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Prchal před policisty, Městu hrozí další ŠÍLENEC

skončil na STROMECH Pyroman zapaluje popelnice, zatím beztrestně
Ujíždět před policejní hlídkou se
nevyplácí. Jenomže když sedíte
za volantem a nevlastníte řidičák,
tak vám zřejmě ani nic jiného nezbyde. Takto alespoň přemýšlel
ani ne osmnáctiletý mladík, který
na zasněžené vozovce havaroval
u Přemyslovic. Nyní bude mít co
vysvětlovat. Policii i rodičům.
"Dne 15. ledna 2009 v 15.30 hodin řídil sedmnáctiletý mladík neřidič osobní motorové vozidlo
Peugeot 309 po silnici v obci
Přemyslovice. Protože porušil
dopravní předpisy, rozjela se za
ním v obci policejní hlídka. Řidič
asi po padesáti metrech při průjezdu mírné levotočivé zatáčky
nepřizpůsobil rychlost vozidla
stavu vozovky, dostal smyk a postupně narazil do dvou vzrostlých
stromů při pravé straně vozovky.
Při nehodě došlo k lehkému
zranění dvacetiletého spolujezdce. Na vozidle vznikla hmotná
škoda za 17 tisíc korun," informovala nás Alena Nedělníková, To je průšvih! Bez řidičského oprávnění prchal v modrém Peugeotu
tisková mluvčí Policie ČR v před policisty sedmnáctiletý mladík. Skončil v příkopu, vrazil do dvou
Prostějově.
-mik- stromů.

U dveří shořely BOTY!
Že by snad naschvál sousedů?
Tak kuriózní případ prostějovští hasiči už dlouho nezaznamenali! V úterý v noci vyjížděli do vyhlášeného domu
hrůzy v Kostelecké ulici číslo
17, kterou město využívá co
by ubytovnu pro sociálně slabší občany. V jednom z pater
se hodinu po půlnoci nedalo
dýchat, celou chodbu zahalil
hustý
dým.
Příčina?
Jednomu z nájemníků hořely
před dveřmi bytu boty!
"Na zadýmenou chodbu nás
upozornila jedna ze sousedek,
kterou probudil štiplavý kouř.

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že u jedněch z dveří hoří
obuv, kterou zde měl odloženou nájemník. Přestože se může zdát, že šlo o maličkost,
Domovní správa jako majitel
domu vyčíslila škodu na 30 tisíc korun. Od ohně byly totiž
poškozeny zdi chodby i dveře
bytu. Bude tady nutné znovu
vymalovat," řekl nám Josef
Nedělník,
vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově. Zatím není
známa příčina, od čeho boty
chytily. "Může se jednat o ne-

dbalost. Na chodbě je zakázáno kouřit, ale přesto toho
zřejmě spousta nájemníků nedbá. Nedopalek mohl někomu
spadnout do bot. Anebo se jedná o úmyslný naschvál, neboť
zdejší sousedské vztahy nejsou
zřejmě nejlepší. Nechci ale
spekulovat," dodal hasičský
vyšetřovatel.
O tom, že zapálené boty nebyly malicherným případem svědčí fakt, že obyvatelka bytu byla převezena sanitkou do nemocnice, protože se zle nadýchala kouře z požáru. -mik-

Zdánlivá maličkost. Hořící boty nadělaly na chodbě nechvalně proslulého domu v Kostelecké ulici pořádnou
paseku

Město a policie má další problém. V loňském roce zatkli
strážci zákona sériového žháře,
který se bavil zapalováním kontejnerů na tříděný odpad po
celém území Prostějova. Trvalo
půl roku, než policie dokázala
rozluštit stopy a zaklapnout želízka tomu pravému pachateli.
Žhář, který měl na svědomí více
jak milionovou škodu skončil
ve vězení. Jenomže tím, jak si
mnozí přáli, obliba v zapalování plastových nádob na odpad neskončila. Bohužel, je to
tady zas. Minulý týden hasiči v
potu tváře odjížděli hasit sedmnáct požárů popelnic na různých místech Prostějova, při
nichž shořelo dvacet kontejnerů. Většina z nich byla až po
okraj naplněna vytříděným papírem. Zástupci radnice, hasiči
i policisté se shodují: Po Prostějově chodí další šílenec!
Obecně se probírají tři verze. Buď
jde o bláznivého pyromana, vandala, který se před někým chce
vytáhnout, anebo jde třeba o propuštěného zaměstnance technických služeb, který se takto svému
bývalému zaměstnavateli mstí za
vyhazov z práce. Jde ale jen o spekulace, na kloub tomu musejí přijít strážci zákona. Fakt je ten, že
zástupci společnosti ASA
Technické služby si zřejmě zoufalstvím rvou vlasy. "Hmotnou
škodu ze série požárů kontejnerů
nemáme ještě s vlastníkem vyčíslenu. Ale vezměte si, že jeden nový plastový kontejner stojí v
průběru šest tisíc korun a za posledních osm dní jich bylo ohněm
zničeno dvacet," nastínil problém
Josef Nedělník, vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru v
Prostějově. Právě on byl u většiny

20 kontejnerů za osm dní
lehlo popelem

případů, kdy hasiči vyjížděli k hořícím nádobám na tříděný odpad.
"Všechno začalo v sobotu 24. ledna, kdy shořel kontejner u tenisových kurtů při Melantrichově
škole. Na stejném místě pak ale o
den později shořel další kontejner
a záhy se spustila lavina dalších
případů. V neděli jsme zaznamenali tři požáry, v pondělí dokonce
šest, v úterý a ve středu dva, v
pátek jeden a v sobotu 31. ledna lehly popelem další tři
kontejnery," vypočítal
před
námi
Josef
Nedělník.
Plastové popelnice hořely na všech možných
místech po celém
Prostějově. Kromě již
zmíněné Melantrichovy školy řádil zatím neznámý pyroman v ulicích Moravská,
Norská,
Okružní, Žeranovská,
Fanderlíkova, Švýcarská, Družební a
Průchodní v Domamyslicích a Čechovicích,
Jana Zrzavého, Martinákova, S.
Suchardy, A. Slavíčka, E. Králíka,
V. Špály a také na Bezručově
náměstí. "Akční rádius žháře je
velice široký a nedá se tedy vy-

Ohromná "zábava". Zatím
neznámý žhář zapálil za posledních osm dní dvě desítky
kontejnerů. Zřejmě se tím dobře baví.

loučit,
že pachatelů může
být více," podotkl vyšetřovatel
prostějovských hasičů.
Jak nám potvrdila tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Alena
Nedělníková, pátrání po dalším

žháři je v začátcích, ze strany policie je ale intenzivní. A na prostějovské radnici jsou ze všeho
opět rozčileni. Místostarosta
Miroslav Pišťák vloni označil
zatčeného žháře za magora.
Ani letos si naši politici neberou servítky. "Takové blázny je
zapotřebí vyloučit z naší společnosti a znemožnit jim, aby ničili městský majetek. Takoví lidé
nemají před ničím respekt.
Věřím ale policii, že stejně jako
vloni tohoto darebáka dopadne a
toho stihne pořádný trest.
Rozhodně si ho zaslouží," komentoval čin zatím neznámého
žháře Vlastimil Uchytil, další z
prostějovských místostarostů.
-mik-

Na hřišti v Kostelecké ulici byly
strážníky přistiženy OPILÉ DĚTI
Tak to je případ! U in-line hřišti
vedle velodromu v Kostelecké
ulici byly minulý týden přistiženy opilé děti. Strážníky na podezřele vypadající skupinku
mládeže upozornil náhodně kolemjdoucí občan. Jeho tušení se
později potvrdilo. Tři školou povinní chlapci včetně třináctileté
dívenky byli pod parou. A teď je
čekají hodně velké patálie.
Do rukou strážníka se dostala trojice mladistvých hochů včetně nezletilé třináctileté dívky. Všichni
vykazovali známky podnapilosti.
"V dopoledních hodinách byl
občanem telefonicky kontaktován
strážník okrskové služby o skupině mladistvých, která popíjí alkoholické nápoje u in-line hřiště v
Kostelecké ulici. V dané lokalitě

byli zjištěni tři chlapci ve věku od
15 do 17 let a jedna třináctiletá nezletilá dívka. Na zemi ležela rozbitá láhev od Nordick vodky a z
mládeže byl cítit alkohol," potvrdila nám Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově. Na místo byla přivolána další hlídka městské
policie. "Ta provedla u dětí orientační dechovou zkoušku. Výsledky
měření ukázaly hodnoty od 0,78
po 1,19 promile. Pod vlivem alkoholu byly všechny zmíněné děti.
Hlídce šestnáctiletý mládenec
přiznal, že kamarádům naléval.
Sdělil, kde lihovinu zakoupil a
označil i prodávajícího. Najevo
vyšlo i to, že někteří z uvedených
byli za školou," sdělila dále Jana
Adámková.
V první řadě měli děti problémy u

rodičů. K nim totiž podnapilá dítka ciálních věcí," dodala Jana
dorazila v doprovodu strážníku Adámková z Městské policie v
nejdříve.
Prostějově.
-mik"Ratolesti byly
následně pře- Ilustrační foto
dány zákonným
zástupcům. A ti
byli opravdu nemile překvapeni. Prodavačka a
hoch,
který
umožnil požití
alkoholu, jsou
podezřelí z přestupku. Celá
událost byla předána správnímu
orgánu a vzhledem k věku Děti nadýchaly. Všechny přistižené děti byly
ostatních účast- pod vlivem alkoholu, což potvrdila okamžitá deníků i odboru so- chová zkouška.

2. února 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zapomněla na brzdu
Roztržitost může přijít draho. V
odpoledních hodinách na linku
156 bylo přijato oznámení, že na
ulici Kpt. Jaroše stojí uprostřed
vozovky osobní automobil.
Jeho řidič zřejmě opomenul při
parkování zabrzdit nebo použít
ruční brzdu, čímž následně došlo k samovolnému sjetí vozu na
komunikaci. Vyslaná hlídka na
místě podle SPZ kontaktovala
majitele. Žena pod dohledem
strážníků vozidlo řádně zaparkovala a zajistila. Měla štěstí, že
tentokrát vše dobře dopadlo.
Toto pochybení mohlo způsobit
dopravní nehodu.

Skončil na záchytce
Z neplatiče se vyklubal adept na
záchytku. Před šestnáctou hodinou na linku 156 telefonicky
oznámila obsluha restaurace potíže s hostem, který nechce uhradit svoji útratu ve výši 184 korun. Strážníci na místě zjistili
silně podnapilého muže, který
jen posunky naznačoval, že nemá peníze. Nebyl schopen
žádného úkonu, natož aby se vůbec udržel na nohou. Proto byl
přivolán lékař. Ten rozhodl o
převozu opilce do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.
Poté strážníci provedli doprovod zmíněné jednašedesátileté
osoby v převozní sanitce. Pro
podezření ze spáchání přestupku proti majetku byla celá
událost předána správnímu orgánu k dořešení.

Zadrželi hledaného
V podvečerních hodinách při
dohlížení na dodržování veřejného pořádku v prostorách
hlavního nádraží strážníci objevili muže odpovídajícího popisu
hledané osoby Policií ČR. Po
ověření skutečnosti, že pátrání
trvá, a to navíc „s výstrahou„ při
zadržení, byla přivolána další
hlídka. Mezitím však jednačtyřicetiletý muž provozovnu
opustil zadním vchodem a pokusil se utéci přes halu hlavního
nádraží. Tento prostor byl pod
kontrolou strážníků a zmíněnému se zmizení nepodařilo.
Vzápětí byl zadržen. Na žádost
Policie ČR byl převezen na služebnu, kde si jej policisté převzali.

Vše se vysvětlilo
Před jedenáctou hodinou na linku 156 bylo přijato sdělení o podivném počínání dvou mladíků
před budovou banky, kteří se
snaží „vyháčkovat„ osobní automobil. Strážníci na místě spatřili dva mladé muže. Kontrolou
bylo zjištěno, že jeden z nich je
majitelem vozu. K celé této
události došlo nedopatřením.
Vozidlo zde bylo odstaveno z
důvodu závady. Navíc si mladík
zabouchnul klíče, které nechal
uvnitř vozu. Vzhledem k
vzniklé situaci byl majitelem
proveden odtah.
I přesto děkujeme za oznámení.
Vždy je lepší podezřelé počínání
nahlásit, než dělat mrtvého
brouka. Nebýt lhostejný k okolí
by ve spoustě případů zkomplikovalo „práci zlodějíčkům„ a jiným osobám dopouštějících se
trestné činnosti.

Osudná důvěřivost
Na linku 156 sdělila žena okradení. K celé události mělo dojít
na ulici Újezd, kde ji neznámý
elegantně oblečený muž oslovil
s požadavkem na rozměnění
peněz. Dotyčná se snažila vyhovět, což se jí stalo osudným a
při zacházení s penězi přišla o
část bankovek. Celá událost pro
podezření z trestného činu byla
předána Polici ČR. Při těchto
náhodných setkáních buďte prosím obezřetní a nedůvěryhodné
chování ihned nahlaste na linku
156 nebo 158. Ve výše uvedeném případu se jednalo o osobu ve věku okolo 30 let.

Hádka kvůli vysvědčení
Po jednadvacáté hodině sdělila
telefonicky na operační středisko Městské policie žena svoji
obavu o narušování veřejného
pořádku. Nedovedla situaci podrobněji popsat. Přesto byla
hlídka nasměrována do zmíněné
oblasti, kde provedla kontrolu.
Strážníci následně zjistili hlasitou hádku. Šlo o to, že dcera donesla vysvědčení ne zrovna podle matčiných představ. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Pouze bylo doporučeno pro
příště klidnější vystupování.

Rozhovor s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Doprava je základem prosperity kraje, říká A. Mačák
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Alois Mačák
(na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989,
kdy se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových
odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města
Prostějova. Přes deset roků vykonával funkci místostarosty
města Prostějova. V roce 2004
byl zvolen do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Byl členem Komise pro dopravu a
členem Pracovní skupiny pro
rozvoj sociálních služeb v
Olomouckém kraji. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast dopravy. V této souvislosti jsme jej požádali o zodpovězení několika otázek.

