Zlepšili jsme
se v obraně, více si pouštíme míč v
útočné fázi, hrajeme kolektivně.
Mužstvo také více bojuje,“ pojmenoval Peter Bálint atributy, o které
se chce ve druhé polovině základní
části nejvíce opřít. „Pro nás je
hlavně důležité, aby se nám vyhýbala zranění. Pak můžeme myslet na to, že se v tabulce posuneme

„Cítíme, že se tým
lepší a věříme,
že brzy nastane
i výsledkové
zlepšení“
Petr Fridrich,
generální manažer
BK Prostějov
nahoru.“
S optimistickým hledím myslí před
zbytkem sezony i vedení BK Prostějov. „Vnímáme, že se situace v
týmu uklidnila a herní projev se zlepšil. Ze sobotní prohry s Novým Jičínem jsme pochopitelně zklamaní,
ale myslím, že se hrál pěkný basketbal a pokud budeme takhle bojovat, dočkáme se brzy lepších výsledků,“ řekl Večerníku v sobotu
večer Petr Fridrich, generální manažer prostějovských basketbalistů. „Vzhledem k volnému losu v

Nový tým. Pod vedením trenérské dvojice Peter Bálint - Lubomír Růžička (úplně vpravo) se dává dohromady
obměněné mužstvo BK Prostějov, které má napravit prozatím zpackanou sezonu. F
oto: Z. Pěnička

dalším kole Mattoni NBL mají
trenéři deset dnů na dalším vývoji
spolupráce týmu, který v průběhu
sezony doznal opravdu velkých
změn. A je nám jasné, že chvíli trvá,
než se mužstvo sehraje. Opakuji
tak, že věříme v úspěšnější výsledky,“ uvedl dále Fridrich. „Momentálně mají trenéři i stávající hráčský
kádr naši plnou důvěru. Žádné další
změny neplánujeme. Sezona ještě
není ztracená,“ vzkazuje všem generální manažer Orlů.

FALLS NEJSPÍŠ ZŮSTANE
Již třikrát se v prostějovském dresu
objevil třiadvacetiletý křídelník
Colin Falls. Američan s irským pasem přicestoval na Hanou na čtrnáctidenní try-out, když naposledy
působil v italském týmu Capo d'Orlando. Falls si premiéru odbyl v
Pardubicích, nastoupil také v Liberci a v sobotu se poprvé představil prostějovským příznivcům v
souboji proti Novému Jičínu. A
právě v tomto duelu naznačil své
možnosti a odehrál prozatím svůj
nejlepší part. „Jeho výkony mají
stupňující tendenci. V prvních
dvou zápasech se hledal, což je ale
u nového a ještě tak mladého hráče
obzvlášť normální, v zápasu s Novým Jičínem však předvedl dobrý
výkon. Na rozmyšlenou máme do
konce měsíce, ale s největší pravděpodobností v našem týmu zůstane,“
uvedl právě po sobotním duelu Peter Bálint. „Opravdu to vypadá, že
Falls u nás nejspíš zůstane. Trenér o
něj stojí,“ potvrdil Fridrich. Ve
třech zmíněných střetnutích odehrál 196 cm vysoký a 90 kg vážící
hráč průměrně téměř 17 minut s
průměrem 4,7 nastřílených bodů, 2
doskoků, 0,3 asistencí a 4 získaných míčů na zápas. „Definitivní
rozhodnutí padne koncem tohoto
týdne,“ dodal generální manažer
BK Prostějov.
Podrobnější hodnocení první poloviny základní části včetně exkluzivních rozhovorů připravujeme do příštího vydání Večerníku.
-pk-

MATTONI NBL vstoupila do své druhé poloviny základní části
Pouze s jedenáctkou týmů odstartoval letošní ročník Mattoni
Národní basketbalové ligy
2008/2009, když z původně dvanáctičlenného pelotonu nedlouho před úvodním kolem odpadl
zkrachovalý BC Brno. Každý
tým tak v základní části nejvyšší
domácí soutěže, která má celkově na programu 44 kol, odehraje pouze 40 zápasů. Herní
systém je pak stejný jako v předcházejících letech.
Mattoni NBL nabírá na obrátkách.
Na účastníky čeká v první fázi základní část, která započala ve středu 8. října 2008 a skončí ve středu
15. dubna 2009 a v níž se celky utkají tradičním systémem každý s
každým čtyřikrát (dvakrát doma a
dvakrát venku). Jak již bylo
zmíněno, vzhledem k lichému počtu celků však bude mít vždy jedno mužstvo volný los, což činí celkem již taktéž uvedených čtyřicet
zápasů pro každý tým. Zatímco
před startem mistrovských bojů

byla rozlosována první polovina
základní části, v předminulém týdnu spatřila světlo světa druhá hrací
polovina i s termínovou listinou. V
ní se definitivně rozhodne o úspěšných a neúspěšných. A protože
se nymburskému celku nepodařilo
postoupit ze základní skupiny Eurocupu, proběhne druhá polovina
základní části v daleko rychlejším
kvapíku, než by tomu bylo v případě postupu úřadujícího mistra.
Prakticky každý týden budou na
mužstva čekat dva zápasy systémem středa-sobota. Los si vcelku
zažertoval s psychikou Orlů, které
hned na úvod čeká trio týmů, s nimiž si v poslední době svěřenci
trenéra Bálinta přisali samé nezdary. Prostějovští si rychle zopakují
duely v Liberci, s Novým Jičínem
a na začátku února budou hostit i
tým BK Synthesia Pardubice... Jak
ale říká jedno kliše: hrát musíte s
každým.
Do vyřazovací části postoupí tradičně osm nejlepších družstev, pro

celky na devátém a desátém místě
sezóna končí, jedenáctý tým sestupuje přímo do první ligy. Pro sezonu 2009/2010 jej nahradí vítěz I.
ligy 2008/2009 a na standardní sudý počet dvanácti účastníků bude
soutěž doplněna buď mládežnickým výběrem ČR, nebo bude postupováno v souladu se Soutěžním
řádem ČBF a uvolněné místo bude
nabídnuto sestupujícímu družstvu
MNBL ročníku 2008/2009, v
případě odmítnutí druhému postupujícímu z 1. ligy mužů. Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězná
utkání systémem 1-1-1-1-1. První
střetnutí se budou hrát na půdě
v tabulce po základní části lépe postaveného celku, v dalších zápasech se týmy v pořadatelství pravidelně střídají. Vítězové postupují
do semifinále, poražení čtvrtfinalisté již nehrají a o pořadí na pátém
až osmém místě rozhoduje lepší
umístění po základní části. Tři výhry budou třeba také k postupu ze
semifinále, ve kterém se střetne

nejlépe umístivší se účastník
z dlouhodobé části proti nejhůře
postavenému. Ve druhém duelu se
utkají zbývající dva celky. První
zápas se bude hrát opět na půdě
v tabulce lépe postaveného celku.
Finále se bude hrát premiérově na
čtyři vítězné zápasy systémem 22-1-1-1. Úvodní dva duely hostí
lépe postavený tým ze základní
části, další dvojici zápasů uvidí
druhý finalista, dále se mužstva
budou v pořadatelství střídat až do
rozhodnutí. Novinkou je zrušený
souboj o třetí místo, který se
v letošním soutěžním ročníku konat nebude. Bronz získávají obě
poražená družstva ze semifinále,
byť o konkrétním pořadí na 3. a 4.
místě rozhoduje umístění po dlouhodobé části.
Hracími dny nadále zůstávají středa a sobota, některá utkání se však
uskuteční opět dle dohody oddílů
či potřeb České televize, která
plánuje hned několik přímých přenosů.
-pk-

Rozlosování druhé poloviny základní části Mattoni NBL 2008/2009
23. kolo, 21. ledna 2009 (odehráno): ČEZ Basketball Nymburk
- USK Praha, BK Kondoři Liberec
- BK Prostějov, Geofin Nový Jičín
- BK B & W Opava, BK Synthesia
Pardubice - BK Děčín, BC Kolín Karma Basket Poděbrady, NH Ostrava volný los.
24. kolo, 24. ledna 2009 (odehráno): USK Praha - Karma Basket Poděbrady, BK Děčín - BC Kolín, BK Synthesia Pardubice - NH
Ostrava, BK Prostějov - Geofin
Nový Jičín, ČEZ Basketball Nymburk - BK Kondoři Liberec, BK B
& W Opava volný los.
25. kolo, sobota 31. ledna 2009:
BK Kondoři Liberec - USK Praha,
Geofin Nový Jičín - ČEZ Basketball Nymburk, BK Synthesia Pardubice - BK B & W Opava, BC Kolín - NH Ostrava, Karma Basket
Poděbrady - BK Děčín, BK Prostějov volný los.
26. kolo, středa 4. února 2009:
USK Praha - BK Děčín, NH Ostrava - Karma Basket Poděbrady, B &
W Opava - BC Kolín, BK Prostějov
- BK Synthesia Pardubice (17:30
hodin), BK Kondoři Liberec - Geofin Nový Jičín, ČEZ Basketball
Nymburk volný los.
27. kolo, sobota 7. února 2009:
Geofin Nový Jičín - USK Praha,
ČEZ Basketball Nymburk - BK
Pardubice, BC Kolín - BK Prostějov (17:45 hodin), Karma Basket
Poděbrady - BK B & W Opava, BK
Děčín - NH Ostrava, BK Kondoři
Liberec volný los.
28. kolo, středa 11. února 2009:
USK Praha - NH Ostrava, BK B &
W Opava - BK Děčín, BK Prostějov - Karma Basket Poděbrady

(17:30 hodin), ČEZ Basketball
Nymburk - BC Kolín, BK Synthesia Pardubice - BK Kondoři Liberec, Geofin Nový Jičín volný los.
29. kolo, sobota 14. února 2009:
BK Synthesia Pardubice - Geofin
Nový Jičín, BC Kolín - BK Kondoři Liberec, Karma Basket Poděbrady - ČEZ Basketball Nymburk, BK
Děčín - BK Prostějov (18:00 hodin), NH Ostrava - BK B & W Opava, USK Praha volný los.
30. kolo, středa 18. února 2009:
USK Praha - BK B & W Opava, BK
Prostějov - NH Ostrava (17:30 hodin), ČEZ Basketball Nymburk BK Děčín, Karma Basket Poděbrady - BK Kondoři Liberec, Geofin
Nový Jičín - BC Kolín, BK Synthesia Pardubice volný los.
31. kolo, sobota 21. února 2009:
BK Synthesia Pardubice - USK
Praha, Karma Basket Poděbrady Geofin Nový Jičín, BK Děčín - BK
Kondoři Liberec, NH Ostrava ČEZ Basketball Nymburk, BK B &
W Opava - BK Prostějov (17:00
hodin), BC Kolín volný los.
32. kolo, středa 25. února 2009:
USK Praha - BK Prostějov (18:00
hodin), ČEZ Basketball Nymburk BK B & W Opava, NH Ostrava BK Kondoři Liberec, Geofin Nový
Jičín - BK Děčín, BC Kolín - BK
Synthesia Pardubice, Karma Basket Poděbrady volný los.
33. kolo, sobota 28. února 2009:
BC Kolín - USK Praha, Karma
Basket Poděbrady - BK Synthesia
Pardubice, NH Ostrava - Geofin
Nový Jičín , BK B & W Opava - BK
Kondoři Liberec, BK Prostějov ČEZ Basketball Nymburk (17:00
hodin), BK Děčín volný los.