Pane náměstku, jak jste si zvykl na novou funkci?
Velmi rychle! Získané desetileté
zkušenosti s dopravní problematikou se nyní moc hodí.
Okamžitě po nástupu do této
funkce jsem musel začít řešit
věci, které například kvůli krajským volbám nebyly orgány kraje projednány s určitým výsledkem. Zpravidla se jedná o nepopulární a citlivé záležitosti, jež
mají vliv na život občanů.
Můžete některé stručně uvést?
Úprava cen jízdného, jednání se
zástupci autobusových dopravců nebo Českých drah o dopravní obslužnosti v kraji. České
dráhy žádají po krajích 3,2 miliardy korun, jinak chtějí výrazně
omezit počet kilometrů v osobní přepravě. Doprava je na rozdíl od jiných oblastí, které se
spíše zpolitizovaly, každodenním reálným problémem a je
bezesporu základem prosperity
kraje.
Jaké jsou vaše dopravní priori-

ty v rámci Olomouckého kraje?
Nyní intenzivně připravujeme
„Programové prohlášení Rady
Olomouckého kraje,“ kde budou
obsaženy i dopravní priority.
Rada tento důležitý dokument
projedná na své schůzi dne 5.
února tohoto roku. Již nyní však
mohu sdělit, že mezi priority bude určitě patřit veřejná hromadná
doprava, dokončení integrovaného dopravního systému, výstavba obchvatů měst a obcí, budování dopravně-bezpečnostních opatření a podpora výstavby
cyklostezek.
Co okres Prostějov a naše město?
V rámci svých možností udělám
vše proto, aby se v průběhu toho-

to volebního období realizovalo
co nejvíce akcí. Za priority považuji zejména opravy silnic II. a
III. třídy, které jsou převážně ve
špatném technickém stavu, a obchvaty obcí, například Ohrozimi
a Ptení. V Prostějově je to především severní obchvat, průtah Žešovem, okružní křižovatky na
vnitřním okruhu, zabezpečení
železničního přejezdu na
Olomoucké ulici včetně rekonstrukce křižovatky Olomoucká a
Barákova ulice a další akce.
Zastupitelstvo Olomouckého
kraje vás také zvolilo za člena
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, tedy
orgánu, který společně se zástupci Zlínského kraje rozdě-

luje evropské peníze.
Pevně věřím, že projekty z okresu Prostějov budou kvalitně
zpracovány a pro život občanů
budou přínosné. Je to základní
předpoklad toho, aby tyto projekty uspěly ve velké konkurenci a
byla možnost korektně ovlivňovat jejich úspěšné přijetí a získání
potřebných finančních prostředků.
Rada Olomouckého kraje vás
v lednu tohoto roku jmenovala
členem Rady hospodářské a
sociální dohody Olomouckého
kraje, tzv. Tripartity, kterou
tvoří zástupci kraje, zaměstnavatelů a odborů. Můžete stručně sdělit hlavní poslání a zaměření Tripartity?
Obzvláště v ekonomicky složitém období má Tripartita svůj
smysl. Jejím hlavním posláním
je zajištění sociálního smíru jako
základního předpokladu pozitivního vývoje ekonomiky i životní
úrovně občanů kraje. Obsahově
se Tripartita zaměřuje na strategii
hospodářského a sociálního rozvoje kraje, zaměstnanost a vytváření nových pracovních míst,
podmínky pro podnikání, veřejné služby, sociální podmínky
občanů, zapojení Olomouckého
kraje do aktivit Evropské unie a
další.
Na závěr mi dovolte otázku, co
vás nejvíce potěšilo v uplynulém roce a jaké máte přání
do budoucnosti?
Jsem člověk, který se umí radovat i z maličkostí. Velmi mě však
potěšil náš výsledek v říjnových
krajských volbách, který je pro
nás zavazující, abychom postupně splnili naše programové
priority vyplývající z volebního
programu. Přál bych si především zdraví a štěstí na lidi. To si
dovolím popřát i všem spoluobčanům.
-bp-

Město prodává bytové domy "za hubičku"
Prodej padesáti domů přinese radnici 178 milionů korun
Jak jsme již několikrát informovali, město Prostějov v brzké
době přistoupí k odprodeji pěti
desítek bytových domů. A podle
slov jednotlivých radních byla
prodejní cena jednotlivých nemovitostí stanovena na spodní
hranici možného. Tedy lidově řečeno za hubičku.
"Jejich cena je stanovena dle znaleckého posudku, který zohledňuje technický stav nemovitos-

tí. Kupující navíc mohou získat
ještě desetiprocentní slevu v
případě, že zaplatí celou částku
při podpisu kupní smlouvy.
Veškeré podklady k prodeji má k
dispozici Domovní správa, která
prodej bytových domů zajistí.
Chceme, aby byly zřízeny i speciální webové stránky nebo podstránky Domovní správy, přes
něž by nájemníci mohli komunikovat s prodávajícím a ptát se na

případné nejasnosti,„ vysvětlil
místostarosta
Prostějova
Vlastimil Uchytil.
Celková částka za 50 bytových
domů je dle znaleckého posudku
stanovena na 178 milionů korun.
A to je hodně peněz. Konšelé zatím ale nestanovili, do čeho tyto
finance investují. "Finanční prostředky poputují zatím do fondu
rezerv a během dalších měsíců
tohoto roku očekávám širokou

diskuzi ohledně jejich využití,"
podotkl Miroslav Pišťák, místostarosta zodpovědný za hospodaření města. Občané Prostějova
tak mohou přijít k bytu za mnohem levnější peníz než běžně na
realitním trhu. "Pro ilustraci, nejlevnější byt 3 + 1, v závislosti na
technickém stavu, přijde na 48 tisíc korun, nejdražší na 508 tisíc
korun," doplnil Vlastimil
Uchytil.
-mik-

Èerná kronika

značek. Majiteli způsobil škodu v předběžné výši 20 000 korun.

Vykradl náklaďák

Sebral všechno

Policistům byla nahlášena
krádež finanční hotovosti z rodinného domu v Prostějově na
ulici Kotkova, ke které mělo
dojít v průběhu prosince 2008.
Neznámý pachatel vnikl do
uzamčeného pokoje, kde vše
prohledal a odcizil příruční pokladničku s finanční hotovostí
9 000 korun.

Přišel o sto tisíc

Neznámý pachatel se na ulici
Kralická v Prostějově vloupal
do uzamčeného nákladního
vozidla Man. Z kabiny řidiče
odcizil odloženou peněženku s
finanční hotovostí, cestovním
pasem a dalšími doklady poškozeného. Pachatel dále odcizil i dva mobilní telefony a tankovací kartu. Škoda je vyčíslena na 21 500 korun.

Neznámý pachatel se vloupal
do budovy v obci Suchdol, která je používána částečně k bydlení, dále slouží jako kancelář a
sklad. V budově pachatel
všechno prohledal a odcizil
věci v hodnotě více jak 100 000
korun. Jednalo se o nářadí, instalatérský materiál, elektroniku, finanční hotovost a další.
Po pachateli policisté pátrají.

Straka v kanceláři

Trestní stíhání

Dosud neznámý pachatel vnikl
do kanceláře v obchodním
domě na ulici Újezd v
Prostějově a odcizil finanční
hotovost více jak 8 000 korun,
která byla uzamčená v pokladním šuplíku.

Kriminalisté zahájili trestní
stíhání devětadvacetiletého
muže ze Zlína pro trestný čin
krádeže. V polovině ledna na
ulici Tyršova v Prostějově rozbil skleněnou výplň okna na
osobním vozidle Škoda
Octavia a ze zadního sedadla
odcizil majiteli vak s kompletní golfovou výbavou, čímž mu
způsobil škodu 30 600 korun.
Rozbitím okénka vznikla další
škoda 3 700 korun. Za krádež
hrozí pachateli u soudu trest až
na tři roky odnětí svobody.

Přišli na to "brzo"

Zloděj si početl
Policisté vyšetřují případ, kdy
neznámý pachatel v průběhu
víkendu odcizil plechovou
bednu s časopisy, která byla
volně umístěna u nákladní
rampy za obchodním domem
na ulici Okružní v Prostějově.
Hodnota odcizené bedny s obsahem časopisů je 6 200 korun.

Víkendové nehody
Policisté při silničních kontrolách během předminulého
víkendu zjistili dva podnapilé
řidiče. Dopravní policisté vyšetřovali celkem sedm dopravních nehod s celkovou hmotnou škodou 305 500 korun,
jedna osoba byla lehce zraněna.

Auta z garáží
Policisté vyšetřují případ
krádeže osobního automobilu
Škoda Felicia z garáže u rodinného domu v obci Šubířov.
Pachatel nejprve vypáčil vrata
garáže a následně z vozidlem
ujel. Majitel škodu odhaduje na
20 000 korun. Neznámý pachatel vnikl také do uzamčené garáže v Prostějově Na močidýlkách a odcizil osobní motorové
vozidlo Tatra bez registračních

Dosud neznámý pachatel vnikl
do rodinného domu v obci
Žárovice, kde vše prohledal a z
jedné místnosti odcizil uschovanou obálku s obsahem finanční hotovosti ve výši 60 000
korun. Poté nalezl ještě pánskou peněženku, která obsahovala finanční částku 40 000 korun. Majitel tak přišel celkem o
100 000 korun. Po pachateli
krádeže policisté intenzívně
pátrají.

Stroje bez šťávy
Neznámý pachatel v areálu kamenolomu v katastrálním území Rozstání – Baldovec postupně vnikl do zde odstavených dvou pracovních strojů a
odcizil z nich akumulátorové
baterie v hodnotě celkem 10
000 korun.

Přestřihl zámek
Doposud neznámý pachatel na
ulici Újezd v Prostějově přestřihl lankový zámek, kterým
bylo uzamčeno ke stojanu jízdní pánské trekové kolo a odjel s
ním neznámo kam. Majitel
škodu vyčíslil na 15 000 korun.

Vybílil mu chatu
Neznámý pachatel překonal
oplocení u zahradní chaty na
ulici Brněnská v Prostějově,
vloupal se do zahradní chatky a
odcizil mikrovlnnou troubu,
kávovar, dvouplotýnkový vařič, varnou konvici, hrnce, talíře, další vybavení a alkoholické nápoje. Majiteli vznikla
krádeží škoda v celkové výši
15 000 korun.

Řádil u benzínky
Neznámý pachatel na odstavném parkovišti u čerpací
stanice v katastru obce Žešov
rozbil skleněnou výplň dveří
kabiny nákladního automobilu
Iveco, vnikl dovnitř a odcizil
notebook, různé dokumenty a
doklady řidiče. Celková škoda
je vyčíslena na 22 400 korun.

Vyloupená auta
Neznámý pachatel se vloupal
do osobního automobilu Škoda
Fabia na ulici Západní v
Prostějově a odcizil autorádio s
CD přehrávačem. Majiteli
vznikla škoda 3 800 korun. Na
ulici Lidická v Prostějově vnikl
neznámý pachatel do neuzamčené kabiny vozidla Daewoo
Avia a odcizil batoh s věcmi.
Majitel přišel o peněženku s
platební kartou a finanční hotovostí, o osobní doklady, svazek
klíčů a další věci. Škodu vyčíslil na 1 000 korun.

Ukradl nářadí
Dosud neznámý pachatel se v
obci Runářov vloupal do rekreační chaty, kde vše prohledal a
odcizil ruční elektrickou a
přímočarou pilu, rozbrušovačku a stolní hoblovku. Krádeží
věcí a poškozením zařízení
chaty vznikla majiteli škoda 17
200 korun.

Pokladna je fuč!
Neznámý pachatel za provozu
odcizil příruční kovovou pokladnu z prodejního stolku v
prodejně na Žižkově náměstí v
Prostějově. Pokladna obsahovala finanční částku 7 700 korun.

Vidìno - Slyšeno
Vyhráli jsme
‚Rádi Vám oznámit, že jste vyhrál
cenu peněz na pět set tisíc
Spojené státy dolar ($
500000.00USD) pro měsíc leden
2009 loterie propagace, který je
organizován AUSTRALIA!‘
Prostě máme štígro, za půl milionu US dolarů se dá už ledasco
podniknout. Máme ale trošičku
problém z toho, ‚jak se žalobní
naše cena‘ nebo z doporučení
‚Důrazně doporučujeme, aby si
winning důvěrných do tvrzení zabránit nesprávné nebo dvojité claiming.any rozporu důvěrných
disqualifies vás dostaly vaše cena.‘ Ale nějak to určitě vychytáme. Jenom abyste věděli, kdyby
už příště nevyšel Večerník, přesídlili jsme redakci na jinou adresu – třeba na Bahamách.
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posíleným imunitním systém po
zdolaném souboji s chřipkou.
Ovšemže chřipková smršť, která
částečně deklasovala i naši redakci, je mnohem destruktivnější, než světová finanční krize nebo orkán Kyril, který nás rozmetal před dvěma roky touto dobou.
A pak by si člověk řekl taková
obyčejná chřipka.

Přístup

„Ve škole mi říkali, že mám k
výchově špatný přístup,“ prozradila na sebe jedna majitelka mimo jiné také pubertálního synka.
Pravda – kázeňské prohřešky žalované prostřednictvím poznámek v žákovské, jsou pouhou
ztrátou času, sic rodič stejně neposoudí míru provinění dítěte,
naopak nějaký ten pohlavek od
kantora se už přece nenosí.
Jenomže pokud pak máma reálně
zhodnotí možnosti své ratolesti a
svůj postoj se snaží obhájit před
pedagogickou obcí, je málem
Epidemie
„Byli jsme ve třídě čtyři,“ konsta- zralá na to, aby jí děti odebraly. A
toval školák. Ten ovšem na rozdíl to asi není ten optimální výsle-MiHod jiných už se do školy vrátil s dek.

Skončila v křoví

Kuriózní nehodu nyní vyšetřují
dopravní policisté. Mladá řidička
předminulou sobotu sice s postarší
škodovkou zvládla vyjet kopec u
přehrady, pak to ale s ní "zapíchla"
rovnou do křoví vedle silnice.
Těžko nyní soudit, zda za to může
nezkušenost šoférky nebo nějaká
jiná nevysvětlitelná příčina.
Důležité je ale to, že se jí nic nestalo. "V sobotu 24. ledna v 9.15 hodin jela jedenadvacetiletá řidička
po silnici od obce Mostkovice na
Plumlov, po vyjetí stoupání nezvládla řízení vozidla, vyjela do

Mezi větvemi. Dopravní
policisté se nestačili divit,
když po příjezdu na místo ohlášené
nehody našli starou škodovku zapíchnutou v křoví. Mladá řidička naštěstí vyvázla bez zranění.
protisměru mimo silnici a narazila
do vzrostlého keřovitého porostu.
Škoda na vozidle se odhaduje na
5500 korun. Příčinu nehody vyšetřují dopravní policisté," informovala nás stručně Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
-mik-

Chlapci ukradli pokladnu,
strážníci je honili po městě
Úspěšnou honičku za mladými
loupežníky mají za sebou prostějovští strážníci. Ve čtvrtek volala na tísňovou linku prodavačka z obchodu v centru města,
že jí byla ukradena pokladna s
tržbou.
"Její včasné zavolání se vyplatilo.
Žena nám sdělila, že z prodejny na
Žižkově náměstí jí byla před malou chvílí odcizena příruční pokladna s finanční částkou okolo
šesti tisíc korun. Pachatelé z místa
utekli a vydali se směrem do ulice
Knihařská," uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Honička za zloději tak ve
čtvrtek večer pro muže v černých
uniformách mohla začít. "Dle po-

pisu se podařilo pomocí městského kamerového systému lupiče
vypátrat a do příjezdu hlídky sledovat jejich pohyb. Jakmile
strážníci dorazili do uvedeného
prostoru na školní hřiště ZŠ
Palacká, podezřelí mladíci se snažili uniknout. Přelezli plot a prchali k hotelu Grand. Kasu na místě
zanechali jen s několika drobnými
mincemi. Po krátkém pronásledování byli dva z nich zadrženi.
Jednalo se o mladistvé hochy ve
věku patnáct a osmnáct let s trvalým bydlištěm v Přerově," řekla
Jana Adámková. Pro podezření z
trestného činu zavolali strážníci
státní policisty, kteří si na místě celou záležitost převzali.
-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...
Jaroslav Vychodil 1921
Kostelec na Hané
Anna Coufalová 1916 Kralice na Hané
Anna Všianská 1932
Čelčice
Mojmír Jančík 1939
Prostějov
Bedřiška Soldánová 1920 Drahany
František Hájek 1938
Ivaň
Ing. Jaroslav Loukota 1932
Prostějov
Marie Slezáková 1912
Soběsuky
Jiří Pekr 1966
Určice
Vlasta Kopečná 1921
Prostějov
Vojtěch Lužný 1920
Soběsuky
Jarmila Šmehlíková 1955 Čechovice

Karel Osolin 1919
Prostějov
Jiřina Králová 1928
Rozstání
Helena Muchová 1921
Prostějov
Vítězslav Prášilík 1927
Čelčice
Libuše Pelíšková 1921
Prostějov
Jaroslav Zapletal 1923
Hrubčice
Jarmila Chvátalová 1926 Víceměřice
Jindřiška Majarová 1924
Těšice
Oldřich Khür 1926
Prostějov
Marie Gregovská 1944
Žeravice
Marie Kvapilová 1915
Čehovice
Ludmila Zajícová 1935
Prostějov
František Cetkovský 1912
Malé Hradisko

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 2. února 2009
Elena Horáková 1947 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 3. února 2009
Alžbeta Dallošová 1923 Prostějov 10.30 Obřadní síň Mlýnská
Středa 4. února 2009
Alois Jorda 1923 Olšany 11.20 Obřadní síň Prostějov
Emanuel Ošťádal 1936 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Božena Čechová 1932 Studenec 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. února 2009
Zdeňka Duchoňová 1925 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Ječmínková 1914 Žešov 13.00 kostel Žešov
Sobota 7. února 2009
Zdenka Pekrová 1927 Určice 14.00 kostel Určice

2. února 2009
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VYSVĚDČENÍ - radost i pláč Radary nejdou, úředníků je ale víc

Zabrat dostala i horká Linka důvěry Město přibralo další lidi na zpracování přestupků

Poprvé. Prvňáčci dostali minulý týden premiérové ohodnocení svého prospěchu.
Vysvědčení. Zhodnocení pololetní práce žáků ve školách
je pro mnohé radostné, mnohým přidá vrásky na čele,
jak se s neuspokojivým výsledkem vyrovnat, a mnozí
jen mávnou rukou – no co,
číslice. Ve čtvrtek 29. ledna si
všichni školou povinní i nepovinní odnášeli domů svůj
pololetní rezultát. Své premiérové vysvědčení dostali
prvňáčci, deváťáci naopak
předposlední, avšak o to důležitější. Může jim totiž otevřít nebo zkomplikovat další
studium.
“Já jsem dostala dvě vysvědčení. Jedno se samými jedničkami a to druhé plné slu-

níček. To nám namalovala paní učitelka,” zářila prvňačka
Julinka. Paní učitelka Boženka Gallová za Základní školy
Valenty v Prostějově to prostě
s dětmi umí.
Doba vysvědčení je také znát
na Lince důvěry, Help lince,
Modré lince a dalších krizových místech. Volají žáci, kteří dostali na vysvědčení špatné
známky nebo i rodiče, kteří
hledají radu od psychologů. V
loňském roce řešila Linka bezpečí v souvislosti s pololetním
vysvědčením 75 případů. Děti
mají strach z reakce rodičů, že
budou bity nebo jinak přísně
potrestány. Proto by si rodiče
měli uvědomit, jak špatné

známky ve škole se svým dítětem vyřeší. “Doporučujeme,
aby rodiče vždy vhodně volili
slova a nezastrašovali své potomky výčitkami a hrozbami.
Známka je subjektivním hodnocením učitele. Není pouze
vizitkou dítěte, ale také rodičů. Svědčí o tom, jak sami
dítěti v průběhu školního roku
pomáhali a nakolik mu věnovali pozornost. Rodiče by se
měli více zamýšlet nad dlouhodobou spoluprací s dítětem
- nad vylepšením vzájemné
komunikace. Známky pak nebudou nepříjemným překvapením!" upozorňuje vedoucí
Linky bezpečí Martin Klouda.
-jp-

Na první pohled trochu v rozporu se současnou situací se zdá
být rozhodnutí prostějovských
radních o zvýšení počtu úředníků, kteří budou zpracovávat
podklady pro vymáhání pokut za
přestupky v dopravě. Zejména
jde o agendu spojenou s měřením
rychlosti pomocí
mobilního radaru městské policie, ale hlavně jedenácti stacionárních radarů
rozmístěných po
celém Prostějově. Ty však
dnes nefungují z důvodu
nedostatečné legislativní
podpory.
"Při rozhodování o náboru dalších pracovníků přestupkového oddělení nehrálo roli to, že
v současnosti naši strážníci
nemohou měřit rychlost a čekají na opravu nedokonalého
zákona. Rozhodli jsme se tak
proto, že od konce května loňského roku do jeho závěru
zaregistrovaly radary přes 18
tisíc přestupků řidičů. A toto
obrovské množství přestupků
je samozřejmě zapotřebí
zpracovat a celou agendu
rychlé dovést až k přestupci a
vymoci po něm pokutu. Je to
skutečně hodně náročné, proto jsme rozhodli o navýšení
počtu pracovníků na
zmíněném oddělení," vy-

To je práce! Přestože radary jsou dnes v Prostějově zatím jen na okrasu, úředníkům jde z vyřizování obrovského množství přestupků z loňského roku hlava kolem. Od dubna je proto čekají posily.
světlil Jan Tesař, starosta
města.
Zároveň ale první muž radnice uklidnil prostějovské daňové poplatníky. "Tito dva
pracovníci nebudou placeni
městem, ale společností
Czech radar, od které máme
radary pronajaty. A to tím způsobem, že finanční částka, která podle nájemních smluv
náleží z vybraných pokut
Czech radaru, bude poníže-

na právě o výši dvou platů pro nové
úředníky. Jejich mzda tedy nezatíží
rozpočet města," pravil Jan Tesař.
Prostějovská radnice už několik
let drží stálý počet svých zaměstnanců. Jejich počet se ustálil na
265. Dva noví úředníci ale budou
mít na starosti kromě vyřizování
přestupků řidičů i jinou agendu.
"Na město Prostějov se obracejí
některé obce z našeho správního
obvodu, abychom pro ně vykonávali přestupkovou agendu. Ze

zákona jsme toto povinni vykonávat a využijeme k tomu také
právě dva nové úředníky. Navíc
od obcí poplyne do městské pokladny rovněž nezanedbatelný poplatek za tyto služby. A nebýt těchto dvou nových lidí, určitě bychom to nezvládli. Obce by se musely obrátit na krajský úřad," dodal
starosta.
Noví dva úředníci nastoupí do
svých funkcí k 1. dubnu tohoto roku.
-mik-

Radní odmítli koupit hřiště ve Sportovní

Velel strážcům zákona, teď M. Pišťák: Máme v plánu výstavbu stadionu, ale jinde
učí študáky o pár domů dál...
To jsou změny! K poslednímu
prosinci loňského roku ukončil
Zdeněk Riedinger svoji činnost
ve složkách Policie ČR coby ředitel Okresního ředitelství v Prostějově. Své další pracovní
uplatnění však našel jen o pár domů dál. A to doslova. Nyní vyučuje studenty na soukromé
Střední veřejnoprávní škole TRIVIS v Havlíčkově ulici.
Zdeněk Riedinger opustil policii
z důvodu její reorganizace, podle
které zanikla okresní ředitelství.
Dostal sice nabídku zůstat, ale
odmítl ji. "Nešlo vůbec o peníze,
ale u Policie ČR jsem již necítil

svůj další kariérní růst," vysvětlil
dnes už bývalý šéf prostějovské
policie, který ředitelské křeslo
vyměnil za učitelský stupínek.
"Jsem rád mezi mladými lidmi a
pedagogická práce mě baví. Na
veřejnoprávní škole předávám
studentům své zkušenosti z třicetileté policejní praxe. Vyučuji tady právní obory a základy kriminalistiky," dodal Zdeněk Riedinger.
Obsáhlý rozhovor s bývalým ředitelem naší policie včetně jeho
vysvětlení, proč odešel, naleznete v příštím čísle Prostějovského
Večerníku.
-mik-

Sbohem policie, jdu učit. Ředitelské křeslo u strážců zákona vyměnil
nyní Zdeněk Riedinger za učitelský
stolec na veřejnoprávní škole.

Prostějovští konšelé definitivně
zamítli koupi většinové plochy
fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Jak jsme zhruba v
polovině loňského roku informovali, dosavadní majitel Bořivoj Kresta hřiště nejprve nabídl
menšinovému vlastníkovi SK
Prostějov. Ten však požadovaných sedm milionů korun nemá
a tak prostřednictvím svého
předsedy Borise Vystavěla požádal město o pomoc. Právě Boris Vystavěl tento krok vysvětloval Večerníku tím, že zde existuje velká šance vybudovat v budoucnu ve Sportovní ulici konečně odpovídající stánek pro naše
atlety. Půl roku ležela žádost na
stole našich konšelů, až minulý
týden jsme se dozvěděli, že radní odmítli zaplatit sedm milionů

Policie hledá krkavčí rodiče Správný nebo
V hledáčku prostějovské policie
jsou čerstvě muž a žena, kteří jsou
podezřelí z neplacení alimentů na
svoje děti. Před vyšetřováním se
skrývají na neznámých místech a
je po nich vyhlášeno celostátní
pátrání. Strážci zákona spoléhají
na osvědčenou pomoc veřejnosti.
PETR MAKO se narodil 9. dubna 1966 a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Tištín
číslo 37 v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal

Pohledem shora
Pohledem shora

Okresní soud v Olomouci příkaz k
zatčení pro podezření ze spáchání
trestného činu zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 46 do 47 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu a
hnědé dlouhé vlasy.
ANDREA HANOUSKOVÁ se
narodila 29.
července
1982 a trvalé
bydliště má
hlášeno v
Hlavní ulici
číslo 9 v Čelechovicích
na Hané v okrese Prostějov. Na

hledanou vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k
zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu zanedbání povinné
výživy. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do 30 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu, zelené
oči 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-

V PASTI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

ředesílám, že na svém nesouhlasu s tvrzením, že krajské volby vyhrála ČSSD kvůli 30
korunám, nic neměním. I nadále je to pro mě spíš dělání z lidí tupce bez jakéhokoliv názoru a postoje. Není nad to si zamést před vlastním prahem. Vzápětí po volbách při vytváření koalic naopak někdejší olomoucký hejtman Kosatík kontroval tím,
že požadavek přistoupení na rušení poplatků ze strany vítězné ČSSD nemůže být důvodem toho, aby se ODS vzdala účasti a podílu na krajské vládě. Takže ono se dá na to dívat různými a rozličnými pohledy. Nicméně je také nutno připustit, že ten, kdo skutečně ve svém rozhodování kladl do priorit zrušení poplatků, se musí cítit maličko podveden. Vlastně ani ne maličko! Celou dobu totiž se zdůrazňovalo právě
‚zrušení poplatků ve zdravotnictví‘, ale nějak se zapomínalo to doříct až do konce. Že se to bude týkat pouze
zdravotnických zařízení spravovaných krajem. Což už samo o sobě podstatně zužuje okruh možností si polepšit.
Těžko si představit, že kvůli ušetřené ‚třicetikoruně‘ se bude někdo štrachat drahně kilometrů do toho správného zařízení, pro změnu s náklady v řádu stokorun. Podobně jako s poplatky v lékárnách. Naopak bych nyní očekával navýsost spravedlivý křik obráceným směrem: zrušení poplatků ve zdravotnických zařízeních řízených
Krajem mi neumožňuje efektivně využít této vymoženosti, ačkoliv mně, jako obyvateli kraje, tento počin odsává z peněz, jejichž správou jsem pověřil krajské oudy. Chci tedy adekvátní podíl toho, co je nabízeno občanům v dostupnosti poplatků zbavených zdravotnických pracovišť. Samozřejmě nikdo se se mnou o tom bavit
nebude, i když po selském rozumu by mi to připadalo spravedlivé. Ale věci nemají logiku, a pokud se někdo skutečně cítí podveden, tak se se svým pocitem může jít jedině vycpat. Zůstane mu akorát pocit, že se ocitl v pasti.
Na to si ovšem na různých úrovních a v různých oblastech jsme nuceni tak nějak zvykat. Do dalších voleb je daleko, což skýtá dostatek času vymyslet zase nějakou tu habaďúru.