34. kolo, sobota 7. března 2009:
USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov - BK Kondoři
Liberec (17:00 hodin), BK B & W
Opava - Geofin Nový Jičín, BK
Děčín - BK Pardubice, Karma Basket Poděbrady - BC Kolín, NH Ostrava volný los.
35. kolo, středa 11. března 2009:
Karma Basket Poděbrady - USK
Praha, BC Kolín - BK Děčín, NH
Ostrava - BK Synthesia Pardubice,
Geofin Nový Jičín - BK Prostějov
(17:30 hodin), BK Kondoři Liberec - ČEZ Basketball Nymburk,
BK B & W Opava volný los.
36. kolo, sobota 14. března 2009:
USK Praha - BK Kondoři Liberec,
ČEZ Basketball Nymburk - Geofin
Nový Jičín, BK B & W Opava - BK
Synthesia Pardubice, NH Ostrava BC Kolín, BK Děčín - Karma Basket Poděbrady, BK Prostějov volný
los.
37. kolo, středa 18. března 2009:
BK Děčín - USK Praha, Karma
Basket Poděbrady - NH Ostrava ,
BC Kolín - BK B & W Opava, BK
Synthesia Pardubice - BK Prostějov (17:30 hodin), Geofin Nový Jičín - BK Kondoři Liberec, ČEZ
Basketball Nymburk volný los.
38. kolo, sobota 21. března 2009:
USK Praha - Geofin Nový Jičín,
ČEZ Basketball Nymburk - BK
Synthesia Pardubice, BK Prostějov
- BC Kolín (17:00 hodin), BK B &
W Opava - Karma Basket Poděbrady, NH Ostrava - BK Děčín, BK
Kondoři Liberec volný los.
39. kolo, středa 25. března 2009:
NH Ostrava - USK Praha, BK
Děčín - BK B & W Opava, Karma
Basket Poděbrady - BK Prostějov

(18:00 hodin), BC Kolín - ČEZ
Basketball Nymburk, BK Kondoři
Liberec BK Synthesia Pardubice,
Geofin Nový Jičín volný los.
40. kolo, sobota 28. března 2009:
Geofin Nový Jičín - BK Synthesia
Pardubice, BK Kondoři Liberec BC Kolín, ČEZ Basketball Nymburk - Karma Basket Poděbrady,
BK Prostějov - BK Děčín (17:00
hodin), BK B & W Opava - NH Ostrava, USK Praha volný los.
41. kolo, středa 1. dubna 2009:
BK B & W Opava - USK Praha,
NH Ostrava - BK Prostějov (17:30
hodin), BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk, BK Kondoři Liberec - Karma Basket Poděbrady, BC
Kolín - Geofin Nový Jičín, BK
Synthesia Pardubice volný los.
42. kolo, středa 8. dubna 2009:
USK Praha - BK Synthesia Pardubice, Geofin Nový Jičín - Karma
Basket Poděbrady, BK Kondoři Liberec - BK Děčín, ČEZ Basketball
Nymburk - NH Ostrava, BK Prostějov - BK B & W Opava (17:30
hodin), BC Kolín volný los.
43. kolo, sobota 11. dubna 2009:
BK Prostějov - USK Praha (17:00
hodin), BK B & W Opava - ČEZ
Basketball Nymburk, BK Kondoři
Liberec - NH Ostrava, BK Děčín Geofin Nový Jičín, BK Synthesia
Pardubice - BC Kolín, Karma Basket Pardubice volný los.
44. kolo, středa 15. dubna 2009:
USK Praha - BC Kolín, BK Synthesia Pardubice - Karma Basket
Poděbrady, Geofin Nový Jičín NH Ostrava, BK Kondoři Liberec BK B & W Opava, ČEZ Basketball
Nymburk - BK Prostějov (18:00
hodin), BK Děčín volný los. -pk-

26. ledna 2009

BASKETBAL EXTRA

Odveta se Orlům vydařila, tentokrát liberecké Kondory uklovali

23. KOLO MATTONI NBL

Basketbalisté Prostějova po čtyřzápasové šňůře proher zabrali

BK Kondoři Liberec - BK Prostějov

92:97
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Trojky:
Osobní chyby:
TCH:
Rozhodčí:

29:17, 13:29, 25:24, 25:27
19/13:32/23
Střelba za 2b:
48/29:33/19
24/7:24/12
Doskoky:
35:27
26:21
5 chyb: 39. Černošek (L) – 39. Hanavan (Pv)
20. Pruitt (Pv)
Diváků:
412
Zachara, Macela, Lukeš

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski
Hanavan 25
Prášil 14
Dokoupil

Falls
Beechum 24
Pruitt 20
Vrubl 2
Miller 12
Novák
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

24. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov – Geofin Nový Jičín

90:95
18:28, 23:16, 22:16, 27:35
21/14:27/20
Střelba za 2b:
21/8:29/11
Doskoky:
22:24
5 chyb:
1600
Zachara, Vrážel, Holubek

Čtvrtiny:
Trestné hody:
Trojky:
Osobní chyby:
Diváků:
Rozhodčí:

47/26:37/21
39:34
40. Hanavan (Pv)

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 6
Hanavan 22
Prášil
Dokoupil

Falls 14
Beechum 8
Pruitt 23
Vrubl 3
Miller 11
Novák 3
Mikulec
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
23. kolo: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha
91:52 (18:18, 43:25, 67:38). Nejlepší hráči: Schilb 20
bodů a 7 doskoků, Jagodnik 14 bodů a 7 doskoků, Křemen
13 bodů, 7 asistencí a 6 doskoků, Lee 10 bodů, 4 doskoky
a 4 asistence, Tomaszek 10 - Satoranský 12, Platt 11 bodů
a 7 doskoků. Střelba: 53/35:27/10. Trojky: 14/3:27/5.
Trestné hody: 15/12:20/17. Doskoky: 36:27. Osobní chyby: 17:14. Diváků: 350 • BK Kondoři Liberec - BK
Prostějov 92:97 (29:17, 42:46, 67:70). Nejlepší hráči:
Hampton 15 bodů a 6 asistencí, Gajdošík 14, Mono 14
bodů a 7 doskoků, Landa 13 bodů a 6 doskoků, L. Tóth 12 bodů a 6 doskoků, Černošek 11
bodů a 5 doskoků, Marek 11 - Hanavan 25 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky, Beechum 24, Pruitt
20 bodů a 14 doskoků, Prášil 14, Miller 12. Střelba: 48/29:33/19. Trojky: 24/7:24/12. Trestné
hody: 19/13:32/23. Doskoky: 35:27. Osobní chyby: 26:21. 5 chyb: 39. Černošek (L) - 39.
Hanavan. TCH: 20. Pruitt (oba Pv). Diváků: 412 • Geofin Nový Jičín - BK Breda & Weinstein Opava 101:63 (20:17, 52:32, 76:46). Nejlepší hráči: Šarovič 21, Pandula 16, Muirhead 15, Reinberger 11, Ubilla 7 bodů, 12 asistencí a 7 doskoků T. Hrubý 14, Šoška 13 bodů
a 5 doskoků, Štec 12 bodů a 5 doskoků, Blažek 11 bodů a 6 doskoků. Střelba: 38/27:41/19.
Trojky: 19/11:20/6. Trestné hody: 19/14:8/7. Doskoky: 25:28. Osobní chyby: 11:23. 5 chyb:
39. Štec (O). Diváků: 1000 • BK Synthesia Pardubice - BK Děčín 71:89 (18:27, 36:48,
56:70). Nejlepší hráči: Payne 17 bodů a 11 doskoků, Bailey 14, Sanders 13 bodů, 5 asistencí
a 4 doskoky P. Houška 18 bodů a 6 doskoků, Hatcher 16 bodů a 4 asistence, Miloš 12,
Williams 11 bodů a 7 doskoků, Alič 10 bodů a 4 doskoky. Střelba: 45/18:49/27. Trojky:
17/6:22/9. Trestné hody: 27/17:13/8. Doskoky: 33:32. Osobní chyby: 19:24. 5 chyb: 39. J.
Houška (D). Diváků: 1590 • BC Kolín - Karma Basket Poděbrady 85:80 (16:23, 42:42,
59:60). Nejlepší hráči: Ames 19, Rogers 17 bodů a 12 doskoků, Mihailovič 11, Machač 10
bodů a 6 doskoků - Soliver 17 bodů a 7 doskoků, Stria 16, Špička 14 bodů a 5 doskoků. Střelba: 40/20:43/21. Trojky: 23/8:22/5. Trestné hody: 35/21:31/23. Doskoky: 38:36. Osobní chyby: 27:29. 5 chyb: 39. Rogers (K) - 39. Norwa (P). Diváků: 570 • NH Ostrava volný los.
24.kolo:ČEZ Basketball Nymburk BK Kondoři Liberec 88:62 (45:32).Nejlepší hráči:
Křemen 18 bodů a 7 doskoků, Chán 14 bodů a 9 doskoků, Slezák 13, Sokolovský 10 - Mono
19 bodů a 10 doskoků, Hampton 14, Landa 10. Střelba: 56/32:41/16. Trojky: 11/3:20/5. Trestné hody: 21/15:28/15. Doskoky: 36:36. Osobní chyby: 24:22. TCH: 31. lavička domácích.
Diváků: 350 • USK Praha - Karma Basket Poděbrady 56:82 (15:24, 35:42, 43:60). Nejlepší hráči: Platt 14 bodů a 9 doskoků, Satoranský 12 bodů a 9 doskoků, Rerko 10- Tomanec
15 bodů a 6 doskoků, Beneš 15, Soliver 15 bodů a 4 doskoky, Špička 11. Střelba: 26/14:44/24.
Trojky: 21/5:23/7. Trestné hody: 22/13:20/13. Doskoky: 31:24. Osobní chyby: 16:24. Diváků: 450 • BK Děčín - BC Kolín 87:80 (14:9, 40:40, 61:62). Nejlepší hráči: Hatcher 21
bodů a 9 asistencí, Williams 14 bodů a 19 doskoků, Balík 12, P. Houška 10 bodů a 6 doskoků,
Soukup 9 bodů a 6 doskoků - Ames 27 bodů a 5 asistencí, Pavlík 14, Zuzák 12 bodů a 8
doskoků, Rogers 10 bodů a 11 doskoků. Střelba: 56/30:48/19. Trojky: 19/5:29/9. Trestné
hody: 15/12:22/15. Doskoky: 43:42. Osobní chyby: 21:19. 5 chyb: 37. Rogers (K). Diváků:
820 • BK Synthesia Pardubice - NH Ostrava 67:74 (24:23, 41:38, 60:58). Nejlepší hráči:
Sanders 25, Bailey 12 bodů a 6 doskoků, T. Grepl 11 -Arnold 23 bodů a 14 doskoků, Mitchell
18, Stuchlý 10. Střelba: 42/16:33/22. Trojky: 21/7:26/6. Trestné hody: 18/14:20/12. Doskoky:
36:36. Osobní chyby: 20:18. 5 chyb: 39. Mielczarek (O). Diváků: 1260 • BK Prostějov - Geofin Nový Jičín 90:95 (18:28, 41:44, 63:60). Nejlepší hráči: Pruitt 23 bodů a 8 doskoků,
Hanavan 22 bodů a 6 doskoků, Falls 14 bodů a 4 doskoky, Miller 11 bodů a 10 doskoků Ubilla 33 bodů, 6 doskoků a 6 asistencí, Muirhead 18 bodů a 7 doskoků, Walker 13 bodů a 6
doskoků, Gavlák 13. Střelba: 47/26:37/21. Trojky: 21/8:29/11. Trestné hody: 21/14:27/20.
Doskoky: 39:34. Osobní chyby: 22:24. 5 chyb: 40. Hanavan (Pv). Diváků: 1600 • BK Breda & Weinstein Opava volný los.
-pk-