P

zbytečný?
Zajímavý výzkum provedli ve
dnech od 19. do 23. ledna studenti
Střední odborné školy podnikání
a obchodu (viz graf). Tazatelé zjišťovali názor na regulační poplatky ve zdravotnictví, přičemž každému oslovenému pokládali dvě
stejné otázky: “Který z poplatků
ve zdravotnictví považujete za
užitečný/správný a který naopak
za naprosto zbytečný?” Dotázáno
bylo 320 náhodných respondentů
ve věku nad 18 let.
Výsledky: Výzkumem se zjistilo, že
39 % oslovených považuje regulační poplatky za pobyt v nemocnici
za užitečné a správné. 34 % také
kladně hodnotí poplatky za vyšetření u lékaře. Naopak poplatky vybírané v lékárnách a na pohotovosti
považuje za přijatelné pouze malá
část respondentů (lékárna: 8 % a pohotovost: 3 %). 16 % oslovených
pak odpovědělo, že žádný poplatek
nepovažuje za správný. V druhé
otázce oslovení uváděli “nejzbytečnější” regulační poplatek ve zdravotnictví. Pro 34 % je to poplatek v
lékárnách za léky na receptu, 32 %
uvedlo pohotovost, 26 % lékaře a 6
% nemocnice. 2 % respondentů nepovažuje žádný poplatek za neužitečný. Z předchozích výsledků je
zřejmé, že nejpřijatelnějšími poplatky ve zdravotnictví jsou ty, které se
vybírají za pobyt v nemocničních
zařízení a za vyšetření u lékaře. Naopak zcela nepochopitelnými jsou
poplatky za položky na receptech a
za návštěvy na pohotovosti. -red-

korun. Ty hodlá investovat sice
do výstavby nového hřiště, ale
někde úplně jinde. "Důvod našeho odmítavého stanoviska je
jednoduchý. Město totiž v současnosti věnuje maximum své
energie na projekt, který získal
státní dotaci 30 milionů korun a
který se týká výstavby nového
fotbalového areálu se dvěma
hřišti u Základní školy E. Valenty. Kromě zmiňované dotace
bude na úspěšnou výstavbu zapotřebí ještě dalších dvacet milionů, které vyčleníme z vlastního
městského rozpočtu. Děláme to
proto, abychom udělali maximum i pro prostějovský fotbal,
zejména pro mládežnická družstva, která v současnosti nemají potřebné zázemí. A nemíníme
mrhat penězi daňových poplat-

níků za zbytečný nákup dalšího
hřiště," sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, místostarosta města. Podle něho je důvodem i
fakt, že současný stav hřiště ve
Sportovní ulici, kam v minulosti chodily tisíce diváků a viděly
zde největší úspěchy kopané v
Prostějově, je jednoduše řečeno
divný. "Tam je dnes podle našich informací tolik nevyjasněných a někdy i komplikovaných
majetkových vztahů, že většina
členů Rady města by měla obavu do něčeho takového vstoupit," dodal místostarosta. -mikZamítnuto. Předseda SK
Prostějov Boris Vystavěl musí
být zklamán, město odmítlo
poskytnout miliony na odkup hřiště
ve Sportovní ulici
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Pacienti prostějovské nemocnice mohou využít možnosti
proplacení poplatku formou daru od Olomouckého kraje
Od 1. února 2009 mohou pacienti využít možnosti proplacení regulačních poplatků formou daru od Olomouckého
kraje ve třech zdravotnických
zařízeních, které Nemocnice
Olomouckého kraje pronajala
společnosti Středomoravská
nemocniční, a to v nemocnicích Přerov, Prostějov a Šternberk. Dary se budou týkat
všech poplatků.
"Každý pacient, který přijde do
ordinace ke svému lékaři, bude
mít možnost využít darovací
smlouvy připravené Krajským
úřadem Olomouckého kraje. Pacient v případě svého zájmu podepíše jako obdarovaný tuto
smlouvu o přijetí finančního daru, a to ve výši odpovídající regulačnímu poplatku. Přijetí daru
bude dobrovolné. Stejný postup
bude i v případě úhrady poplatků
za hospitalizaci a za pohotovost," říká ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.
Proplácení poplatků bude mít
velký vliv také na provoz lékáren. Od 1. února se v lékárnách
očekává zvýšený zájem zákazníků, kteří si přijdou vyzvednout
léky na recept. V lékárnách nemocnic v Prostějově a Přerově
budou viditelně označena výdejní místa pro výdej léků na recept

těch zákazníků, kteří budou chtít
přijmout dar kraje. Zachována
zůstanou i výdejní místa pro ty,
kteří této možnosti nebudou chtít
využít. „Tato výdejní místa budou sloužit těm zákazníkům, kteří dar odmítnou, dále pro volný
prodej za hotové a pro pacienty,
kteří jsou od regulačních poplatků osvobozeni. Tímto opatřením
sledujeme maximální možné
zkrácení čekání u různých skupin zákazníků," uvádí Ing. Tomáš Uvízl s tím, že na nápor se
připravují lékárny i navyšováním zásob léčiv a zvažují možnou reorganizaci provozu.
U dětí do 18-ti let může darovací
smlouvu podepsat pouze zákonný zástupce dítěte. V případě, že
léky na recept hodlá vyzvednout
jiná osoba než pacient uvedený v
záhlaví receptu nebo zákonný
zástupce, musí doložit plnou
moc. Teprve tehdy je oprávněn
přijmout dar formou darovací
smlouvy. V nemocničních lékárnách budou připraveny darovací
smlouvy na viditelně označeném
místě a budou připraveny i prostory, ve kterých bude možné vše
vypsat. Pacient musí v případě
zájmu přistoupit k výdejnímu
pultu s vyplněnou darovací
smlouvou, kde budou uvedeny
všechny náležitosti z jeho strany
jako obdarovaného.

Dostanete ho zpět. Po podpisu darovací smlouvy u lékaře vám nyní bude regulační poplatek Olomouckým
krajem vrácen.
Administrativní záležitosti spojené s přijetím daru mohou přivodit zdržení především v lékárnách."Věříme, že se nám situaci
podaří zvládnout bez zbytečných
problémů a ke spokojenosti pacientů. Uděláme pro to maximum.
Nevíme ale, nakolik úhrada po-

platků formou daru ovlivní rozhodování našich pacientů a kolik jich
v této souvislosti přibude v našich
ambulancích a lékárnách. Zejména zpočátku si proto dovolíme požádat všechny, kteří do nemocnice
přijdou, o jistou dávku trpělivosti
a tolerance," dodává ředitel Uvízl.

Informace pro pacienty a podrobnosti týkající se darovacích smluv bude zveřejňovat
také Krajský úřad Olomouckého kraje prostřednictvím tisku a na informačních
tabulích v prostorách nemocnic.
-red-

Prohlášení ČLK v Prostějově k vybírání poplatků v lékárnách
Od 1. února 2009 bude Olomoucký kraj ve vybraných
zdravotnických zařízeních poskytovat peněžní dary k hrazení
poplatků ve zdravotnictví.
Záměrně se spojil pouze se společností Agel a nejednal s jinými zdravotnickými zaříze-

ními. Není v silách jedné lékárny v Prostějově přijmout a vyřídit všechny recepty. Proto se
lékárny v okrese Prostějov dohodly, že pro uklidnění situace
budou ze svých vlastních prostředků samy poskytovat při
výdeji léků na recept slevy až

do výše vybraných poplatků.
Toto řešení jsme zvolili proto,
že poskytování peněžního daru
k úhradě poplatků tak, jak je
prezentováno krajem, je porušování zákona. Poskytování
slevy při platbě celkové nikoliv.
Pacient potom dále obdrží v lé-

kárně formulář žádosti na krajský úřad a může kraj požádat o
poskytnutí daru k úhradě zaplacených poplatků. Na tento dar
má stejné právo jako občané
kraje, kteří navštívili krajem
vybranou lékárnu. Kromě slevy
by měl tedy dostat ještě dar od

kraje! Kraj může prokázat, že
přistupuje ke všem občanům
stejně. Tuto žádost nemusí
občan sám nikam posílat, lékárna ji podá na krajském úřadě za
něj.
Mgr. Jaroslav Servus,
předseda představenstva

Divadelní koulovačku zavinil Glen Miller
Prostějov - Swing, swing,
swing – to je hudba, která dokáže oslovit lidi na celém
světě. Hrála se už ve třicátých
let minulého století, ale největší oblibu si získala až koncem 2. světové války a v období těsně po ní. Na hudební
výsluní ji vynesl především
legendární americký jazzman Glenn Miller a věhlasný,
i když dnes už pamětnický,
film Zasněžená romance s nezapomenutelným evergreenem Měsíční serenádou.
A právě hudební komedii, kterou na motivy slavného amerického filmu napsal Gustav
Oplustil, přivezl na prostějovská divadelní prkna pražský
herecký soubor Divadlo Pavla
Trávníčka spolu s Černým divadlem Honzy Martince.
„Swing a Glenn Miller patří nerozlučně k sobě. Zasněžená romance je naivní romantický

příběh odehrávající se na pozadí válečných let. Zavádí nás do
40. let minulého století a díky
magii černého divadla je tato
iluze přesvědčivá,“ uvedla herečka a manažerka pořádající
agentury Markus Monika Fialková. Režisérem a představitelem hlavní role byl Pavel Trávníček, skvěle mu sekundovali
Pavel Skřípal, Petra Doležalová, Bohumil Švarc, Jiří Knot i
další protagonisté tance, zpěvu
a humorných situací. A jak
název hudebního dílka napovídá, příběh se odehrává v zasněžené krajině, a tak se v divadelním sále ztrhla nečekaně
koulovačka mezi herci a diváky podporovaná rozvernou
svižnou muzikou, která dokáže
pořádně rozpálit. Naštěstí sněhové koule v horkých dlaních
neroztály a mohly být po představení uloženy zpět mezi rekvizity.

„Prostějov patří k těm místům,
kam se vždycky rád vracím,
mám tady své kořeny. Ještě letos bychom se sem opět rádi

vrátili s některým představe- dla, nejspíš to bude po prázdniním z našeho repertoáru. To bu- nách,“ svěřil se Pavel Trávde ale záležet na jednání s dra- níček.
maturgií prostějovského diva-jp-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Alojzov, Určice
Dne: 16.2.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Alojzov včetně podnikatelských

subjektů. Určice ve sm. od Dětkovic po hospodu na Fajce s přilehlými ulicemi po č. 314, 308,
290, ulice Za školou vč. ZŠ, vč.
Trpínek po konec obce sm. Alojzov. Podél hlavní komunikace od
hospody na Fajce po konec obce
sm. Alojzov, dále přlehlé ulice po
č. 144, po č. 78, č. 255, /mimo
nákupní středisko/, dále po č. 94,

Poradna zahrádkáře
Únor bílý, pole sílí, jak praví
pranostika. Tak nezbývá než si
přát, aby trochu toho sněhu ještě napadlo, protože vláhy bude
na jaře pro rostliny potřeba.
Počátkem února je ještě poměrně
„hluchá“ ochranářská sezóna, která začíná prvními předjarními postřiky ovocných dřevin proti houbovým chorobám ve druhé polovině tohoto zimního měsíce. Přesto se mohou vyskytovat a škodit
různé druhy škůdců na našich
okrasných pokojových rostlinách.
Jedná se především o mšice, svilušky a třásněnky, které při pokojové teplotě cca 20 oC a nízké relativní vlhkosti, panující v našich
bytech, se nejen vesele množí, ale
i sají a mohou totálně zničit naše

výpěstky. Nejúčinnější bývá samozřejmě prevence, a to především „nedovléci“ si tyto patogeny
s novou rostlinou. K dalším metodám předcházení výskytu výše
uvedených škůdců je pěstování
okrasných pokojových rostlin ve
chladnějších a vlhčích prostorách.
Pokud ovšem už došlo k napadení
rostlin, je třeba zvážit, jaký způsob
ochrany zvolíme. V tomto období
patří k nejednodušším ostříhání
napadených částí nůžkami a jejich
důsledné zničení (mechanický
způsob ochrany). Pokud tento
způsob není možný, je vhodné
použít některé biologické přírodní
přípravky na bázi řepkového oleje
a lecithinu. Pouze v krajním případě doporučuji použití chemických

97,82,154,156 -166, 160, od
studny levá strana ulice po č. 223.
Obec: Olšany
Dne: 18.2.2009 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: východní
část obce Olšany omezená čísly:
33, 37, č. 108 na ul. Záhumení, č.
360, č. 112 + dvě novo směr Lutín, č. 347, 374 až konec obce sm.
dálnice. Nákupní středisko bude

v provozu!
Obec: Vranovice -Kelčice
Dne: 19.2.2009 od 7:30 do 12:30
hod. - vypnutá oblast: od č. 106
po konec obce směr Vranovice a
Žešov vč. ČS PHM, motorestu
Na peci, servisu.
Obec: Čunín
Dne: 19.2.2009 od 8:00 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: část obce

Čunín od č. 39 a 45 směr chatová
oblast po č. 15 a 16.
Obec: Hrdibořice, Kraličky,
Štětovice
Dne: 20.2.2009 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: celé obce
Hrdibořice, Kraličky, Štětovice,
včetně podnikatelských subjektů
a farem ZD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

přípravků (insekticidů). Pokud tuto variantu ošetření zvolíte, nesmíte zapomínat, že přípravek nemusí být jedovatý pouze pro škůdce, ale i pro Vás. Z toho důvodu
doporučuji před aplikací si podrobně přečíst příbalový leták,
případně se poradit s odborníkem.
Nikdy takto neošetřujeme rostliny
v uzavřené obytné místnosti, kde
trávíme většinu svého času! V
případě velmi silného napadení
Vašich pokojových rostlin škůdci
v tomto období doporučuji i sebemilejší pokojovku vyhodit nebo
izolovat, neboť hrozí hmyzí invaze na další květiny.
V několika řádcích ještě zmíním
problematiku skladování chemických přípravků. Jistě se vám stalo,
že jste někdy nevypotřebovali přípravek celý a schovali jste si ho
pro další použití na příště. V tomto případě chválím Vaši šetrnost,
ale zároveň upozorňuji na vhodné

skladování. Nezapomínejte, že
požití a někdy i vdechování většiny chemických přípravků na
ochranu rostlin je pro člověka
škodlivé nebo i jedovaté. Proto
skladujeme tyto přípravky vždy
mimo dosah dětí a hlavně v originálních pevně uzavřených obalech. Černá kronika je plná případů, kdy z jakýchkoliv důvodů došlo k otravě s následkem smrti,
když došlo k záměně postřiku např. s výčepní lihovinou. Přípravky
je nutné skladovat na suchých větratelných místech, kde se teplota
vždy pohybuje nad nulou (optimální teplota je 5 – 25 oC). Před
opětovným použití je nezbytné
zkontrolovat dobu použitelnosti
(expirace), která je uvedena na
obale přípravku. Nikdy nepoužívejte přípravek s prošlou dobou
použitelnosti, neboť přípravek
ztrácí účinnost a ani zvýšení dávky není vhodné, protože po uply-

nutí doby použitelnosti může dojít
ke změně chemismu přípravků a
po následné aplikaci si můžeme
výpěstky dokonale zničit nebo naopak postřik bude zcela neúčinný!
Existuje možnost si za úplatu nechat přezkoušet takový přípravek
chemickým rozborem, ale tuto
možnost bych u maloodběratelů
takřka vyloučil.
Ještě na závěr dodám, že prázdné
obaly od přípravků zákon klasifikuje jako nebezpečný odpad a při
jejich likvidaci je nutno postupovat v souladu s ním. Doporučuji
maloodběratelům použitý obal
opláchnout (nesmí se samozřejmě
jednat o papírový obal) a domluvit
se v obchodě, kde jste přípravek
zakoupili ke zpětnému odběru
použitých obalů.
Milan Smička – Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení Prostějov, Nám. Spojenců
13, 796 01 Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 2. 2. DO 8. 2. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30
hodin. Měsíc bude v úterý krátce po půlnoci v první čtvrti, nacházet se
v tu chvíli bude v souhvězdí Berana.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti – STALO SE NESTALO – o
pouti za planetami.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje i nové členy ve středu v 16. 30 hodin.
Astronomický KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 –
20 roků přivítá svoje i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.
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„Božský Kája“ oslaví sedmdesátku v Prostějově
Prakticky půlstoletí nejzářivější hvězda tuzemské hudební
scény Karel Gott, který v letošním roce oslaví neuvěřitelné
životní jubileum, předvede své
umění i v Prostějově. Stane se
tak na sklonku měsíce května a
dějištěm umělcova megakoncertu bude prostějovská Víceúčelová hala, chcete-li zimní
stadion. Pořadatelem jedinečného vystoupení je agentura
Mamut Agency, jež si vybrala
za mediálního partnera mezi
jinými také náš týdeník Prostějovský Večerník. Z tohoto důvodu vás budeme pravidelně
na našich stránkách informovat o novinkách a všech pikantnostech úzce souvisejících
s chystaným vystoupením „Božského Karla“ na Hané. Samozřejmě, že s blížícím se datem
konání koncertu budete mít
možnost získat při zodpovězení soutěžních otázek i velice
žádané vstupenky na živý kon-

cert „nesmrtelné“ stálice naší
pop music. V dnešním vydání
vám v krátkosti představíme
přebohatou kariéru Karla
Gotta.
Karel Gott je jeden z nejvýznamnějších českých zpěváků populární hudby, známý už čtyři desetiletí, s přívlastkem „Zlatý hlas z
Prahy“. Je jednou z největších legend české hudební scény. V roce 1958 získal první místo v soutěži amatérských zpěváků. Na
pražské státní konzervatoři studoval do roku 1963 prezenčně
operní zpěv u profesora Karenina a do roku 1966 pokračoval
dálkově. Éra twistu v letech 1962
- 64 přinesla do české pop music
výrazné oživení. V roce 1962 dostal Karel Gott nabídku na angažmá do nového divadla Semafor
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Tento fakt znamenal zásadní
zlom v jeho kariéře. Už v tomto
roce díky duetu s Vlastou Průchovou „Až nám bude dvakrát

Už aby to bylo. Karel Gott nevystupuje v Prostějově poprvé. S koncerty v našem městě má dobré zkušenosti a rád se k nám vrací. Jste jedničky,
vzkazuje božský Kája.

tolik“ zvítězil v rozhlasové hitparádě. V roce 1963 se jeho píseň
„Oči sněhem zaváté“, z autorské
dílny Semaforu, stala hitem roku.
V roce 1965, po odchodu ze Semaforu založil se svými novými
spolupracovníky textařem a
skladatelem - bratry Štaidlovými
vlastní divadelní scénu Apollo a
stal se její hlavní hvězdou až do
roku 1967, kdy bylo divadlo rozpuštěno a Karel Gott odešel na
sedm měsíců trvající angažmá do
Spojených států (Las Vegas). Ze
Spojených států se Karel Gott
vrací jako sebevědomý profesionál. Po počátečních úspěších v
USA, Kanadě, východní i západní Evropě, kde mu vychází jeho
první (a hned zlaté!) album a kdy
jeho jméno začíná zdobit ozdobný přívlastek „Zlatý hlas z Prahy“, se s plnou vervou pouští do
nové práce také na domácí scéně.
Opět jsme svědky jednoho hitu
většího než druhého, je tu doba
slavné „Lady Carneval“, skladby
složené jedním z nejčastějších
spolupracovníků Karla Gotta Karlem Svobodou. V tomto období pak popularita Karla Gotta
dosáhla mezinárodního rozměru.
V 80. letech vystupuje ve vrcholné formě doma, stejně jako
jinde v Evropě, v zámoří i Asii.
Svůj repertoár rozšiřuje od popu,
před lidovky až po klasickou
hudbu. V polovině 80. let popularita Karla Gotta v Česku i v zahraničí dosahuje vrcholu, na domácí scéně mu vůbec poprvé roste konkurence v podobě mladých
zpěváků, která však jen nakrátko
přerušuje dobu jeho kralování, a
koncem této dekády ustupuje
zpět. Mnozí upadli v zapomnění
a tak je Karel opět na vrcholu. V
roce 1989 slaví těsně před revolucí své 50. narozeniny, stává se
pomalu zpěvákem v letech, který
má ta nejlepší za sebou, neusiluje za každou cenu o první příčky
v hitparádách mladých, naopak

dává přednost pečlivějšímu a decentnějšímu výběru repertoáru
před líbivostí. V roce 1990 se
rozhoduje ukončit svoji kariéru a
pořádá mamutí turné na rozloučenou po sportovních halách v
Československu a Německu.
Úspěch turné byl však tak velký,
že své rozhodnutí přehodnocuje.
V roce 1992 se jeho album
„Když muž se ženou snídá“ stává
nejprodávanější deskou roku
(stejný úspěch slavil ještě v letech 1995 a 1997). V obnovené
anketě Zlatého slavíka „Český
slavík“ obsazuje v roce 1996
opět s velkým náskokem první
pozici, kterou si drží dodnes. Ce-

lou dekádu úspěšných 90. let
završuje famózním koncertem
ve Spojených arabských emirátech a v Číně před 600 miliony
diváky Eurovize a v Carnegie
Hall v New Yorku. Na své dřívější úspěchy navazuje i v současnosti a nové příznivce si získává
i mezi nejmladší generací. V
průběhu své více než čtyřicetileté pěvecké kariéry Karel Gott 34.
krát zvítězil v anketě Zlatý slavík
(v letech 1963-1966, 1968-1981,
1983-1984, 1989-1990, 19961997, 1999-2008), třikrát skončil
druhý (1967, 1991 a 1998) a třikrát třetí (1985, 1986 a 1987).
-zv-

TĚŠTE SE NA ROCKOVOU DRAČICI S KOMORNÍ TVÁŘÍ
Kolik podob, tedy těch muzikantských, má vlastně excelentní zpěvačka Bára Basiková? Mezi tím vším, čím se v hudebním světě proplétá, by se asi
dalo jenom těžko říct, která je
ta pravá. Každému se totiž s
tímto jménem vybaví docela
jiné spojení, které ho v daný
okamžik nějakým způsobem
oslovilo.
Spíš asi ti, pro něž je už nějaký
ten pátek rocková hudba součástí života, si vzpomenou na polovinu 80. let, kdy se zčistajasna
vynořilo ‚cosi‘. V okamžiku,
kdy dostala mladičká Bára Basiková od kytarového mága Michala Pavlíčka lano do rockové
mystiky jménem Stromboli,
však už nebyla na pódiu úplným
nováčkem. Spolu s Precedensem Martina Němce sice dozrávala v poněkud jiném žánru,
přesto její spojení se Stromboli

uhodilo tehdy jako blesk z čistého nebe.
Její muzikantský život je protkán
novými cestami a návraty k tomu,
co kdysi opravdu stálo za to.
Stejně, jako se po letech vrátila
opět k Precedensu, jehož muzika
už také doznala dalšího vývoje, tu
a tam si ve spojení s novou kapelou Michala Pavlíčka užije, a posluchači rozhodně taky, časů
právě asi v její kariéře zlomových
Stromboli. Přesto se už na začátku 90. let stala hvězdou vůbec
prvního muzikálu uvedeného na
české scéně – Jesus Christ Superstar v úžasné roli Máří Magdalény. Po ní následovaly další
skvělé muzikálové role, až třeba
po Obraz Doriana Graye, jehož
autorem nebyl ni kdo jiný, než samozřejmě opět Michal Pavlíček…
Před spoustou let vychází také její maličko kontroverzně přijíma-

ná knížka Rozhovor s útěkem,
která mimochodem i dnes stojí za
přečtení. Kdo si ovšem celá léta
až doteď láme hlavu otázkou, kde
v takové drobné ženě, která při
hovoru mluví docela tiše a klidně,
se bere tak úžasný hlas a energie,
nejspíš odpověď jenom tak nenajde. Nicméně to všechno, co bylo
shora popsáno, se rozhodla Bára
popřít. Ve čtvrtek 19. listopadu se
představí Prostějovu ve svém komorním recitálu. Co si pro tuto
svoji podobu na posluchače připravila, bude asi překvapením až
do okamžiku, kdy ve Společenském domě dozní její vystoupení.
Kdo má prostě pro Báru Basikovou slabost, vůbec mu nezáleží,
jestli je zrovna tou rockovou dračicí, muzikálovou hvězdou, či tajemnou Gregorianou. Určitě i její
komorní tvář bude mít svoje
kouzlo. O tom není žádných pochyb.
-red-

Bára Basiková rozdává volňásky!

Stejně jako u většiny kulturních akcí pořádaných prostějovským Společenským domem, tak i u únorového vystoupení zpěvačky Báry Basikové je hlavním mediálním partnerem Prostějovský Večerník. Populární zpěvačka s nezaměnitelným vokálem a obrovským charismatem, se představí Prostějovanům ve čtvrtek 19. února právě ve Společenském domě. Z pozice hlavního mediálního partnera je tedy nabíledni, že budete mít možnost zhlédnout naživo a hlavně zadarmo i někteří z Vás našich čtenářů. Stačí jen
maličkost a tou správně odpovědět na níže položenou otázku a pak doufat v to, že se na vás usměje štěstí při losování. Pro tento týden jsou v osudí dva „volňásky“ v hodnotě
200 korun!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Se kterou kapelou koncertovala Bára Basiková nejdéle?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku 6. února 12:00 hodin na číslo 582 333 433 nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz.
Jména vylosovaných výherců budou zveřejněna v příštím vydání PV Večerníku.
Komorní recitál Báry Basikové se koná ve čtvrtek 19. února od 19:00 hodin. Vstupné činí 200, Kč a lístky lze objednávat na pokladně Společenského domu tf: 582 333 003
nebo emailem produkce.sdpv@centrum.cz, bližší info: www.sdpv.cz

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

Dvě vstupenky vyhrává: Jana Zaorálková, Krasická 43 Prostějov. Gratulujeme! Vstupenky si osobně
vyzvedněte před koncertem v Music Clubu Mystic.
Soutěžní otázka číslo dvě: Jak se jmenuje doprovodná zpěvačka Shauna Bakera?
Správné odpovědi zasílejte do redakce PV Večerníku, nebo telefonicky na čísle 582 333 433
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SOPHIA FINANCE se představuje

Poskytujeme komplexní profesionální služby, a to hlavně v oblasti honorářového finančního poradenství
V minulém článku jsme slíbili,
že se zmíníme o činnosti kanceláře SOPHIA FINANCE v Prostějově.
V rámci předcházejících článků
jsme se věnovali zejména oblasti
bydlení, avšak naše kancelář poskytuje komplexní profesionální
služby, a to hlavně v oblasti honorářového finančního poradenství.
Záměrem není získání provizí prodejem finančních produktů, ani v
oblasti investičního či kapitálového životního typu pojištění, což je
bohužel většinou cílem značné
části „finančních poradců“. Obrat
naší kanceláře je tvořen z 90% honoráři a provizemi z úvěrů a investic. V oblasti pojištění říkáme,
že klient má být pojištěn na velká
rizika za minimální peníze. Riziková složka ve finančních plánech
našich klientů činí cca 6 až 7% z jejich měsíční platby za všechny finanční produkty. SOPHIA FINANCE si jako jedna z mála poradenských firem zakázala prodávat klientům investiční životní
pojištění, protože se tak klient připravuje na poplatcích o značnou
část výnosu. Pro zjištění hodnoty
ztráty doporučuji „zvídavému čtenáři“ navštívit web mého kolegy
www.t-a-n-k.cz, kde se rozkrývají
náklady za pojistné „spořící“produkty.
V oblasti financování bydlení se
ale nezabýváme jen úvěry pro jednotlivce, ale řešíme i větší záměry
- developerské projekty, úvěry pro
obce včetně dotací od státu a EU.
Řešíme také podnikatelské úvěry
a financování komerčních záměrů
spojených s nemovitostmi. Dále
úvěry pro obce, spojené s dotacemi, v rámci výběrového řízení mezi bankami. V současné době realizujeme v rámci výběrového řízení poskytnutí developerského
úvěru pro Novou Okružní a financování pro její klienty, kteří si
chtějí zakoupit byty. V rámci
komplexních služeb jsme schopni
zajistit společně s našimi partnery
ve výběrovém řízení dodavatele
stavby, jsme schopni řešit projekční práce včetně návrhu technologií nízkoenergetických a pasivních domů, autorský i stavební dozor.
Cílem naší kanceláře je poskytovat přidanou hodnotu v oblasti služeb určené klientům, kteří se chtějí zabývat správou svých financí
aktivně a chtějí mít jako partnera
poradce, který je schopen orientovat se ve všech oblastech finančního trhu. Kromě „klasických“
oblastí finančního poradenství v
oblasti investic, spoření, úvěrů a
pojištění se orientujeme i v oblasti daňové, dotací od státu a EU ve
vztahu k investicím do nemovitostí a jejich správě.
Na základě smlouvy s klientem

pro něj realizujeme správu cenných papírů, které obsahují investiční fondy (máme jich cca 2000 všechny, které jsou registrovány v
ČR), samostatné akcie, ETF (investiční fondy, nepřetržitě obchodované s nízkými náklady za poplatky),certifikáty a opce. V oblasti investičního poradenství fungujeme zatím jako zprostředkovatel
obchodů s cennými papíry a chceme se v rámci MIFID stát obchodníkem s cennými papíry. Praktickým výsledkem naší činnosti v investicích je aktivní správa portfolia
klienta, kterou vykonává analytické oddělení SOPHIA FINANCE v Praze.
Pro vlastní obchody používáme v
současnosti platformu MOVENTUM (nákup a prodej fondů do 24
hodin od podpisu příkazu klientem)- klienti mají své prostředky
uloženy na jejich účtu cenných papírů a jejich účtech v USD, EUR,
Kč v Bank de Luxembourg. Připravujeme obchodování přes platformu Broker Jet České Spořitelny(akcie, certifikáty) a platformu
E-TRADE (světové akcie, certifikáty, ETF, deriváty, opce). Základním principem naší správy je obchodování na účtech klienta (bez
podepsaného příkazu klientem nemůže tedy dojít k manipulaci s jeho prostředky na účtech).
Naše roční odměna činí 0,9 % z
hodnoty cenných papírů ve správě
a 10 % ze zisku. Současně nákupní poplatky u všech typů investic
jsou u nás menší než 1%. Klient
jinde obvykle ztrácí při nákupu
většinou 3 až 5% ( např. při nákupu akciového fondu v hodnotě
1mil. Kč ztrácí klient na vstupu tedy až 50.000 Kč - u nás zaplatí maximálně 10.000 Kč). Z hlediska
rozložení rizika u investic nabízíme našim klientům i jejich
účast na projektech v oblasti nemovitostí. Jedná se zpravidla o
zhodnocení pozemků zasíťováním, výstavbou RD s následným prodejem nebo na developerských projektech.
Cílem finančních plánů pro naše
klienty, kterými jsou zejména rodiny, je v první řadě zpracování auditu všech finančních produktů „nakoupených“ klientem (majetkové,
úrazové a životní pojištění, spořící
nástroje, cenné papíry, penzijní
připojištění, investiční fondy).
Dále zhodnocení aktivit klienta při
nakládání s jeho likvidním majetkem(nemovitosti, přinášející příjem, které rodina nepotřebuje k
vlastnímu bydlení) a zjištění reálnosti jeho plánů a potřeb v čase. To
celé z hlediska cílů rodiny (zajištění bydlení rodiny rodičů, dětí,
nákup movitých věcí – např. auta),
zajištění vzdělání dětí, důchodů rodičů.
Po zpracování auditu a úpravě ze-