TABULKA
1 .ČEZ Basketball Nymburk
22
2. Geofin Nový Jičín
22
3. BK Děčín
22
4. BK Prostějov
22
5. BK Synthesia Pardubice
22
6. BK Kondoři Liberec
22
7. USK Praha
22
8. Karma Basket Poděbrady
22
9. NH Ostrava
21
10. BK Breda & Weinstein Opava 21
11. BC Kolín
22

21
18
14
11
9
9
9
8
8
8
5

1
4
8
11
13
13
13
14
13
13
17

2050:1457
1936:1673
1797:1674
1729:1764
1737:1743
1757:1855
1659:1790
1885:1984
1579:1796
1605:1831
1675:1842

43
40
36
33
31
31
31
30
29
29
27

PØÍŠTÍ PROGRAM
25. kolo, sobota 31. ledna 2009: BK Kondoři Liberec - USK Praha, Geofin
Nový Jičín - ČEZ Basket Nymburk, BK Pardubice - BK B & W Opava, BC
Kolín - NH Ostrava, Karma Poděbrady - BK Děčín, BK Prostějov volný los.

HVÌZDA TÝDNE
IAN JOEL HANAVAN
Americký pivotman dokazuje, že bude pro Orly přínosem. I po svém zranění je hnacím motorem a údernou
sílou prostějovského celku. K výhře v Liberci přispěl 25
body, 5 asistencemi a 4 doskoky, proti Novému Jičínu
zaznamenal 22 bodů a 6 doskoků. Jen tak dál, Iane!

SMOLAØ TÝDNE
PAVEL NOVÁK
Pod novým trenérem už nedostává tolik příležitostí a na
jeho herním projevu je to znát. Přestává si věřit, což se
nejvíce projevuje na statistikách. V sobotním duelu odehrál necelých čtrnáct bodů a připsal si 3 body, ve středu
ale nehrál vůbec.
Pavle, poper se o to!
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Již podruhé v krátkém časovém období se prostějovští Orli vydali na sever Čech do Liberce, aby změřili síly
s tamními Kondory. Druhá polovina
základní části Mattoni NBL totiž není věrnou kopií své první „sestřičky“,
nýbrž došlo k novému rozlosování. A
tak si basketbalisté Prostějova velice
rychle zopakují souboje s Libercem,
Novým Jičínem i Pardubicemi! Jako
první přišli na řadu Kondoři, kterým
měli Orli co oplácet. Právě v Liberci
totiž 3. ledna ostudnou porážkou o
osmnáct bodů zahájili černou sérii
čtyř porážek... Nyní tedy dostali
svěřenci trenérů Bálinta a Růžičky
možnost reparátu. „Utkání ze začátku ledna už je zapomenuto, protože
jsme tam jeli opravdu v děsivé sestavě. Hráli jsme pouze s jedním pivotem. Nutno navíc přiznat, že jsme
nehráli zrovna ideálně v obraně. Teď
jdeme hrát úplně nový zápas,“ poznamenal den před střetnutím Peter
Bálint. A přestože to byl boj až do poslední vteřiny, tentokrát se šťastným
koncem pro modrobílé barvy. Kondorům se totiž nepodařilo dotáhnout
zápas do vítězného konce, ačkoliv jej
měli mnohem lépe rozjetý, když v
první čtvrtině vedli až patnáctibodovým rozdílem. Naštěstí se herní projev Orlů od druhé desetiminutovky
změnil k lepšímu a nakonec Prostějovští dokázali celé utkání otočit. Definitivu triumfu dala tříbodová střela
Prášila, po které hosté už dovedli duel 23. kola do vítězného konce poměrem 97:92.

L 92:97
Do Liberce se až na dlouhodobé marody Leška se Staňkem vydala kompletní
výprava prostějovských Orlů. Na soupisce tedy nechyběl uzdravený Hanavan, ani testovaný Falls. Oba se přitom
vešli do základní sestavy, vedle nichž se
seřadili Skibniewski, Beechum a Pruitt.
V elitním kvintetu tak nejenže nebyl
žádný tuzemský hráč, ale až na polského rozehrávače začali hájit barvy Prostějova samí hráči pocházející ze Spojených států amerických...! Liberečtí
Kondoři nastoupili také v téměř plné
síly a na protivníka z Hané vyrukovali v
základním složení: Gajdošík, Hampton, Černošek, Meno a Landa.
Domácí tým prokazoval v poslední
době velmi solidní formu, takže se čekalo hodně vyrovnané utkání, do něhož
z pozice mírného favorita podle mnohých nastupoval právě Liberec! A Kondoři tyto hlasy začali od počátku potvrzovat, když do utkání vstoupili ve
velkém stylu a přesnou hrou docílili vedení 13:3 a trenér Bálint si musel poprvé vyžádat oddechový čas... Orli se
poté sice mírně zdvihli a díky aktivitě
Hanavana trochu stáhli náskok domácích, ale sérií tříbodových střel šli
domácí až do patnáctibodového vedení
29:14! Toto hrozivé manko hostů zmírnila v závěru jen povedená trojka kapitána Beechuma a tak po první čtvrtině
vedl Liberec v Tipsport Aréně – 29:17.
Do druhé desetiminutovky však jakoby
v modrých dresech vstoupil na palu-
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bovku úplně jiný tým. Najednou byli
Orli rychlejší, aktivnější, přesnější i důraznější a začali rychle ukrajovat z
dvouciferného náskoku domácích.
Kondoři sice ještě jednou odskočili na
34:27, ale na začátku 16. minuty šel
Prostějov po dvoubodové střele Millera
poprvé do vedení – 36:37, které v závěru poločasu zvýšil až na 40:46. Vzápětí
Liberec snížil a stanovil tak poločasové
skóre 42:46.
Před druhou půlí utkání tak bylo všechno otevřené. Kondoři se po přestávce
dokázali zmobilizovat a začala přetahovaná. Vedení domácích 50:48 dlouho
nevydrželo, když Orli předvedli solidní
úsek a jedenáctibodovou šňůru bez
obdrežného bodu(!), což jim ve 28. minutě vyneslo náskok 50:59. Ten si však
svěřenci trenéra Bálinta nedokázali
udržet až do závěru a do poslední čtvrtiny se šlo za téměř vyrovnaného stavu
67:70. Velice vyrovnaná poslední část
hry znamenala, že rozdíl ve skóre se
dlouho nedostal za hranici čtyř bodů.
Stav se neustále měnil, každou chvíli
vedl jiný z protivníků. V 37. minutě se
po tříbodovém pokusu Prášila a následných trestných hodech, ujali velice nadějného čtyřbodového náskoku Orli 88:92. Bohužel této první příležitosti na
rozhodující trhák nevyužili a domácí
půl minuty před koncem opět srovnali
na 92:92. O všem rozhodla vydařená
trojka prostějovského Jaroslava Prášila
šestbnáct vteřin před závěrem, na kte-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Utkání se nám podařilo dobře
rozehrát, ale bohužel jsme úplně vypadli z tempa ve druhé čtvrtině, kdy
především naši podkošoví hráči nabrali velké množství faulů. Druhá půle
byla taková přelévaná, vyhrát mohly oba týmy. V závěru jsme měli tři, čtyři poměrně otevřené střely, které jsme však neproměnili, naopak Prostějov
velmi zkušeně několik střel dal, když především ta poslední Prášilova byla veledůležitá. Porážka mě pochopitelně mrzí, mohli jsme více zamíchat
lepším středem tabulky...“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Zápas jsme nezačali vůbec dobře. V
první čtvrtině jsme propadli zejména v obraně, vůbec se nám nedařilo pod
košem. Naštěstí přišlo zlepšení ve druhé části, kdy jsme se do utkání vrátili. Ve druhém poločase už se hrála vyrovnaná partie až do konce. Našich
sedmadevadesát nastřílených bodů je velmi slušných a s takovým počtem
na soupeřově palubovce prostě musíte vyhrát. Celý tým můžu tentokrát
pochválit, jsem rád, že jsme zabrali. Splnili jsme taktický pokyn ubránit
Hamptona, který nám dal jen patnáct bodů a oproti poslednímu zápasu se
nám dařila střelba. To byly atributy, které nás dovedly k vítězství.“ -pkrou již Kondoři nedokázali zareagovat a
naopak v čase 39:56 min. proměnil dva
trestné hody Hurl Luther Beechum
V dresu vítězů se střelecky zaskvěl Ian
Hanavan, který zaznamenal 25 bodů,
mezi své spoluhráče navíc rozdal 5 finálních přihrávek, doskočil 4 míče a bylo na něj odpískáno 9 faulů. Vedle něj se
dařilo Beechumovi, který měl „svůj“
den a byl vyhlášen vůbec nejleůším
hráčem celého středečního třiadvacátého kola Mattoni NBL! S padesátiprocentní úspěšností nasázel Liberci pět
trojek, celkem proměnil 7 ze 14 střel z
pole, 5 ze 6 trestných hodů a zaznamenal 24 bodů. Užitečný byl i Pruitt s 20
body a 14 úspěšnými doskoky, Prášil

přispěl 14 a Miller 12 body. Na dvojciferný počet bodů se dostalo také hned
sedm libereckých Kondorů. Nejlepší
koeficient získal Maurice Hampton a to
i přesto, že zaznamenal „pouhých“ 15
bodů, k nimž však přidal 6 asistencí a 2
doskoky. Gajdošík zaznamenal 14 bodů, stejně jako Mono, který si k tomu
přispal i 7 doskoků. Viditelní byli i Landa s 13 body a 6 doskoky, L. Tóth s 12
body a 6 doskoky, Černošek s 11 body
a 5 doskoky či Marek 11 nastřílenými
body. Celková úspěšnost ale byla na
straně Orlů, kteří tak po čtyřech zápasech půstu konečně zabrali a do tabulky
si připsali pořádně důležitou výhru.
-pk-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Herně lepší prostějovští basketbalisté Geofin opět nezlomili
Šlágr kola rozhodl až extrémně vynikající Ubilla
Lepší hra, bojovný výkon, zaplněná hala – nic z toho nepomohlo Orlům k vytoužené výhře nad svým
největším rivalem. Stejně jako se v
krátkém čase utkali basketbalisté
Prostějova dvakrát s libereckými
Kondory, přivítali po pouhých
čtrnácti dnech i svého tradičního
rivala Geofin Nový Jičín. Souboj
byl naplánován v rámci 24. kola
základní části Mattoni NBL a na
palubovce Městské haly Sportcentrum DDM se hrál pohledný a
kvalitní basketbal. Poslední dvě
vzájemná střetnutí obou protivníků vyzněla jednoznačně pro Severomoravany a tak se čekalo,
zda-li Orli najdou sílu k mobilizaci, či bude pokračovat novojičínská převaha. Šlágr sobotního dějství tuzemské nejvyšší soutěže přilákal na tribuny poměrně slušnou
diváckou návštěvu a více jak patnáct stovek příznivců vytvořilo solidní kulisu. S hostujícím týmem
přijel tradičně i jeho fan-klub, jehož členové byli hodně slyšet, což
utkání dodalo ještě větší náboj. A
favorizovaný Geofin začal zhurta.
V první čtvrtině naprosto ovládl
hru a zdálo se, že půjde z jejich
strany o další suverénní jízdu. S
přibývajícími minutami se ale domácí rozehráli a především Američané Hanavan, Pruitt, Miller i
debutant před prostějovským
publikem Falls se postarali o obrat
v podobě osmibodového vedení!
Když už to vypadalo pro Orly nadějně, vzal děj zápasu do rukou
novojičínský rozehrávač Ubilla,
který začal pálit jednu tříbodovou
střelu za druhou. Misky vah se tak
opětovně přiklonily ve prospěch
hostů, kteří zvládli lépe vypjatou
koncovku a mohli se tak na Hané
těšit z dalšího triumfu. V tomto ročníku přehrál Nový Jičín prostějovské Orly již potřetí... Tentokrát
však jen těsně pětibodovým rozdílem 90:95.
Domácí trenéři Bálint s Růžičkou
mohli v sobotním střetnutí počítat až
na dlouhodobé marody Leška se Staňkem (oba alespoň seděli na střídačce
v civilu – pozn.red.) se všemi hráči.
Do hry se opět naskočil uzdravený
Hanavan i nová posila, křídelník Colin Falls. „Hlavní rozdíl mezi posledním vzájemným utkáním a tím nad-

PV 90:95

NJ

Létající Hanavan. Ani až akrobatické kousky amerického pivotmana Iana
Joela Hanavana nepomohly Orlům k vytouženému vítězství. Foto: Z. Pěnička
cházejícím vidím v účasti Hanavana,
který od doby, co se vrátil do sestavy,
hraje lépe a lépe,“ uvedl před utkáním
Peter Bálint. A měl pravdu, s ním na
hřišti je Prostějov opravdu silnější!
Není tak divu, že právě Hanavanovo
jméno nechybělo v základním kvintetu domácích, v němž se dále objevili Skibniewski, Beechum, Falls a Pruitt. Hosté z Nového Jičína přicestovali pouze s desítkou hráčů, když do utkání nemohl zasáhnout jak kapitán
Hájek, tak ani mladíci Medek se Štůralou. Naopak exprostějovský Jurečka na soupisce Geofinu nechyběl, do
utkání však nakonec nezasáhnul.
Trenér Choleva poslal na úvodní rozskok pětici: Ubilla, Pandula, Muirhead, Walker a Šarovič.
Od počátku utkání tahal Prostějov za
kratší konec. První desetiminutovka
zcela přesvědčivě ukázala, že Nový
Jičín přijel na palubovku Orlů potvrdit své ambice. V samotném úvodu
dokázal držet s hosty krok pouze Polák Skibniewski, což však bylo málo.
Poté, co Ubilla musel s drobným
zraněním střídat a na hřiště se dostal
Gavlák, začala novojičínská jízda.
Hosté sérií 12:1, ve které sám Gavlák
nastřílel deset bodů, dostala hosty do
dvanáctibodového náskoku (14:26) a
dvouciferným rozdílem také skončila
první čtvrtina – 18:28.Ve druhé desetiminutovce to byla jiná káva. Nejdříve soupeř sice své skore ještě o dva
body navýšil, ale to bylo také naposled, co hosté měli tolik navrch. Prostějovští jakoby si rovzpomněli na

svůj středeční zvrat z Liberce a zahájili stíhací jízdu, kterou přerušila až
polovina utkání! Orli se najednou dokázali lehce prosazovat jak zpod koše
díky Hanavanovi a Pruittovi, tak i z
perimetru, kde hrál nový křídelník
Colin Falls. V poslední minutě první
půle právě po jeho tříbodovém pokusu vyrovnali domácí na 41:41. Vedení sice ještě vrátil Geofinu Reinberger svým úspěšným tříbodovým pokusem, ale domácí šli i tak do šatny
značně povzbuzeni a s novou nadějí –
41:44.
Úvod třetí čtvrtiny zahájil ofenzivou
domácí Pruitt, poté však následovala
řada nepřesností z obou stran a do
mírného vedení se opět dostali hosté.
Pod tlakem domácích hráčů však začali hosté chybovat a zrodil se dokonalý obrat, po kterém svítilo skóre na
ukazateli 51:49 ve prospěch BK Prostějov. Domácí tak poprvé v zápase
vedli! Na prostějovské straně se začali postupně stále více prosazovat
Američané v orlím dresu Hanavan,
Pruitt, Miller, Falls a Beechum a zejména díky výborně hrajícím podkošovým hráčům vstupovali svěřenci
trenéra Bálinta do závěrečné čtvrtiny
s třemi body navrch – 63:60. Závěrečnou desetiminutovku začali opět lépe Orli, kteří se po střelách Nováka a
Millera mohli radovat už z osmibodového vedení – 32. 68:60! Jenže –
pak si vzal „slovo“ rozehrávač Geofinu Emmanuel Ubilla a náskok se začal pomalu vytrácet, až zmizel úplně... Fantastický Ubilla totiž nastřílel

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Navázali jsme na druhý poločas z Liberce a po delším čase hráli dobrý basketbal. Myslím si, že ve druhém poločase jsme byli lepší než Nový Jičín, ale sportovní Bůh nebyl při nás...
Hosté měli více toho štěstí, padaly jim důležité trojky a tím nakonec otočili pro nás už tak dobře se vyvíjející zápas. Pokud budeme takhle pokračovat, jsme na dobré cestě a určitě se nám vyhnou pětadvacetibodové a vyšší porážky, jak se nám to stalo právě s Novým Jičínem. Myslím, že utkání
se muselo líbit i divákům. Hrál se opravdu pohledný basketbal. Škoda jen,
že pro nás s nešťastnou koncovkou.“
Zbyněk CHOLEVA (Geofin Nový Jičín): „Jsem rád, že se nám zápas
povedl. Byl to důležitý zápas na půdě Prostějova, po kterém to máme na
vzájemné zápasy 3:0. Vyšel nám vstup do utkání, ale na konci druhého poločasu jsme měli desetibodový propad a třetí čtvrtinu vůbec nezvládli.
Moc jsme spěchali, velké problémy nám dělal především Hanavan. V posledním dějství ale podal nevídaný výkon Ubilla, vzal to na sebe, dal pět
trojek a doslova nás zachránil.“
-pkv závěrečných osmi minutách neuvěřitelných 22(!) bodů včetně klíčových šestek v posledních vteřinách a
nasměroval svůj tým k těsnému vítězství. Ubilla posbíral celkem 33 bodů. „Když se mu daří, těžko se brání.
Je to komplexní hráč, má dobrý průnik i výbornou střelu,“ posteskl si po
utkání Peter Bálint, trenér BK Prostějov. „Je to hráč, co ´to´ umí,“ usmíval
se naopak kormidelník novojičínského celku Zbyněk Choleva. Po celý
zápas panovala v prostějovské hale
velmi bouřlivá atmosféra, kterou
však v rozhodujících chvílích začali
podceňovat „muži v oranžovém“.
Rozhodčí často takříkající „přilévali
olej do ohně“ svými nepřesnými
výroky zejména na naší straně a vyvolávali tak nevoli u domácího publika. „K rozhodčím se nemůžu vyjadřovat. Škoda...,“ litoval bezprostředně po zápase Bálint. Jasně tak ale
naznačil, že výkon arbitrů se mu v
žádném případě nezamlouval! Co domácí lodivod určitě také nerad viděl,
byl samotný závěr střetnutí. Nadějný
náskok osmi bodů se nejenže zmrksnul, ale čtyři minuty před koncem
úplně rozplynul... Navrch tak rázem
měli hosté. Ještě jednou se Prostějovu
podařilo vyrovnat (39. 88:88), ale po
dalších zbytečných ztrátách Orli o naději na vítězství definitivně přišli.
Rozhodující moment přišel právě za
výše zmíněného stavu, kdy měl míč v
rukou Pruitt, ale místo zakončení o
něj přišel a z protiútoku se trefil - kdo
jiný než Ubilla – 88:91! Pak sice Pru-

itt efektní smečí snížil (90:91), ale další proměněné trestné hody hostů stanovily konečný výsledek na 90:95 ve
prospěch Geofinu. A hosté mohli začít s oslavami, Nový Jičín tak i potřetí v sezoně zdolal Orly, byť tentokrát
nejtěsněji a s pořádným kusem štěstí.
Novojičínští, kteří vyhráli šesté utkání v řadě, předčili Prostějovské ve
střelbě jak za tři, tak i za dva body, naopak úspěšné doskoky i méně chyb –
to byla úspěšná čísla na prostějovské
straně. Avšak i když byli Orli, zejména ve druhém poločase, lepším
týmem a vyhráli také na validitu
(102:98!), na Geofin to přesto znovu
nestačilo. Méně ztrát, přesnější střelba a klid. To je však „to pravé“, co
Prostějovští potřebují.
Z jednotlivců byl dle statistik nejužitečnějším hráčem opět Pruiit, který
zaznamenal 23 bodů, 8 doskoků i
stejný počet získaných faulů. Výborný výkon však podal i Hanavan (22
bodů, 6 doskoků), dařilo se Fallsovi
(14 bodů, 4 doskoky), Millerovi (11
bodů, 10 doskoků) i tvůrci hry Skibniewskému (6 bodů, 6 asistencí, 5 doskoků). O lídrovi hostů nemá cenu
hovořit, to udělají samotná Ubillova
čísla: 33 bodů, 6 doskoků, 6 asistencí,
9 získaných faulů, užitečnost 43!
Kromě něj dělali Orlům nejěvtší problémy Muirhead (18 bodů, 7 doskoků, 6 získaných faulů) a Walker (13
bodů, 6 doskoků a 4 získané fauly).
Stejný počet bodů zaznamenal i Gavlák, ostatní borci se už nedostali přes
pětibodovou hranici.
-pk, šz-
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„V úvodu se na nás podepsala nervozita, ale pak jsme se rozjely,“
popsala poslední vystoupení v Lize mistryň Ivana Bramborová
Závěrečné vystoupení prostějovských volejbalistek v nejprestižnější evropské klubové
soutěži se po rozpačitějším rozjezdu změnilo v exhibici.
Hráčky VK deklasovaly na
rozloučenou ve třech setech
španělskou Murcii a běžely do
šatny sledovat další výsledky.
Bezprostředně po skončení
úterního zápasu jsme zachytili
Ivanu Bramborovou. „Postup
jsme strašně chtěly. Škoda...,“
„V prvním setu se na nás projevila asi trochu nervozita. Moc dobře jsme věděly, o co nám jde a
měly jsme problémy na příjmu.
Pak jsme se však rozehrály a
všechno nám začalo vycházet.
Naše výhra je tak plně zasloužená,“ zhodnotila duel slovenská