Termín dokončení:
srpen 2009

jména pojistných produktů, kde se
často vyskytují pojistné smlouvy
životního pojištění, které jsou zajímavé nikoliv pro klienta, ale pro
prodejce z hlediska výše jeho provize (při porovnání investice do
samostatného investičního fondu s
tím samým fondem nabízeným v
rámci životního pojištění činí
ztráta klidně i deseti až statisíce korun …), navrhneme klientovi na
základě jeho majetku a příjmu
optimální řešení jeho cílů včetně
spoření a investic. Současně zjistíme, zda jsou všechny jeho cíle reálné a co je potřeba odložit nebo
vypustit, zejména v době současné
finanční krize. Výsledkem naší
společné práce s klientem jsou materiály v rozsahu 10 až 20 stran,
zpracované naším software. Přílohou finančního plánu je také přehled všech finančních produktů
klienta včetně přehledu plateb a
termínů a slovní komentář, který
doplňuje výpočty a grafy obsažené
v plánu.
Na rozdíl od prodejce pracujícího
za provizi, nemusíme klientovi tedy nic prodat, protože naše práce je
placena většinou honorářem. Výji-

klientovi produkt, který nemáme k
dispozici, protože je lepší a klientovi přináší vyšší efekt.
V oblasti financování bydlení
máme v nabídce všechny banky se
stejnou výší provize, hledáme tedy skutečně nejlepší nabídku pro
klienta bez ohledu na provizi.

Kontakt:
SOPHIA FINANCE, Ing. Jiří Kučera,
Poděbradovo nám.11, budova KB,
79601 Prostějov
Mobil 608 819559,
tel./fax 587 203070, 587 203080,
mail: prostejov@sophia.cz
Weby: www.sophia.cz, www.hypoweb.cz,
www.t-a-n-k.cz,
www.benefitbox.cz,www.ahmcr.cz
Připravujeme www.refinancujeme.cz
mečně můžeme zkonstatovat, že je
vše v pořádku. Dle typu služby,
kterou si dohodneme s klientem,
následuje placená péče o klienta,
kdy sledujeme platnost všech jeho
smluv s měnícími se rodinnými
poměry a nároky jednotlivých členů rodiny a řešíme společně s ním
změny v jeho finanční situaci. Sami realizujeme změny ve finančním plánu klienta na základě
podmínek legislativy a finančních
produktů v ČR. Někteří klienti využívají našich služeb již 10 let.
O klienta se tedy můžeme starat
proto, že mu v dalších letech nemusíme nic prodat, naše odměna
za péči je stanovena honorářem dle
typu služby. Vedle placených služeb existují i neplacené služby,
které ale neřeší komplexně službu
pro klienta.
Finanční produkty pro nás představují pouze nástroje pro tvorbu finančních řešení, jsme schopni a
někdy tak činíme, že doporučíme

Využíváme tyto producenty:
Oblast úvěrů (17) - Credoma, ČS,
ČSOB, HB, GE, KB, LBBW,
Mbank, RB, Unicredit, Volksbank, WHB, ČMSS(Liška), SSČS
(Buřinka), VSSKB(Pyramida),
WSS, RSTS (Raifka)
Oblast investic:cca 2000 fondů registrovaných v ČR nakupovaných
přes platformu Moventum
Investiční společnosti (7):ABRO,
CONSEQ, HSBC, IKS, ING, Pioneer, WIOF
Oblast penzijních fondů (4): AXA,
ING, PF ČS, PF KB
Oblast pojišťoven (9): AEGON,
AVIVA, AXA, ČP, GP, ING, Kooperativa, PČS, UNIQUA
Samozřejmě, že sami nejsme
schopni sledovat všechny pohyby
na finančních trzích a změny produktů a legislativy v ČR. Veškeré
změny, software a materiály nám
poskytuje centrála SOPHIA FINANCE v Praze, s kterou máme

on-line spojení přes portál, kde
jsou umístěny všechny informace
k software, informacím, legislativě
a producentům, včetně změn.
Denně se tak kdykoli můžeme připojit k informacím, které potřebujeme, ať už u nás v kanceláři nebo
na návštěvě u klienta.
V rámci těchto služeb tak využíváme činnosti cca 20 našich spolupracovníků na centrále, kterým
platíme za tyto služby.
Vzhledem k tomu, že nemůžeme
samozřejmě obsáhnout po odborné stránce všechny činnosti v
rámci našich služeb, jsou našimi
partnery v jednotlivých oblastech:
Ing.Arch Jan Přikryl - odborný
konzultant pro architekturu a projekci
Ing.Arch Michal Šmehlík - odborný konzultant pro projekci a inženýrskou činnost v investiční výstavbě
Karel Doležal - RK Domino, odborný konzultant pro realitní služby
Ing. František Schröpfer - RPIC
odborný konzultant pro dotace
EU, ČR, daňové a účetní poradenství
JUDr. Milan Hubený – odborný
konzultant pro právní záležitosti
I v rámci naší kanceláře musí
docházet k dělbě práce, kancelář pracuje v následujícím složení:
Ředitel kanceláře - investiční poradce, hypotéční makléř, obchody
a vztahy s klienty
Odborný poradce - investiční, úvěrový a pojistný analytik, hypotéční
makléř
Odborný poradce - hypotéční
makléř včetně úvěrů ze SS
Odborný pracovník - administrativa, pojištění
Odborný pracovník - reality, realitní služby
-in-
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Reprezentační ples CMG nezklamal
„Navždy sa zachová v pamäti
stužková…“ refrén jedné ze
slavných písní skupiny Elán
se asi vybavil těm, kdo se
zúčastnili Reprezentačního
plesu Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově spojeného se stužkováním budoucích maturantů, protože
bude opravdu na co vzpomínat.
Dne 24. ledna se v záři reflektorů objevilo 22 studentů oktávy nejprve v úvodní filmové
projekci, připomínající slavný
film Armagedon, o záchraně
světa skupinou „22 nejlepších“. Dramaturgie i vtipné
prostřihy zaujaly a pobavily
přítomné, kteří pak odměnili „
hlavní hrdiny „vesmírné mise“
skandovaným
potleskem.Třídní profesorka Mgr.
Bohumila Měchurová ozdobila své studenty stužkami a šerpami s názvem školy a s osobním mottem každého studenta.
Slavnostní přípitek a tanec s rodiči a vyučujícími uzavřely oficiální část večera. Zdaleka
však nekončil společenský
program. Kromě úvodního
předtančení prostějovské skupiny Piruette se představil
Martin Pasterňák s partnerkou
s ukázkami společenských tanců, které po úspěšné televizní
soutěži Star Dance získávají
opět na oblibě. Na tomto místě
se musíme pochvalně vyjádřit
o hudební skupině Novios, která výborně zvoleným reperto-

árem povzbudila k tanci
tanga, samby, slowfoxu i
ty, jimž od „tanečních“
uteklo už mnoho let.
Dalším krásným tanečním vystoupením, tentokrát izraelských tanců,
se mohli návštěvníci plesu potěšit hodinu před
půlnocí v podání taneční
skupiny RUT s uměleckou vedoucí Evou Štefkovou. A největší překvapení čekalo na
přítomné o půlnoci, kdy
před tradiční tombolou
vystoupila ABBA! Ano,
je to tak, oktaváni ve věrných kostýmech evokovali vzpomínku na legendární skupinu a svým
přesvědčivým podáním
písně Mamma mia sklidili velký úspěch.
Úspěšná a zajímavá byla
i tombola. Její hlavní cenou byl notebook, který
věnovala Česko švýcarská investiční společnost, a tak není divu, že
hlavně mezi studenty
byl o losy do tomboly
velký zájem. Ovšem i
ostatní ceny stály za pozornost. Např. ze selete
divočáka se nyní raduje
jeden z bývalých studentů školy. Absolventi
gymnázia jsou vždy početnou
skupinou
návštěvníků plesu a my
jsme tomu moc rádi. Je

to příležitost k setkání,
rozhovoru i k vzpomínkám na zážitky, které je
dodnes se školou spojují. Pravidelnými hosty
plesu bývají i představitelé veřejného života.
Ten letošní poctil svou
přítomností kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Antonín Basler, jehož velkým koníčkem je fotografování,
a tak o fotodokumentaci
nebude nouze.
Děkujeme všem, kteří se
na přípravě plesu podíleli, především samotným
studentům oktávy a jejich
rodičům za zabezpečení
programu, výzdoby sálu,
osvětlení a darů do tomboly, paní Petře Němcové
za nácvik a choreografii
předtančení a stužkování,
děkujeme všem účinkujícím, sponzorům, bezpečnostní agentuře Probea ,
zvláštní
poděkování
hudbě a samozřejmě
všem, kteří jste přišli,
protože hlavně pro vás
jsme ples připravovali.
Letošní maturanti jsou ostužkováni, teď je čeká několik měsíců tvrdé přípravy na maturitu a my jim
přejeme, aby jejich
záchranná mise (abychom
zůstali v duchu tématiky
plesu) byla úspěšná.
Jitka Hubáčková

Europoslanec Březina bude přednášet o ochranných známkách
Dne 20. února proběhne v
Prostějově přednáška europoslance Ing. Jana Březiny
(na snímku) o ochranných
známkách v Evropské unii.
Tuto zajímavou akci organizují prostějovská Střední odborná škola podnikání a obchodu a olomoucké Eurocentrum.
Poslanec Evropského parlamentu Jan Březina se proslavil
„bojem“ za získání ochranných
označení původu (OP) a zeměpisného označení (ZO) země-

dělských produktů a potravin v
Evropské unii. Ochranné
známky OP a ZO jsou na základě žádosti jednotlivých členských zemí přidělovány výjimečným zemědělským produktům a potravinám, které
svou jedinečností, technologií
výroby nebo tradicí patří k evropským specialitám. Tato
označení jsou významným
marketingovým nástrojem napomáhajícím v prodeji v rámci
Evropské unie i mimo ni. Také
na základě výrazné iniciativy

europoslance Březiny se do
současnosti podařilo na prestižní seznam chráněných označení zapsat další české a moravské zemědělské výrobky a
potraviny. Při vstupu do Unie v
roce 2004 jsme přitom získali
pouze tři označení pro pivo vyráběné v Českých Budějovicích. Přísnější ochranu v rámci
EU, tzv. označení původu, mají v současnosti např. Žatecký
chmel, Pohořelický kapr nebo
Český kmín. Tyto produkty se
zařadily mezi takové krajové

speciality jsou např. Parmská
šunka, nebo Ementál. Štramberské uši, Hořické trubičky
nebo Pardubický perník jsou
pak produkty označované logem zeměpisného původu.
Mnohem více informací o této
problematice se mohou zájemci dozvědět 20. února od 10.00
hodin v KK Duha.
Je třeba se předem telefonicky
přihlásit na tel. čísle 585 631
250 nebo na mailové adrese
krsa@euroskop.cz do 18. února 2009.
-red-

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 + gramo-

fonové desky s vyvol. cenou
200 korun, prodlužovačka +
rozbočovač (2 ks) s vyvol. cenou 20 korun, skleněné misky
(2 ks) s vyvol. cenou 5 korun,
lampička bez stínidla s vyvol.
cenou 5 korun, vázička s květinovým dekorem s vyvol. cenou 5 korun, hrníčky "ducháčky" (3 ks) s vyvol. cenou
15 korun, lustr s vyvol. cenou
15 korun, sada miniatur s vyvol. cenou 20 korun, vázičky
(5 ks) s vyvol. cenou 20 korun, pohárky na vajíčka s vyvol. cenou 15 korun, sklenice
"napoleonky" (5 ks) s vyvol.
cenou 15 korun, sklenice na
kávu malovaná s vyvol. cenou 10 korun, hrníčky s podšálky (6+6) s vyvol. cenou

15 korun, talíře + misky s vyvol. cenou 15 korun, sklenice
na víno (4 ks) s vyvol. cenou
15 korun, slaměná vánoční
ozdoba s vyvol. cenou 5 korun, závěsné hodiny s vyvol.
cenou 600 korun, domácí kino Ambross s vyvol. cenou
300 korun, videorekordér LG
s vyvol. cenou 100 korun,
stolní hodiny s vyvol. cenou
100 korun, mikrovlnná trouba s vyvol. cenou 200 korun,
plastový koš s vyvol. cenou
20 korun, skleněný košíček s
vyvol. cenou 50 korun, řetízky ze žlutého kovu s vyvol.
cenou 200, 210 a 220 korun,
skartovačka PS-62 C s vyvol.
cenou 100 korun, tiskárna HP
laserjet s vyvol. cenou 100

Chemická olympiáda zná vítěze
V úterý 27. ledna 2009 uspořádalo Sportcentrum ve spolupráci s RG města Prostějova okresní kolo 45. ročníku
chemické olympiády kategorie D, která je určena pro
žáky 8. a 9. tříd základních
škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
Tato soutěž, která je jednotná
pro celé území České republiky
a pořádá se každým rokem, si
klade za cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou
zájmové činnosti napomáhá
vyvolávat hlubší zájem o chemii a vede žáky k samostatné
práci. Celkem 25 soutěžících

řešilo zadané teoretické a laboratorní úlohy, které se týkaly
halových prvků. V kategorii základních škol obsadil 1. místo
Radim Mach ze ZŠ Vrbátky, 2.
místo Anna Králová a 3. místo
Jakub Mikšík - oba ze ZŠ Majakovského ve Vrahovicích. Z
gymnázií 1. místo obsadil Michal Koudelka z Konice, 2.
místo Jiří Strouhal z GJW v
Prostějově, 3. místo David Kopečný opět z Gymnázia Konice. Všichni jmenovaní budou
náš okres reprezentovat v krajském kole, které proběhne v
březnu v Hranicích na Moravě.
V. Ambrožová

Pozor na Český telefonní seznam!
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů varuje nejen spotřebitele, ale i
podnikatele před jednáním společnosti Český telefonní seznam,
s.r.o.. Společnost využívá neopatrnosti a důvěřivosti lidí. Firma rozesílá faktury výrazně se podobající fakturám za telefonní služby
společnosti Telefonica – O2. Adresáti jsou zde vyzváni, aby zaplatili částku 2 963 korun za uvedení
svých kontaktních údajů v telefonním seznamu. SOS tímto chce
upozornit, že se jedná o dobrovolnou platbu a je pouze na adresátech, zda si tuto službu zaplatí
nebo fakturu zahodí.
V současné době eviduje SOS
větší množství podání od spotřebitelů i od podnikatelů, takže je evidentní, že i když na jednání firmy
upozornila v závěru uplynulého

roku média, ta podniká výše uvedeným způsobem dál.
Tato činnost, kterou firma Český
telefonní seznam s.r.o. provozuje
už od loňského roku, nemá vůbec
nic společného se zdarma rozdávanými Zlatými stránkami od
Společnosti Mediatel, spol. s r.o..
„Samotná společnost se od celé
záležitosti ve svém prosincovém
prohlášení výslovně distancovala,„ říká Eva Strnadová, z právního oddělení Sdružení obrany
spotřebitelů.
SOS chce upozornit a varovat spotřebitele, živnostníky, případně i
další odpovědné zaměstnance firem, aby nepodepisovali dokumenty či neplatili žádné faktury
bez podrobného seznámení se situací a přečtení si obchodních podmínek.
-red-

Ad: Hejtman v hanáckém kroji

Okresní soud v Prostějově draží movité věci
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, Stanislavu Kolaříkovi z Dětkovic a firmě Aleppo
Link System z Prostějova.
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
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korun, multifunkční zařízení
HP Office JET 5610 s vyvol.
cenou 200 korun, psací stůl
kancelářský (šedý - větší) s
vyvol. cenou 70 korun, psací
stůl kancelářský s podjezdem
na klávesnici s vyvol. cenou
60 korun, psací stůl kancelářský (menší) s vyvol. cenou
50 korun, skříň kancelářská
policová (3 ks) s vyvol. cenou
70 korun za kus, skříň kancelářská celoprosklenná s vyvol. cenou 70 korun a skříň
kancelářská částečně prosklenná s vyvol. cenou 70 korun.
Výše uvedené movité věci si
zájemci mohou prohlédnout
pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů.

Město Prostějov považuje za nezbytné reagovat na informace
zveřejněné v článku Hejtman v
hanáckém kroji z Prostějovského Večerníku dne 26. ledna
2009.
V textu se mimo jiné uvádí, že o
existenci prostějovského regionu
se mohli návštěvníci veletrhu dozvědět pouze z propagačních
materiálů. Toto tvrzení je však
poněkud zavádějící. Město Prostějov mělo na veletrhu GO a
REGIONTOUR stánek s celou
řadou materiálů jako mapy, cyklostezky, DVD, puzzle, kalendáře, omalovánky, letecké snímky, leporela, průvodce městem i
okolím, průvodce radnicí apod.
Po celou dobu trvání veletrhu se
u stánku střídaly pracovnice In-

formační služby Městského úřadu v Prostějově. Žádná z nich nezaznamenala připomínky na nedostatek či nedostatečnou pestrost materiálů ani ze strany novinářů ani ze strany širší veřejnosti.
Mimochodem celkem byly během veletrhu v Brně vydány
zájemcům přes tři tisícovky jednotlivých materiálů představujících město Prostějov a okolí.
Nedomníváme se proto, že by
„Prostějovsko usnulo na růžích“.
Je také třeba mít na paměti, že
celková koncepce prezentace
měst Olomouckého kraje na veletrhu GO a REGIONTOUR odpovídá záměru Olomouckého
kraje. Soňa Provazová, vedoucí
Informační služby Městského
úřadu v Prostějově

KČT pořádá zájezd pro lyžaře
Klub českých turistů Smržice pořádá v sobotu 7. února zájezd do
zimního střediska Bílá v Beskydech pro sjezdaře i běžkaře. Odjezd ze Smržic je v 7.00 hodin, od

lázní v Prostějově 7.10 hodin a z
hlavního nádraží v 7.15 hodin. Jízdenku za 180 korun si můžete zakoupit během týdne v CA Renata
na Kostelecké ulici v Prostějově.
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REGION
Noví školáci se hlásili
v Němčicích nad Hanou
Předminulý pátek se němčická
základní škola proměnila v odpoledních hodinách v pravý Babylon. Konal se zde totiž tradiční
zápis budoucích prvňáčků. Jako
každým rokem se němčická základka na své budoucí abonenty
pečlivě připravila. „Informace o
zápisu, i o naší škole byly rozeslány do širokého okolí našeho
mikroregionu. Týden před tím si
mohli děti i jejich rodiče prohlédnout všechny prostory školy, pohovořit si s učiteli a děti měly možnost při hraní a povídání poznat
svou budoucí paní učitelku.
Mnohé z nich se po této besedě
už nemohly dočkat samotného
zápisu, na který se pilně připravovaly,“ přiblížila každoroční pečlivé přípravy jedna z učitelek
Naďa Tesaříková. V několikaleté
tradici pokračovaly i tentokrát
žákyně 8. ročníku, které na šesti
různých stanovištích, převlečeny

do kostýmů představujících různá povolání vítaly malé návštěvníky. „Stejným způsobem bylo
motivováno i ´přijímací řízení´
učiteli 1. stupně. Dívky jako malířka, cestovatel, kadeřnice, číšnice, prodavačka a veterinářka dětem zpestřily čas čekání. Děti se
uvolnily, rozmluvily a také si vyzkoušely své vědomosti a dovednosti v těchto oborech,“ uvedla
dále Tesaříková. Ve třídách pak
na ně čekala paní učitelka z mateřské školy, která pro ně byla morální oporou a učitelé prvního
stupně, kteří si hravou formou
prověřovali, jak jsou jejich budoucí svěřenci připraveni pro
vstup do školy. Navíc každý kluk
i holka obdrželi bílé tričko s logem školy a nápisem BUDU
ŠKOLÁK. Celkem se přišlo zapsat 35 dětí v doprovodu svých
rodičů a někdy i sourozenců.
-zv,nt-

Pozor, ať v Plumlově nenabouráte, začal tam totiž květen NAMALUJ SVŮJ POHÁDKOVÝ LES V Pradědově galerii narazíte na Guinessovy rekordy
Zdá se vám letošní zima dlouhá?
Štve vás teplé a nepohodlné oblečení a břečka na chodnících?
Máte rádi jarní radovánky a tradice? Pokud ano, tak jste měli
být v sobotu v Plumlově. Začal
tam totiž máj - lásky čas a na
náměstí před hotelem vyrostl
tradiční květnový symbol - májka. Ačkoli byste si mohli myslet,
že čtete náš pověstný Silvestrovský speciál, není tomu tak. V
Plumlově skutečně v sobotu 31.
ledna odpoledne vztyčili 28 metrů vysokou májku. Ti, co projížděli v tento den odpoledne Plumlovem, nevěřili vlastním očím.
Přes zamlžená nebo zasněžená
okénka svých automobilů viděli
zvláštní úkaz. V hustém sněžení
a při teplotě těsně nad bodem
mrazu hrstka recesistů v čele s
Jaroslavem Dudíkem stavěla
májku. „Chlapi v hospodě mě
hecovali, tak jsem to zorganizoval,“ řekl Prostějovskému Večerníku k sobotní akci hlavní organizátor Jaroslav Dudík, který
ke spolupráci přizval také Spolek Plumlovských nadšenců.
Recesisté z Plumlova, kteří oslavili v létě Vánoce, začali v sobotu

opracovávat 28 metrů vysoký
smrk. Zbavili ho kůry, vršek větví
nechali, pod ně připevnili zdobený
věnec. Na májku ještě přidali podprsenku, lůj a mrkev a mohlo se začít stavět. Těžké stroje a pár dobrovolníků se dali do práce. Přes menší problémy se nakonec vše po-

Známé putování Pohádkovým lesem okolo Sládkovy skály se startem a cílem na tábořišti Pod borovicí bude mít letos už svoje patnácté pokračování. Pokud by se vám
zmíněné indicie zdály poněkud
vzdálené, pak vězte, že není řeč o
ničem jiném, než o známém Pohádkovém lesu ve Dzbeli-Borové.
Pohádkový les ve Dzbeli má svůj
pevný řád. Stejně jako se otevírají na
jeden jediný den hory s poklady, i jeho den přichází vždycky první červnovou sobotu. Proč je ale o něm řeč
už teď? Samozřejmě, patnáctý ročník představuje i malé půlkulatiny,
ale důvod je ještě jiný. Pořadatelé přicházejí s výzvou, aby si děti ztvárnily Pohádkový les podle svých představ.
Oproti letité tradici vloni naopak poprvé si pohádkové putování vzali na
starost noví pořadatelé. Od loňska
má tedy pohádkovou říši ve Dzbeli
‚pod palcem‘ SDH Dzbel. Hasiči přicházejí pro letošek s jistou inovací. K
té potřebují spolupráci ‚návrhářů‘,
kteří by vymysleli nové kulisy ztvárňující pohádkové postavy na jednotlivých stanovištích. To je samo-

Májka v lednu? V Plumlově
nic nemožného! Od soboty
zdobí plumlovské náměstí tradiční symbol jara. Nebojte se není to návrat minulých časů, kde zítra znamenalo již včera,
ale jen další žertovný kousek místních recesistů. Na prvním snímku autoři originálního žertu při posledních úpravách koruny ztepilého smrku. Druhá fotografie je
nepopiratelným svědectvím o tom, že po
celý únor bude stát v Plumlově májka!
Foto: Tomáš Polák

Vedle klobásek se bude koštovat i sekaná!
takzvaného „čepáku“. Další keramická dílna vyrobí upomínkové
„Mostkovické kaléšeky“, které si
budou moci návštěvníci zakoupit,“
prozradil přehršel dalších zajímavostí z pořadatelské „kuchyně“ jeden z hlavních organizátorů akce
Lubomír Karafiát. Vedle klasických
doprovodných akcí úzce souvisejících s koštováním moravské medicíny bude jistě vítaným zpestřením i
vystoupení mažoretek ze ZŠ Pivín.
A protože celou akci budou zabezpečovat vodáci, na závěr se dostanou „ke slovu“, i kytary. V žádném
případě tedy nepůjde jen o bohapusté popíjení. „Budeme se ze všech sil
snažit o uspořádání kvalitní společensko-kulturní akce. Přípravu akce
si zpestřujeme návštěvami podobných ´slivovicových klání´ na Slovácku a Valašsku. Samozřejmě, že

Na košt s úsměvem.Kdo se bude při přebírání nespočtu zajímavých cen usmívat stejně jako jeden z vítězů loňského ročníku?

Vítejte ve škole! Obdobným způsobem vítaly němčické osmačky své
příští nejmladší spolužáky.

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

775 562 356

„Je jedno, jestli namalují soutěžící deset kulis nebo jedinou,“ říkají dzbelští hasiči

vedlo a májka tak bude vévodit celý měsíc náměstí před hotelem.
„Májku budeme hlídat ve dne i v
noci,“ dodal Jaroslav Dudík, který
se tímto snažil odradit všetečné aktivisty od skolení mohutného smrku.
„Na 28. února chystáme slavnostní
kácení máje v maskách. To už bude začínat léto a bude tepleji,“ nastínil plány na pokračování recesistické akce se záludným úsměvem Prostějovskému Večerníku
Marek Otruba, prezident Spolku
Plumlovských nadšenců. Tak řidiči pozor, ať při pohledu na dominantu Plumlova nezapomenete na
řízení.
-top-

Mostkovický kaléšek chystá celou řadu novinek
Letošní 2. ročník degustátorské
soutěže Mostkovické kaléšek bude „opepřen“ celou řadou novinek. Pořadatelé chystají kromě již
v minulém vydání zmíněné kategorie domácích likérů a soutěžní
ochutnávky domácích klobásek
také soutěž o nejlahodnější domácí sekanou.
Vedle chuťových buněk pohladí estetické duše návštěvníků jistě i kategorie o nejoriginálnější vinětku. Své
výtvory můžou soutěžící zasílat na
email:
lubomirkarafiat@seznam.cz, nebo poštou na níže
uvedenou adresu (maximální velikost vinětky A4). „Dále chystáme i
soutěž o nejlepšího degustátora. Vyhlášen bude i absolutní vítěz koštu,
který získá putovní pohár. Ten jsme
nechali zhotovit v jedné Kyjovské
keramické dílně a bude mít podobu

VOLEJTE:

8-9

Nejen slivovice láká.K Mostkovickému kaléšku neodmyslitelně patří i spousta dalších pochutin. Na výtečném gulášku si pochutnala také senátorka Božena Sekaninová. S přáním dobré chuti neváhal přispěchat šéf místního Sokola Miloš Korhoň.

soutěžíme s tou naší ´Hanáckou´ a
zároveň jak se říká ´chytáme i rozumy´. Posbírané zkušenosti budeme
chtít zúročit na Mostkovickém kaléšku,“ dodává dále šéf organizačního štábu.
Stejně jako loni i letos budou soutěžní vzorky hodnotit sami vystavovatelé a návštěvníci, kteří si zakoupí
koštovací lístek. Hodnotit tedy nebudou žádné komise. „Domníváme
se, že tento způsob hodnocení je nejdemokratičtější. Myslíme si, že
když například sedm lidí ohodnotí
tři vzorky a vetšina se shodne na
svém želízku v ohni bude to mít
zřejmě větší vypovídající hodnotu,
než když má třeba tříčlenná komise
najít ´nejlepší vzorek z deseti´.