ranařka, která jedním dechem
odmítla podcenění soupeře nastoupivšího v okleštěné sestavě.
„Podcenění tam určitě nebylo.
Něco takového jsme si před utkáním hodně zdůrazňovaly. Nechtěli jsme se dočkat nepříjemného překvapení, že by se
španělská děvčata chytila. Spíš
než podcenění tam menší roli
hrála nervozita,“ uvedla Bramborová. I jí samé se v prvním setu nedařilo příliš zakončovat
míče a svůj arzenál naplno využila až ve dvou dalších sadách.
„Bylo to způsobené problémy na
příjmu. Nemohly jsme hrát z
prvního sledu a tím pádem se na
nás také lépe stavěla obrana. Pak
jsme zrychlily hru a už to bylo lepší,“ vysvětluje mírnou kompli-

kaci v úvodní sadě hráčka se
smrtící levačkou. Slovenská bojovnice také zmiňuje, kdy domácí družstvo vycítilo, že se soupeřky psychicky zlomily. „Ve
druhém setu to bylo poznat. Bylo to dáno i tím, že jsme hodně
přitvrdily na servisu a zlepšily
jsme celkově obranu. Pak už
jsme byly jednoznačně lepší,“
okomentovala s úsměvemzávěrečnou „selanku“ Ivča Bramborová.
V závěru našeho minirozhovoru
byla hráčka stejně jako všechny
její ostatní spoluhráčky v očekávání, jak že to nakonec s postupovými šancemi VK Prostějov dopadne. „Já strašně doufám,
že nám to vyjde. Postup by byl
prostě něco úžasného! Každý v

klubu tomu věří a také to chce. Já
myslím, že to vyjde, protože si to
zasloužíme,“ věřila bezprostředně po závěrečném duelu bezmezně v postup třiadvacetiletá
hráčka VK Prostějov. O pár desítek minut však i ona prožila neslavné zklamání... Bohužel
ostatní výsledky nebyly prostějovským tužbám nakloněny a tak
se „Ivča“ společně se svými spoluhráčkami musela krátce po
osmé hodině večerní s vidinou
dalšího účinkování v elitní volejbalové kontinentální soutěži rozloučit.
-zvIvča pálí. K hladkému průběhu
závěrečného utkání v Lize mistryň
přispěly i smeče Ivany Bramborové.
Foto: Z. Pěnička

Snadné vítězství na rozloučenou s evropskou smetánkou
Murcia v Prostějově nestačila, domácí VK se však neradoval...
Volejbalistky VK Prostějov mají
za sebou úspěšnou premiéru v Lize mistryň. V základní skupině
„A“ skončily s vyrovnanou bilancí tří výher a stejného počtu porážek na třetí příčce. Bohužel nakonec nepostupové. Nepředbíhejme však a pojďme pěkně popořádku.
Před posledním duelem se španělskou Murcií byly prostějovské
hráčky srozuměny s krutou realitou,
že ani třísetová výhra na další postup do vyřazovacích bojů nemusí
stačit. Nic jiného než výhru však
před zápasem nebraly, protože se
podle svých slov chtěly důstojně
rozloučit s vynikajícími fanoušky a
případně také s Champions League.
Hodně jim v tom nahrála i současná
neutěšená situace v klubu španělského soupeře, který je v letošním
ročníku jen stínem družstva, jenž se
v minulé sezóně probojovalo mezi
poslední čtyři celky této soutěže. O
tom, že by se mělo jednat o jednoznačnou záležitost, byli přesvědčeni
jak domácí fanoušci, tak i trenér Čada společně s hráčkami. „Když jsem
v pondělí viděl, v jaké sestavě přiletěly Španělky, tak jsem byl
přesvědčený o našem vítězství,“
říkal po hladké výhře Miroslav Čada. To samé potvrdila i Milada Spa-
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lová. „Na takové úrovni se bez středových hráček nedá a při pohledu
na sestavu soupeřek jsem byla o naší výhře také přesvědčená,“ souhlasila se svým trenérem čerstvá trojnásobná nejlepší volejbalistka
české republiky. Samotný zápas pak
byl podle očekávání jednostrannou
záležitostí domácích plejerek. S
výjimkou trochu zašmodrchaného
prvního setu, se staly zbývající dvě
sady spíše exhibicí VK Prostějov a
uvadající výkon španělského výběru vyvolával v hledišti shovívavé
úsměvy a mnohdy až rozpaky nad
určitou devalvací nejprestižnější
ženské klubové soutěže.
Vedle Spalové se v základní sestavě
prostějovského výběru objevila Jelínková, uzdravená ruská smečařka
Pušněnkovová, Bramborová, Thomasová a kapitánka Soaresová.
Chybět nemohlo ani libero Tomanová. Hostující tým přiletěl do Prostějova vinou rozsáhlé marodky jen
s osmi hráčkami, když oproti prvnímu vzájemnému utkání chyběly
Srbky Eričová, Mladenovičová,
Bašičová a Kanaďanka Holnesová.
V takto oslabeném složení mohl
španělský výběr jen těžko pomýšlet

na úspěch. Trenér Murcie Juan Diego García poslal na palubovku Revillaovou, Riverovou, Marrerovou, Barriovou, Topičovou, Meseguerovou s liberem Castaňovou.
Přes pozápasové řeči o jednoznačné
výhře, vidělo patnáct stovek příznivců v Městské hale Sportcentrum
DDM, zpočátku vyrovnaný duel.
Domácí favoritky se totiž rozjížděly
hodně pozvolna a především zásluhou mnoha vlastních technických
chyb hráček VK byla první sada velmi vyrovnaná. První výraznější náskok si vydobyl domácí soubor až
při stavu 19:16, ale záhy bylo z
23:19 srovnáno na 23:23. Poslední
dva míče však přece jenom patřily
Prostějovu a díky bloku Bramborové zněl verdikt 25:23 a 1:0.
Zvládnutá koncovka spláchla z prostějovských hráček veškerou nervozitu a i přes dílčí vedení Murcie (0:2)
se druhý set stal jejich jednoznačnou
záležitostí (8:6, 11:6, 18:7 a 24:11).
Po druhém setbolu, kdy vybila svou
levačkou bloky soupeřek Spalová,
skončilo druhé dějství drtivým výsledkem 25:12 - 2:0.
Také závěrečný set se nesl v duchu
toho předcházejícího, tedy pod jasnou taktovkou Prostějova. Po vedení 8:2, 16:10 a 22:10 sice přišlo dílčí
vzepětí hostů 23:16, ale vše ukonči-

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Věděli jsme, že Murcia není zdaleka tak silná, jako když jsme hráli ve Španělsku. Proto jsme chtěli využít hlavně nepřítomnost jejích elitních blokařek, což se celkově povedlo a tím pádem jsme jasně zvítězili. První set však byl z naší strany
velice nervózní, holky možná až příliš myslely na to, že šance vyhrát je
značná. Po zvládnuté koncovce úvodní sady se ale tým uklidnil a střetnutí dostal plně do své režie. Jsem rád, že jsme situace využili a zápas
zvládli. Nechtěl bych moc hodnotit, jestli některé celky v naší lize jsou
silnější, než tahle Murcia. Nehodlám se pouštět do žádných spekulací.
Velmi dobře zahrály naše středové hráčky, naopak u smečařek to zdaleka nebylo tak kvalitní.“
Juan Diego GARCÍA (CAV Murcia): „Utkání bych rozdělil na dvě
zcela rozdílné části, tedy na první set a ten zbytek. Z důvodů absence
několika našich stěžejních hráček jsme byli nuceni k riskování na servisu, abychom vynahradili proti kvalitnímu soupeři naše slabší bloky.
V prvním setu nám tato taktika přinášela úspěch, ale v těch dvou zbývajících domácí zrychlili hru a to způsobilo určitý chaos v našich řadách
a bylo po zápase. Kdybychom vyhráli první set, možná by utkání vypadalo jinak. Jakmile jsme úvodní sadu ztratili, přestali dobře podávat
i blokovat a dopadlo to jednoznačně pro domácí. Naše absence? Kvůli
náročnému cestování v předchozích dnech a týdnech postihly velkou
část týmu zdravotní problémy v podobě virózy. Nechtěli jsme riskovat
zhoršení stavu u takto postižených hráček, proto raději zůstaly doma.“
-zvlo eso Spalové – 25:16 a 3:0. V souhrnu se tak z pohledu VK jednalo o
vydařený závěrečný duel v základní
skupině „A“, avšak v součtu ostatních výsledků i o bohužel poslední

zápas Prostějova v letošním ročníku
CEV Indesit Champions League.
Další výsledky Ligy mistryň totiž
vytouženou a postupovou radost na
Hanou nepřivály...
-zv, pk-
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VK PROSTĚJOV SPECIÁL
LIGA MISTRYŇ – 6. KOLO ZÁKLADNÍ SKUPINY „A“

VK Prostějov - CAV Murcia

3:0
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:

1:05 hodiny
Barnstorf (Německo), Pjasecki (Bělorusko)
1500

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

25:23
25:12
25:16

26 minut
20 minut
19 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Thomasová

Pušněnkovová
Soaresová
libero Tomanová

Bramborová
Spalová

Střídala:Wittocková
Připraveny byly:Sajdová, Kučerová, Töröková, Tomášeková.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „A“
6. kolo: VK Prostějov (Česko) - CAV Murcia (Španělsko) 3:0
(23, 12, 16). Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero Tomanová - Wittocková.
Trenér: Miroslav Čada - Revillaová, Riverová, Marrerová, Barriová, Topičová, Meseguerová, libero Castaňová - Espinosová.
Trenér: Juan Diego García. Rozhodčí: Barnstorf (Německo) a
Pjasecki (Bělorusko). Čas: 65 minut. Diváků: 1500. • CAV Murcia (Španělsko) –
Dynamo Moskva (Rusko) 0:3 (-21, - 20, -17). Sestavy: Matienková, Gamová, Borodaková-Borisenková, Safronovová, Gončarová, Gioliová, libero Kuzyakinová.
Střídaly: Ezhová, Kirillová, Godinová – Miletičová, Kalebičová, Šimičová, Daničičová, Milošová, Grbačová, libero: Došenová. Střídaly: Zuzičová, Brčičová, Marasová. Rozhodčí: Barbero (Itálie) a Chaladay (Francie). Čas: 70 minut. Diváků:
1000.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
zápasů V

P kont.

sety

míče

body

1. Dynamo Moskva
6 6 0 0 18:1 473:336 18
2. Rijeka KVIG
6 3 3 0 11:10 440:470
9
3. VK Prostějov
6 3 3 0 11:13 510:517
9
4. CAV Murcia
6 0 6 0 2:18 375:475
6
Poznámka: linka odděluje první dvě družsva, která si zajistila postup
do vyřazovacích bojů.

17. KOLO EXTRALIGY ŽEN

VK TU Liberec - VK Prostějov

0:3
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:

0:57 hodiny
Bydžovský, Záhorcová
100

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

17:25
12:25
13:25

Jelínková
Soaresová

Pušněnkovová
Bramborová
libero Tomanová

24 minut
20 minut
27 minut

Sestava Prostìjova
Střídaly:
Trenérská dvojice:

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

JAK SE HRÁLO

Z Liberce dovezly volejbalistky nejpřesvědčivější vítězství v sezoně

S nelehkým pocitem překonat
zklamání ze smolného nepostupu v evropské Champions League odjížděly v sobotu volejbalistky Prostějova k utkání 16. kola nejvyšší domácí soutěže do
Liberce. Na severu Čech chtěl
tým dalším vítězstvím potvrdit
své vedení v české extralize, což
se hráčkám VK také podařilo.
Ba co víc, zasloužily se o to takřka bezchybným výkonem,
když svým soupeřkám dovolily
uhrát jen dvaačtyřicet bodů,
čímž vyrovnaly svůj loňský rekord z Frýdku-Místku! Díky tomuto jasnému triumfu zůstaly
prostějovské volejbalistky v čele
extraligové tabulky o bod před
Brnem, jež v sobotu vydřelo
těsné vítězství na Olympu Praha.
Severočešky navíc Prostějovu
ve všech čtyřech vzájemných
střetnutích dosavadní historie
nedokázaly vzít ani jeden set!
Do Liberce se výběr trenérů Čady a Petráše vydal bez zraněné
Sajdové a odpočívající Thomasové, kterou v základní sestavě
nahradila Tomašeková. Ta doplnil standardní složení: Jelínková, Pušněnkovová, kapitánka
Soaresová, Bramborová, Spalová a libero Tomanová. V průběhu utkání se na palubovku dostaly i tři náhradnice Töröková, Kučerová, Wittocková. „Že dostaly
příležitost všechny hráčky, to je
jedině dobře,“ pochvaloval si tuto skutečnost Miroslav Čada.
Domácí tým je složen výhradně

L 0:3 PV
ze studentek Technické univerzity v Liberci, nejmladší hráčky
jsou studentkami středních odborných škol v regionu, jako například ZŠ Ještědská a Sportovní
gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou, které se na studium
na naší univerzitě připravují a jejich dosavadní výkony v letošním ročníku a jistota postupu do
play off je velmi dobrým vysvědčením. Kouč VK TU Luboš
Bednář vsadil na šestici Smutná,
Endlerová, Holásková, Živcová,
L. Veselá, Neumannová s liberem Ullmanovou.
Severočeský tým stačil alespoň
částečně držet krok se svým soupeřem jen v prvním setu, poté

byla převaha hostujícího týmu
drtivá a Liberečanky nekonkurovaly v žádné herní činnosti.
Favorit od počátku nenechával
nic náhodě a rychle získal pětibodový náskok, který udržoval
až do stavu 11:16. Poté přišla jediná slabší pasáž VK během
celého duelu, čehož domácí tým
využil ke snížení na 17:19. Následovala však šňůra šesti bodů
za sebou a konec prvního setu –
17:25 a 0:1. Druhá sada se celá
nesla ve znamení prostějovské
exhibice. Severočešky absolutně
nestíhaly (0:3, 3:7, 6:11, 7:16) a
dominujícímu hanáckému kolektivu pranic neuškodilo ani
výraznější prostřídání sestavy
včetně nahrávačského postu,
kde Jelínkovou nahradila
Töröková. Družstvo i v novém

složení šlapalo jako dobře seřízený stroj a druhé dějství záhy
skončilo – 12:25 a 0:2. Třetí set
byl po většinu času přece jen o
poznání vyrovnanější a když
tým zpod Ještědu snížil ze 7:12



na 13:17, zdálo se, že se blíží
dramatická koncovka. Jenže, to
byl omyl. Prostějov opět zabral a
šňůrou osmi bodů zakončil
zápas - 13:25 a 0:3.
-pk-

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE



TABULKA EXTRALIGY ČR
zápasy výhryprohry kont.

HLASY TRENÉRŮ
Luboš BEDNÁŘ (VK TU Liberec): „Z naší strany šlo o nevydařený zápas. Sice jsme chtěli favorita potrápit, ale to se nám vůbec nepovedlo. Holky jakoby se Prostějova bály, měly problém najít svůj
optimální herní projev. Z naší strany šlo o nevyužitou šanci k herně
lepšímu zápasu.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Z naší strany to bylo hodně vydařené utkání. Celý jeho průběh jsme měli pevně pod kontrolou,
soupeři nedali v podstatě žádné šance ke zvratu a vyhráli zaslouženě
vysokým rozdílem. Famózní byl zejména náš útok, který se mohl
pyšnit celkovou úspěšností třiasedmdesáti procent. Liberec se zmohl na pouhé dva bloky a to hovoří za vše. Jsem spokojen i z toho důvodu, že větší herní prostor dostaly holky z lavičky, které stále poctivě trénují a za své úsilí si zaslouží větší vytížení při zápasech. Tentokrát můžu celý mančaft pochválit, tenhle zápas děvčatům opravdu vyšel skvěle.“
-pk-

Dohrávka 16. kola: VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc 2:3 (-19, 21, -19, 16, -12). Sestavy: Onderková, Mikysková, Noseková, Božková, Kubínová, Útlá, libero: Jášová.
Střídaly: Hanusová, Bradáčová - Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Šenková.
Střídaly: Minářová, Janečková, Měrková, Piňosová. Čas: 100
minut. Diváků: 250.
17. kolo: VK TU Liberec - VK Prostějov 1:3 (-22, 21, -18, -18). Sestavy: Smutná,
Endlerová, Holásková, Živcová, L. Veselá, Neumannová, libero: Ullmanová. Střídaly:
Rašková, Soumarová, Ševců, Garčárová, Kinská - Jelínková, Pušněnkovová, Tomášeková, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Töröková, Kučerová, Wittocková. Čas: 57 minut. Diváků: 100 • PVK Olymp Praha - VK Královo
Pole Brno 2:3 (-16, 23, 22, -19, -13). Sestavy: Šmídová, Brejchová, Halbichová, Kvapilová, Kallistová, Vanžurová, libero: Zoulová. Střídaly: Preslová, Jakubšová, Sládková, Nejmanová - Noseková, Hanusová O., Útlá, Bradáčová, Božková, Kubínová, libero: Jášová. Střídaly: Onderková, Rozkydálková, Svobodníková. Čas: 120 minut. Diváků: 250 • SK UP Olomouc - VK Přerov Precheza 3:1 (17, -23, 16, 13). Sestavy:
Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídala: Janečková - Dřímalová, Dobrá, Kotounová, Hrabalová, Mičková,
Mrázková, libero: Kapavíková. Střídaly: Dýčková, Chromečková, Goliášová, Zajícová. Čas: 89 minut. Diváků: 350 • TJ Tatran Střešovice - TJ Mittal Ostrava 0:3 (-17,
-20, -15). Sestavy: Čermáková, Šourková, Černianská, Valešová, Perková, Jeřábová, libero: Novotná. Střídala: K. Veselá - Kolářová, Elblová, Šímová, Orlovská, Holingrová, Homolová, libero: Spáčilová. Střídaly: Holišová, Mazurová. Čas: 58 minut. Diváků: 100 • TJ Sokol Frýdek-Místek - SK Slavia Praha 1:3 (26, -20, -21, -23). Sestavy: Janďourková, Danková, Malá, Langová, Synková, Kojdová, libero: Košická.
Střídaly: Pavelková, Haškovcová -Vobrová, Vlásková, Jonášová, Burianová, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídaly: Mitáčová, Telipská. Čas: 105 minut. Diváků:150.
-pk-

MICHAELA JELÍNKOVÁ
V uplynulém týdnu se prostějovské
volejbalistky utkaly s protivníky,
které jim výkonnostně nesahaly ani
po kotníky. Jak španělská Murcia ve
středečním souboji Ligy mistryň, tak
i Liberec v sobotní extralize neměly
proti VK žádnou šanci. Velkou zásluhu na tom měla i třiadvacetiletá nahrávačka, která svým spoluhráčkám
rozdělovala tradičně přesné míče,
čímž položila základ k očekávaným
výhrám.
Výborně Majkle, jen tak dál!

VK PROSTĚJOV
Parta dvanácti odhodlaných žen a
dívek toužila po velkém úspěchu
své kariéry. Nakonec ale z kola
odešla s prázdnou... Volejbalový
tým Prostějova sice překonal v Lize mistryň původní očekávání, vysněného postupu mezi nejlepší
dvanáctku družstev v Evropě se ale
nedočkala. Svůj úkol v úterý proti
Murcii VK splnil, bohužel výsledky z ostatních skupin postavily hanácký klub mimo hru. O jediný
set...
Holky, to je ale pech!

Zpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
Tel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
Tiskne 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.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.

sety

míče

body

1. VK Prostějov
16 15 1 0 45:11 1328:1042 31
2. VK Královo Pole Brno 16 14 2 0 46:11 1327:994 30
3. SK UP Olomouc
16 12 4 0 43:19 1415:1181 28
4. TJ Mittal Ostrava
16 11 5 0 36:26 1368:1305 27
5. PVK Olymp Praha
16 9 7 0 34:26 1308:1245 25
6. VK TU Liberec
16 7 9 0 27:34 1273:1353 23
7. PVK Přerov Precheza 16 4 12 0 22:37 1194:1346 20
8. SK Slavia Praha
16 4 12 0 23:39 1293:1402 20
9. TJ Sokol Frýdek-Místek16 3 12 1 14:43 1045:1343 18
10. SCM ČVS juniorky ČR10 6 4 0 19:19 833:834 16
11. TJ Tatran Střešovice 16 0 16 0 4:48 943:1282 16
Poznámka: Frýdek-Místek nezískal za kontumační prohru s Brnem
žádný bod, tým SCM ČVS juniorky ČR odehrál jen polovinu základní
části, v soutěži již nepokračuje.

KAM PŘÍŠTĚ
18. kolo, sobota 31. ledna 2009: VK Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek (17:00 hodin), SK Slavia Praha – TJ Tatran Střešovice, TJ Mittal Ostrava – SK UP Olomouc, PVK Precheza Přerov – PVK Olymp Praha,
VK Královo Pole Brno – VK TU Liberec
ČESKÝ POHÁR:
Semifinále - 2. zápasy, středa 28. ledna 2009: PVK Olymp Praha - SK
UP Olomouc (první zápas: 0:3), VK Královo Pole Brno - VK Prostějov
(18:00 hodin, první zápas: 0:3).

Sport

26. ledna 2009

Volejbalistky Prostějova v Lize mistryň nepokračují...
Velmi hektický večer prožil v úterý Volejbalový klub Prostějov.
Jeho hráčky čekal právě v tento
den poslední duel v základní skupině „A“ Ligy mistryň a v případě jeho zvládnutí i čekání na výsledky z ostatních skupin. A že
bylo o co hrát! Ve hře byl historický postup českého ženského
klubu do vyřazovacích bojů
CEV Indesit Champions League.
Bohužel pro Prostějov a celý tuzenský volejbal to všechno dopadlo špatně...
Výběr trenéra Miroslava Čady sice
zdolal španělskou Murcii a připsal
si třetí vítězství ze šesti zápasů, ale
následnou radost z palubovky nemohl přetavit i do kanceláří Městské haly Sportcentra DDM. Právě
tam se totiž u počítačů sledovaly
výsledky zápasů ve zbývajících
skupinách nejprestižnější evropské
soutěže. V daný moment potřeboval VK Prostějov k postupu ze třetího místa, aby alespoň jeden ze
čtyř ostře sledovaných duelů skončil v jeho prospěch. Oči všech se
tak přesunuly na internetové on-line přenosy. A následné postupné
zklamání by nezinscenoval ani ten
nejlepší režisér tragikomedií...
Díl první: střetnutí Metal Galati Fakro Muszyna. Prostějovskému
týmu by „bodlo“ vítězství domácích, jenže Polky otočily po

úvodním ztraceném setu vývoj
celého zápasu a výsledek 1:3 v jejich prospěch zrušil prvotní naději.
Díl druhý: zápas Farmutil Pila versus Sirio Perugia. K tomuto souboji
se z Prostějova upínaly vůbec
největší naděje. Opět se vyžadovala
prohra polského výběru a tentokrát
byla hodně blízko! Italky vedly 2:1
na sety a ve čtvrté sadě vše dospělo
do dramatické koncovky, kterou
ovšem zvládl lépe domácí tým, který, přestože prohrával již 8:11, vyhrál i tie-break a tím celý zápas 3:2.
V tu chvíli proběhlo celým prostějovským klubem velké zklamání.
Pesimisté začali tušit, že je zle. Stejný názor měl i trenér Miroslav Čada, který se na internetových stránkách www.vkprostejov.cz nechal
slyšet: „Tak to je opravdu špatné. Ve
vítězství Perugie jsem ze všech těch
teoretických možností věřil asi nejvíc.“
Díl třetí: Martinus Amstelveen –
Zarechie Odincovo. Třetí šance
prostějovské družiny na postup
spočívala v nutnosti vítězství nizozemského Amstelveenu nad ruským Odincovem. Rovněž zde dostávaly nervy pořádně zabrat, neboť i tahle bitva se protáhla na pět
dějství, jenže znovu s trpkým závěrem pro akcie VK Prostějov. Výhra
Rusek 3:2 znamenala prakticky jistotu zklamání.

Díl čtvrtý: Volley Bergamo Vakifbank Istanbul. Jen k zázraku
by se totiž dalo přirovnat jednoznačné vítězství italského celku
nad tureckým sokem. Ten nesměl
uhrát žádný set a víc než 48 míčů,
což se zdálo jako nereálné a záhy
se to potvrdilo. Zahajovací sadu

ještě Italky vydřely 26:24, ale ve
druhé podlehly 21:25 a bylo definitivně dokonáno. Konečný výsledek tohoto střetnutí už ani nebyl důležitý. VK Prostějov do vyřazovacích bojů evropské Ligy
mistryň nepronikl....
-pk-

KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN
CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2008/2009
SKUPINA „A“
1. Dynamo Moskva (Rusko)
6
2. Rijeka Kvig (Chorvatsko)
6
3. VK Prostějov (ČR)
6
4. CAV Murcia (Španělsko
6
SKUPINA „B“
1. RC Cannes (Francie)
6
2. Türk Telekom Ankara (Turecko) 6
3. Postar 064 Bělehrad (Srbsko) 6
4. Tubillete.Com Tenerife (Španělsko) 6
SKUPINA „C“
1. Volley Bergamo (Itálie)
6
2. Vakifbank Istanbul (Turecko)6
3. Fakro Muszyna (Polsko)
6
4. Metal Galati (Rumunsko)
6
SKUPINA „D“
1. Colussi Sirio Perugia (Itálie) 6
2. Farmutil Pila (Polsko)
6
3. Zarechie Odincovo (Rusko) 6
4. Martinus Amstelveen (Nizozemí) 6
SKUPINA „E“
1. Scavolini Pesaro (Itálie)
6
2. Eczacibasi Istanbul (Turecko)6
3. ASPTT Mulhouse (Francie) 6
4. SVS Post Schwechat (Rakousko)

6
3
3
0

0
3
3
6

0 18:1
0 11:10
0 11:13
0 2:18

473:336 12
440:470 9
510:517 9
375:475 6

5
4
3
0

1
2
3
6

16:8
13:8
12:11
4:18

562:526 11
502:402 10
501:500 9
437:534 6

5
3
3
1

1
3
3
5

16:9
13:13
11:11
8:15

546:528 11
581:568 9
468:493 9
497:503 7

4
3
3
2

2
3
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Jasná výhra na závěr aneb

stejně nepostoupily...!
K prvnímu utkání odlétaly volejbalistky Prostějova do španělské
Murcie. Neměly tam co ztratit a
tak do tohoto souboje i šly. Za mohutné podpory fan-klubu však
zvítězily 3:2 a vnesly do hanáckého tábora vlnu euforie. Výsledek
tohoto utkání napověděl, že Čadův výběr může hrát s kýmkoliv a
nebát se nikoho. Hráčkám začalo
vstoupat sebevědomí. V dalších
dvou utkáních se Prostějovanky
představily domácímu publiku,
před nímž postupně přivítaly Rijeku a Dynamo Moskva. Chorvatské soupeřky udolaly v pátém setu
15:11 a usadily se na druhé místě
ve skupině, hned za vedoucím ruským gigantem. Dynamo Moskva
bylo také posledním soupeřem ve
skupině. Spokojenost domácího
kouče by panovala se ziskem jednoho setu. A tak se i stalo. Střetnutí Prostějov prohrál 1:3, ale byl
prvním celkem, který Ruskám
vzal alespoň set! Odvetné střetnutí bylo na programu hned o týden
později v ruské metropoli. Domácí hráčky ale na své půdě neponechaly nic náhodě a s přehledem
zvítězily 3:0. Naděje se tak upína-

Sumář zápasů Prostějova
v CEV Indesit Champions
League
ly k utkání v chorvatském přístavu
Rijeka. Bohužel zůstalo jen u
nich... Prostějovu nepomohli ani
fanoušci, kteří s nimi do letoviska
přicestovali. Získaný set byl maximálním možným ziskem, avšak
VK sebral veškeré šance na postupové druhé místo... Před posledním soubojem s Murcií tudíž zby-

la Prostějovu pouze naděje na postup ze třetího místa. Leč i přes
jednoznačnou výhru se tak nestalo. A historická premiéra českého
týmu v Champions League napsala finální tečku už po základní skupině. Za své premiérové vystoupení na mezinárodní scéně se však
prostějovský celek rozhodně nemusí stydět. Právě naopak. Hned
napoprvé dosáhnout mezi klubovou elitou zápasové bilance 3-3 je
určitě hodno potlesku. Jen škoda,
že ne provázeného postupovou radostí…
-šz, pk-

Bouřlivá kulisa. Do play off Ligy mistryň hnaly volejbalistky
Prostějova i mexické vlny. Leč veškerá snaha byla nakonec marná... Foto:Z.Pěnička

Milada Spalová, současná blokařka VK Prostějov, opět nejlepší volejbalistkou ČR!

„Vítězství v anketě mě tentokrát hodně překvapilo,“ okomentovala svoji obhajobu „Spalda“
Do Prostějova přestoupila z polské
Kalisze a okamžitě se stala ústřední postavou týmu. Právě výkony a
také samotná osobnost dlouholeté
úspěšné reprezentantky dodaly
VK Prostějov v letošní sezoně tolik
potřebnou tvář. Proto ani nikoho
moc nepřekvapilo, že právě největší opora hanáckého volejbalového týmu zvítězila v anketě Českého
volejbalového svazu o „Nejlepší
volejbalistku ČR“ za rok 2008. Toto ocenění ostatně populární
„Spalda“ získala již potřetí ve své
kariéře a navázala tak na své triumfy z let 2004 a 2007! „ která poskytla Prostějovskému Večerníku
exkluzivní rozhovor.
¤ Úvodem velká gratulace. Překvapila vás obhajoba loňského
prvenství?
„Tak vítězství v anketě mě opravdu
překvapilo. V letošní sezóně jsem
totiž nepůsobila v reprezentaci a
odborná veřejnost většinou posuzuje výkonnost právě na základě
národního týmu. Jestliže jsem vyhrála, znamená to, že se odborníci
už nedívají jen na národní tým, ale
sledují také výkony v klubu. Přiznávám, že mě obhajoba potěšila a
ocenění si opět hodně vážím.“
¤ Myslíte tedy, že rozhodlo vaše
úspěšné účinkování s Prostějovem v Lize mistryň?
„Tak to nedokážu posoudit. Opravdu nevím, jestli se posuzovalo jen
mé působení v Prostějově, nebo
hrála roli loňská sezóna v Polsku,
kde jsem také v Lize mistryň účinkovala.“
¤ Při vší úctě k reprezentaci, letos
je určitě mnohem více na očích
právě Prostějov…
„To asi máte pravdu a určitě to sehrálo svou roli. V Prostějově se vytvořil hodně silný klub, jsou zde zahraniční hráčky a v podstatě nejlepší české volejbalistky. To je podle
mého názoru pro celý český volej-

místo někomu jinému. Mohou tam
nastat nějaká zranění a soupiska není nafukovací. Jenže, ona na to reagovala tak, že je tam přece stále nějaká naděje... A tak mi pozvánky
chodí pořád a já odpovídám ve stylu: Ne, děkuji. Nezúčastním se...“
¤ Odvážila by jste se kvalitativně
srovnat reprezentaci a VK Prostějov?
„To se asi nedá srovnávat. Přece jenom klubový tým se nedá srovnávat s reprezentačním výběrem. Já
si však myslím, že poslední sestava
našeho národního družstva, která
byla na mistrovství Evropy v roce
2007, byla vůbec nejlepší za posledních pět let! Řekla bych, že
tamní tým byl lepší, než současný
Prostějov.“
¤ Zpět k anketě. Nemáte pocit, že
jste cenu dostala třeba jen za zásluhy? Sama jste na začátku sezóny říkala, že vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejste v optimální formě…
„Nevím. Jak jsem už řekla, svou roli určitě sehrály televizní zápasy v
Lize mistryň, které se mi všechny

„Marek Heinz je dobrý
kamarád.
Že tady jezdí na zápasy
a já nosím jeho dceru
v náručí, vůbec nic
neznamená.
Mým přítelem je
Tomáš Berger.“
Milada SPALOVÁ
ke spekulacím okolo svého
osobního života

letošní výkonnost v kontextu s
minulými lety?
(dlouhé zamyšlení) „Vzhledem k
tomu, že jsem předtím hrála v turecké a polské lize, o kterých jsem
přesvědčena, že patří k nejlepším
soutěžím v Evropě, můžu říci, že se
mi tady daří. Je to dáno tím, že ta
naše ligy není až tak kvalitní a nedosahuje úrovně výše zmíněných
soutěží. Už jen z podstaty mé hry,
kdy preferuji rychlost, mám hodně
možností výběru zakončení, protože ten blok tam není tak kompaktní
jako v těch nejlepších soutěžích.“
¤ Neobáváte se trochu paralely s
vaší předchůdkyní Evou Ryšavou. Ta přišla do Prostějova v pozici nejlepší české hráčky a pak
musela kvůli zranění předčasně
skončit?
„Já myslím, že jsem si zranění už
vybrala. Dlouho jsem se léčila po
operaci a musím to zaklepat (ťuká
si přitom na čelo), že už se mi
zranění budou vyhýbat. Zatím jsem
měla jen menší výron, jinak nic. Já
doufám, že se mi už do konce sezóny nic nestane, dohraji v dobré
formě a Prostějov na mě bude
vzpomínat v dobrém.“
¤ Pomohla vám ve vaší situaci i
skutečnost, že vedení i trenér
vám dalo čas na pořádné doléčení a netlačili s vaším návratem,
jak se říká na pilu?
„Určitě, to mi pomohlo hrozně
moc. Před podpisem smlouvy jsme
si dali termín, že do poloviny října
se budu muset dostat do zápasového tempa, což se také stalo. Přístup
klubu byl opravdu perfektní. Nechali mě odbíjet jen prsty nebo bagrem a nikdo po mně nechtěl smečování. Já k tomu opravdu nemám
co dodat, jsem v Prostějově maximálně spokojená a všem také
vděčná...“
¤ V porovnání se zahraničím se
jedná asi o nevídanou věc, nemám pravdu?
(úsměv) „Jak už jsem říkala před
sezónou, měla jsem nabídku z polského Bielska. Tam bych se ale
určitě nedomluvila, tak jak jsem
potřebovala a trpělivost klubu by
určitě nebyla taková. Možná by počkali až se vyléčím, ale určitě by mě
v době rekonvalescence neplatili!“
¤ Téměř v každém rozhovoru ne-

„Já a reprezentace?
„Musím přiznat, že jisté
tlaky tam jsou.
Trenérka Táňa Krempaská
mi řekla, že pozvánku mi
bude posílat vždycky!
Já ale pořád odpovídám ve
stylu: Ne, děkuji. Nezúčastním se.“

Nejlepší v akci. Milada Spalová je postrachem všech soupeřek.
Kromě precizních bloků umí i parádně pálit.
Foto: J. Vojzola
opomenete zmínit vaše posezónní
ukončení kariéry. Nejste na
vážkách s ohledem na formu a
třeba i současné ocenění nejlepší
volejbalistky tuzemska posledních dvou let?
„Se svým přítelem máme v plánu
dítě. Ono se to ale také nemusí na
první pokus podařit, že? (smích). V
každém příapdě je mateřství mojí
současnou prioritou. Pokud se to
však nepodaří, tak jsem ochotna zapojit se znovu do přípravy a na začátku příští sezóny pomoci. Tedy
pokud bude mít Prostějov zájem.
Na rovinu však říkám, že to bude limitováno tím těhotenstvím.“
¤ Nezviklá vás ani skutečnost, že
se zde rodí opravdu silný tým a v
příští sezóně by měl být podle
všech indicií ještě mnohem silnější?
„Bohužel tohle mě mrzí, ale já jsem
se s prostějovským vedením dohodla, že pomůžu opravdu jen v této sezóně. Plánované mateřství
máme s partnerem už dlouho dohodnuté, protože už jsme přece jen
natolik vyzrálí, že přišel náš čas
(smích). A já nejsem už nejmladší...
Počítáme s tím v letošním roce, ale
v případě mého dobrého zdraví nevylučuji možnost dalšího pokračování, které by se odehrávalo tady v
Prostějově. To můžu slíbit.“

hráčská karta nejlepší volejbalistky Česka

Umí i slavit. Na návrat ze španělské Murcie Milada Spalová jen tak
nezapomene. V letadle se slavilo historické vítězství Prostějova mezi evropskou
elitou.
Foto: J. Vojzola
bal skvělá skutečnost. Odehráli
jsme v Lize mistryň dobré zápasy a
vyrovnaná bilance je dle mého
názoru dobrým výsledkem. Škoda,
že jsme nepostoupili.“
¤ Když jsme zmínili reprezentační výběr, necítíte tlaky na váš
případný návrat do národného
družstva?
„Musím přiznat, že jisté tlaky tam
jsou (úsměv). Trenérka (Táňa
Krempaská - pozn. red.) mi řekla,
že pozvánku mi bude posílat vždycky. Já jsem na to však odvětila,
že by byla škoda, abych zabírala

podařily odehrát na sto procent. Od
listopadového prvního utkání v
Murcii jsem už byla ze zdravotního
hlediska úplně v pořádku a mohla
se tak soustředit čistě na volejbal.
Jinak ale opravdu nevím, kde zainteresovaní mohli jinde získat informace o mé současné výkonnosti.
Snad ještě někdo jezdil na naše ligové zápasy do Prostějova, nebo
mě viděl někde venku. A co se týká
zásluh? No, tak to fakt nevím, nevím, jestli nějaké mám... (hurónský
smích)“
¤ Jak vy osobně vůbec vidíte svou

Narozena:
Výška:
Váha:
Post:
Hráčská kariéra:

Největší úspěchy:

Reprezentace:

16. listopadu 1979
189 cm
78 kg
blokařka
1987-1995 PNDVK Přerov,
1995-2003 SK UP Olomouc,
2003-2004 ASPTT
Mulhouse Volley (Francie), 2004 - 2005 RC 91
Villebon (Francie), 2005-2006 Eczasibasi
Istanbul (Turecko), 2006 - 2008 Winiary Bakalland Kalisz (Polsko)
mistryně Turecka (2006), mistryně Polska
(2007), bronzová medaile z polské ligy (2008),
vítězka Polského poháru (2007), vítězka polského Superpoháru (2007), 2x 3. místo liga ČR
(1997, 1999), vicemistryně Francie (2005), v
letech 2004, 2007 a nyní tedy i 2008 byla vyhlášena nejlepší volejbalistkou Česka
reprezentantka České republiky - 9. místo na
mistrovství Evropy v Bulharsku (2001), 17.
místo na mistrovství světa v Německu (2002),
9. místo mistrovství Evropy v Turecku (2003),
9. místo mistrovství Evropy v Belgii (2007)

rý je starým dobrým kamarádem,
řekla bych až dědou. S ním se vždycky hecuji, ale v tom správném
sportovním duchu. S holkama ani
ne.“
¤ Roky jste byla na druhé straně.
Cítíte tu rivalitu, která mezi oběma městy panuje?
„Tak určitě je znát, že Olomouc je
největší prostějovský rival. Naši fanoušci jsou však v pohodě a nikdy
žádnou ostudu nikde neudělají.
Teď naposledy i v Rijece přes vyložené provokace udrželi nervy na
uzdě. A tak to asi má být.“
¤ Když jsme u fanoušků, nepřekvapuje vás to jejich ztotožnění
se s klubem?
„Hrozně moc. V české lize je to
určitě rarita, to jsem nezažila. V
Polsku to však bylo něco podobného. Tam s námi byli schopni cestovat třeba devět hodin do Gdaňsku
nebo letecky na zápasy Ligy mistryň na vlastní náklady. Tady je vše
podporované klubem, což je podle
mého názoru v pořádku. To zname-

ná, že do toho příznivci sice až tolik
nemusejí investovat, ale hrozně
moc nás těší, že si vůbec najdou čas
na volejbal. I díky fanouškům se
zdejší volejbal dostal tam, kde je.“
¤ Vy máte všemožné mistrovské
tituly, ale ten český vám chybí.
Podaří se to letos?
„No, to bych byla hodně ráda. Titul
mám turecký, polský, druhé místo z
Francie a z naší ligy jen dva bronzy.
Určitě bych tedy byla hodně šťastná, kdyby se mi s Prostějovem povedlo dostat se až na vrchol.“
¤ Jak vidíte tuzemskou konkurenci. Očekáváte těžkou práci?
„Oproti loňské sezóně si myslím,
že se soutěž zkvalitnila. Vyhrát ligu
bude určitě hodně těžké, zvlášť
když pozoruji stále lepšící se soupeře. Upřímně řeknu, že na začátku
sezóny jsem si myslela, že to bude
mnohem jednodušší...“
¤ Hodně diskutovaná otázka na
závěr. Odtajníte totožnost vašeho
přítele? Řada lidí si myslí, že se
jedná o fotbalistu Marka Heinze,
který jezdí na vaše zápasy...
(smích) „To už tady opravdu
proběhlo mnohokrát. Mým přítelem je ale Tomáš Berger. Z hlediska
sportovního naprosto neznámý
člověk. Marek Heinz je jen dobrý
kamarád, se kterým jsem se dala
dohromady spíše přes jeho manželku Denisu, která je mojí velkou
přítelkyní. Byli jsme spolu i v Turecku, když jsem tam hrála, tak on
tam zrovna taky působil. To, že tady jezdí Marek na zápasy a já nosím
jeho dceru v náručí, vůbec nic neznamená. Jsme prostě dobří
přátelé.“
Zdeněk Vysloužil

¤ Po vypadnutí z Champions League vám nyní v tomto ročníku
zbývá už jen extraliga a Český
pohár. V obou soutěžích se jeví
jako největší soupeř Olomouc,
tedy vaše bydliště. Jak to
vnímáte?
„O Olomouci a její výkonnosti
jsem už něco slyšela v minulé sezóně. Myslím, že to družstvo je delší dobu pohromadě a je to na nich
znát. Jednoznačným lídrem je
Chalcarzová a jedná se pro nás o
velice nepříjemného soupeře z toho
důvodu, že je polařsky založený.“
¤ Znáte také dobře olomouckého
trenéra Teplého. Myslíte, že je typem stratéga, který dokáže
„ušít“ taktiku přímo na konkrétního soupeře?
„Nevím, jak je to v současnosti, ale
když jsem tam hrávala, tak nějaké
videa, porady nebo kreslení – to
prostě neexistovalo. Tehdy však ani
samotná liga nebyla na takové
úrovni, aby se tím někdo zabýval.
Trenér nám v podstatě dokázal poradit, co na jednotlivé soupeře zahrát, ale že by rozebíral konkrétně
jednotlivkyně, to si nepamatuji.
Jestli je to teď jiné a dokáže vypracovat nějaký strategický plán, to
nedokážu posoudit.“
¤ Jedná se tedy o dobrého psychologa?
„Nevím jestli psycholog, ale slyšela jsem od olomouckých holek, že
velmi dobrým tahem byl příchod
asistenta Pavla Hápa. Jak ve Euforie. Takto se nejlepší česká volejbalistka raduje společně s trenérem
skladbě tréninku, tak i při zápa- Čadou a Markétou Tomanovou z úspěchu v Champions League Foto: J. Vojzola
sovém koučinku. Možná je to jejich
zlepšení i jeho zásluhou.“
¤ Nejostudnější a dosud jediná
extraligová porážka letošní sezóny se zrodila v Olomouci. Jak jste
Stav:
svobodná
to nesla?
Přezdívka:
Břečka, Spalda
„To jsem byla hodně zklamaná.
Záliby:
knihy, filmy, turistika, kolo
Hlavně díky tomu, že jsem před tím
Oblíbené sporty:
kromě volejbalu plavání, basketbal, aerobik
zápasem nasála tamní atmosféru a
Oblíbená barva:
červená, černá, šedá
cítila jsem určitou nostalgii, jelikož
Oblíbené
jídlo:
pizza,
těstoviny, sushi, fachitas,
jsem v olomoucké hale přece jen
vepřo-knedlo-zelo
hrála sedm let. Ten zápas jsme si proOblíbené pití:
mojito, víno
hrály neuvěřitelným způsobem.
Oblíbené oblečení: sportovní, v létě sukně
Olomouc nehrála až tak skvěle, ale
Oblíbená vůně:
J´Adore
my jsme neuvěřitelně moc chybovaOblíbené místo:
příroda, hory
ly a jim pak stačil standardní výkon.“
Oblíbený film:
Na samotě u lesa, české filmy
¤ Musela jste si v tom pozápaOblíbená hudba:
pop music
sovém týdnu od někoho něco
Oblíbené čtení:
Erich Segal + Wilbur Smith - Doktoři
zvlášť vyslechnout?
Oblíbené zvíře:
pes, kůň
„My se známe velice dobře s panem Ťuháčkem (dlouholetý činovpřevzato z www.vkprostejov.cz
ník UP Olomouc - pozn. red.), kte-

KDO JE MILADA SPALOVÁ