Přesvědčila nás o tom i loňská zkušenost, kdy v jedné kategorii zvítězil
nejmenovaný vystavovatel se svým
vzorkem doslova o ´prsa´ před svým
známým. Ten se po soutěži přiznal,
že svůj příspěvek do soutěže dostal
od vítěze,“ vypustil zajímavé informace ze zákulisí loňského klání Karafiát. V kostce to znamená, že vzorky na prvním a druhém místě pocházely z jednoho pálení, hodnotilo
je minimálně dvanáct degustátorů
laiků, kterým chutnala nejvíce. Vždyť drtivá většina „páleničářů“ popíjí svůj lahodný mok v kruhu rodiny a nebo přátel, málokdo pak se
školeným degustátorem. Takže neváhejte, seberte odvahu a přihlaste
právě tu svoji. Už od minulého týd-

ne 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. Sobota 28. března, tedy
den konání 2. ročníku Mostkovického kaléšku se totiž nezadržitelně
blíží! Další střípky z příprav zajímavé degustátorské akce přineseme v dalších číslech Prostějovského
Večerníku.
-zv-

zřejmě nutno připravit s dostatečným
předstihem, aby v sobotu 6. června,
kdy se letošní Pohádkový les otevře,
bylo všechno, jak se patří.
Dzbelští hasiči vyhlašují soutěž
‚NAMALUJ SVŮJ POHÁDKOVÝ LES‘, na jejímž základě by z vybraných návrhů měly vzniknout kulisy provázející pohádkovou cestu. O
tom už byla řeč. Ale jak na to? Podívejme se do propozic.
SDH Dzbel vyzývá základní a umělecké školy, družiny, výtvarné kroužky a pod. ke spolupráci při ztvárnění nových kulis pro akci „Pohádkový
les - Dzbel Borová“. Více informací
na www.dzbel.hostuju.cz
SOUTĚŽ „ NAMALUJ SVŮJ POHÁDKOVÝ LES“
Jedná se o namalování (kreslení) kulis pro pohádková stanoviště na tabuli sololitu o rozměrech 2 x 1,2 m (tabule dodá pořadatel). Dodaný formát
je možno dělit dle potřeby výtvarníka. Nutno dodržet jednoduché složení, rozložení a skladovatelnost. Témata jsou dle daných propozic.
Kulisy pro:
1) PRINCE a PRINCEZNU
2) ČERTY

3) VODNÍKY
4) KŘEMÍLEK A VOCHOMURKA
5) ČARODĚJNICE
6) ŠMOULOVÉ
7) FERDU MRAVENCE a BERUŠKU
Pokud se chcete soutěže zúčastnit,
zašlete libovolný počet návrhů do 28.
2. 2009 na emailovou adresu
sdh.dzbel@seznam.cz a připojte
prosím vaše kontaktní spojení. Porota vyhodnotí vaše návrhy a vybere
konkrétní ztvárnění. Na vlastní realizaci bude období od 15. 3. 2009 do
31. 5. 2009. Vaše díla budou použita
při akci Pohádkový les - Borová dne
6. 6. 2009. Každý nechť je opatřen logem autora, školy, kroužku…
Ocenění a předání cen bude provedeno tamtéž.
„Je to jedno, jestli dotyční udělají 10
kulis nebo jen jednu. Jednotlivci se
samozřejmě mohou účastnit soutěže
také,“ doplňují zmiňované propozice
dzbelští hasiči. Takže času je na vymýšlení ještě relativně dost, zkuste s
tím něco udělat. Princů, princezen a
třeba čarodějnic není nikdy dost.
-MiH-

Zrekonstruovaná škola v Němčicích byla předána uživateli
III. etapa rekonstrukce základní
školy s názvem – Snížení energetické náročnosti, základní škola v
Němčicích nad Hanou byla v pondělí 19. ledna 2009 slavnostně předána uživateli.
Město Němčice nad Hanou získalo
dotaci na akci „Snížení energetické
náročnosti základní školy“ z Operačního programu Životní prostředí
/OPŽP/. Tento program je financován z prostředků Fondu soudržnosti
/EU/, dotace SFŽP ČR a vlastních
zdrojů. Celkové náklady na tuto akci
byly rozpočtovány na 15,6 milionu
korun. Skutečné náklady dosáhly
částky 17,5 milionu korun, z toho 0,7
milionu bylo poskytnuto SFŽP, 11,8
MILIONU Z Fondu soudržnosti
/EU/ a 5 milionů korun činily vlastní
prostředky investora. Formou veřejné zakázky byla vybrána firma
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Kojetín.
Rekonstrukce základní školy probíhá již třetím rokem. V I. etapě v roce 2006 byla provedena přístavba
nové jídelny s kuchyní a vybudována
přestávková plocha. Náklady činily
17 milionů korun. V roce 2007
proběhla II. etapa rekonstrukce ZŠ,
kdy se prováděla rekonstrukce areálové kanalizace a sanace zdiva budovy. Celkové náklady této etapy činily 7 milionů korun. Obě stavby byly dotovány MF ČR a kofinancovány
z vlastních zdrojů města.
V roce 2008 proběhla III. etapa rekonstrukce základní školy. Jednalo se
o první akci financovanou z prostředků Evropské unie. Škola byla opatřena novými okny a dveřmi, bylo provedeno zateplení celé budovy a zhotovena nová fasáda. Předpokládáme,
že dojde k úsporám ve spotřebě energií o cca 30 – 35 % a snížení emisí
CO2.
A kdo se podílel na celé této akci? V
prvé řadě je to zpracovatel studie celkové rekonstrukce školy Ing. Arch.
Petr Malý z Olomouce. Dále projektantka Ing. Jiřina Bubeníková. Za
úspěšné zpracování žádosti o dotaci z
EU děkujeme firmě GHC regio Olo-

Starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková
mouc, Ing. Calábkovi. Výběrové
řízení provedla firma CPS consulting, Ing. Spáčil, Praha. Technický
dozor zajišťovala firma Kanspo
Kroměříž.
Veškeré břímě realizace akce nesla
vybraná firma PTÁČEK z Kojetína a
je třeba poděkovat všem pracovníkům, v čele s vedením firmy, za
kvalitně odvedenou práci. Akce byla
zahájena 5. září 2008 a již 19. prosince byla stavba předána investorovi.
Šlo o velmi krátký termín pro realizování tak stavebně rozsáhlé akce.
Přesto byla stavba zvládnuta perfektně. Obavy z klimatických podmínek
v listopadu a prosinci měli oba hlavní
aktéři, investor i dodavatel.
Protože se jednalo o čerpání prvních
prostředků z EU, byla velmi důležitá
spolupráce s poskytovatelem dotace.
Naším projektovým manažerem
SFŽP byl Ing. Zdeněk Novák. S ním
jsme konzultovali všechny kroky
profinancování a realizace stavby.
Hodně práce zastalo také vedení školy a pracovníci školy, neboť po celé
čtyři měsíce realizace zajistili bezproblémový chod školy a tím bezpečnost žáků, ve spolupráci s dodavatelem stavby. Všech, kteří se na realizaci této první akce, financované z prostředků EU, děkujeme. Jsme rádi, že
jsme na tyto zdroje dosáhli a uděláme
vše proto, abychom využili i dalších
nabízených možností v podobě vyhlášených programů EU.
Současně se zateplením školy pro-

bíhala akce financovaná vlastníkem
objektu školy, tj. městem Němčice
nad Hanou. Jednalo se o rekonstrukci střechy na staré budově. I pokud
opravujeme svůj rodinný dům, začínáme od střechy. Protože se městu
nepodařilo najít žádný dotační titul
na rekonstrukci střechy, rozhodlo zastupitelstvo města financovat tuto investici z vlastních prostředků. Jsme
přesvědčeni, že to bylo rozhodnutí
správné. Náklady na rekonstrukci
střechy staré budovy ZŠ činily 3,6
milionu korun.
Již dnes víme, že budeme v rekonstrukci školy pokračovat i v tomto roce a to vybudováním výtahu, čímž
dosáhneme bezbariérového přístupu
do školy a vybavením odborných
učeben. Prostředky na tuto etapu jsou
získány z dotace Regionálního operačního programu /ROP/. Další etapy
rekonstrukce školy spočívají v rekonstrukci elektro a vodo instalace,
podlah a výměny vnitřních dveří,
dále pak ve výstavbě nové tělocvičny
a venkovního sportovního areálu.
Město je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací. Jednou z nich je
základní škola. Zastupitelstvo města
má zájem na tom, aby stav budovy
školy odpovídal požadavkům dnešní
doby jak po stavební stránce, tak po
stránce vybavenosti. Je to dlouhá cesta, která si vyžádá nemalé finanční
prostředky. Ceníme si možnosti dosáhnout na prostředky z Evropské
unie, neboť se tak rychleji přibližujeme stanovenému cíli. Stejně tak se
chceme starat o další objekty v majetku města, které slouží vzdělávání a
výchově /MŠ a ZUŠ/, ale také budovám pro zajištění záchranného systému – hasičská zbrojnice, budovám
občanské vybavenosti – radnice, lidový dům a kino. Děláme všechny
kroky pro to, abychom zajistili podklady, potřebné pro předložení dalších žádostí o dotace z EU. A jsme
přesvědčeni, že takto postupují
všechny obce naší republiky, které
mají zájem zlepšovat životní podmínky svých obyvatel.
Ivana Dvořáková, starostka

Při cestě na hrad Sovinec si stačí
jenom o pár kilometrů poodskočit, zamířit do Jiříkova. Kromě
toho, že je to místo, kam se v poválečné vlně osidlování vydalo
hledat nový domov spousta rodin i z našeho regionu, najdeme
zde Pradědovu galerii. Právě to
je svět řezbáře Jiřího Halouzky,
který se mimochodem představil letos před Vánoci před prostějovskou radnicí.
Těžko říct, jestli je cílem řezbáře
Jiřího Halouzky lámat světové rekordy, nicméně tím, že má ve svém
‚řemesle‘ na kontě hned čtyři zápisy do Guinessovy knihy rekordů
dává tušit, že kromě pozoruhodnosti svých děl stojí za pozornost
také on sám. „Mám rád vyloženě
velké věci. Všechno, co dělám, je v
životní nebo i nadživotní velikosti,“ usmívá se řezbář.
Návštěva jeho galerie, mimochodem pojmenované po vládci zdejšího kraje a také ústřední postavě
jeho přírodní výstavní síně – Pradědovi, stojí opravdu za to. Pokud
jste ovšem dostatečně připraveni
na to, že tu na vás jukne medvěd
nebo krokodýl, tu se setkáte naopak s docela živými daňky a koni.
Sám Jiří Halouzka je průvodcem
ve svém panoptiku ukrytém kromě
venkovních prostor také ve stodolách a hospodářských objektech
bývalého statku, dnes dančí farmy.
Po rekordu určitě sahá i tím, že se
galerie rozkládá na rozloze 3 hektarů. Prostě když něco, tak pořádně…
„Že vznikne něco, co se nakonec
stane rekordem, je spíš shoda
náhod. Je to v každém špalku dřeva,“ říká řezbář. V každé postavě je
především realismus, a to se vším
všudy. Tedy i v rozměrech. „Nedělám moderní umění,“ dodává pro
ty, kdo by v jeho řezbách hledali jistou abstraktnost nebo jiný smysl,
či symboliku. I tak samozřejmě
díla mají svoje myšlenkové pozadí
spojené s jejich vznikem. To platí

Největší betlém na světě. Možná na obrázku až tak nevypadá, ale pokud se postaví dospělý člověk k některé z figur, jsou dimenze docela jiné.
především o největším betlému na
světě, který najdete právě v Pradědově galerii. Ten je věnován památce papeže Jana Pavla II. Už v
roce 1988 byl pozván Jiří Halouzka k osobní audienci na papežovo
letní sídlo Gandolfo. Papežova
slova, že betlém je jako kniha, ze
které lze hodně vyčíst a pochopit a
napomáhá šíření křesťanství, zrála
celých 10 let. V roce 1998 se řezbář rozhodl tuto myšlenku ztvárnit
prostřednictvím betléma v životní
velikosti, který dnes už čítá víc jak
stovku figur.
Svoji historii má i další ‚rekordní
počin‘. V tomto případě má pro
změnu podobu dřevěného obrazu
Děda Praděda. Ten byl původně
umístěn na kamenné rozhledně na
vrcholku Pradědu. Ta však byla i
spolu s obrazem zničena. Dnešní

Jiří Halouzka je zároveň také průvodcem po své galerii. Asi nikdo nedokáže o svých dílech vyprávět zasvěceněji, než sám autor. Platí to i u
výkladů k ‚rekordnímu‘ obrazu Pradědova říše.

MĚSTO PROSTĚJOV
Tajemník Městského úřadu v Prostějově
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

STAVEBNÍ TECHNIK
na odboru rozvoje a investic
Městského úřadu v Prostějově
Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete na internetové
adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní
místa nebo na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162, 129
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 10. února 2009 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,
nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte: „VŘ - Technik”

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

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

PRODEJ
-obklady, dlažby
sanita

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

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

Mob.: 604 259 957

podobu mu dal Jiří Halouzka prostřednictvím 24 lipových kmenů,
díky nimž vzniklo ‚plátno‘ o
rozměru 7 x 2,2 m. Obraz znázorňuje horského ducha Praděda
uprostřed jeho říše, kde kromě mytického popisu je znázorněn i skutečný život.
Tím dalším rekordem je samotný
Praděd. Tentokrát ovšem v podobě
sochy. Těžko ovšem říct, zda v životní nebo nadživotní velikosti.
Kdo to dokáže posoudit? Snad jen
ten, kdo se s Pradědem setkal a
těch opravdu moc není. Pokud
ovšem Jiří Halouzka nebyl jedním
z těch vyvolených… Nicméně jeho podoba Praděda má úctyhodných 10,4 m a váží kolem 20 tun.
Za pomoci i veskrze nevýtvarné
techniky odpovídající daným
rozměrům – nakladače, vysokozdvižné plošiny, elektrické pily či
kopací sekyry průběžně vznikala
socha od března 2003 do dubna
2005. A je opravdu nepřehlédnutelná, a to nejenom v aspektu
rozměrovém.

Za zmínku jistě stojí i Křížová cesta, která má o něco víc zastavení,
než je obvyklé. I když i to je svým
způsobem neobvyklé, respektive
rekordní, to, co se tímto titulem
skutečně honosí, je největší dřevořezba na světě – ‚Vyznání rodné
zemi‘ dosahující úctyhodných
rozměrů 36 x 2 m a lemuje obvod
podkroví stodoly. Zachycuje významné zlomy naší historie už od
bájného příchodu na Říp až
víceméně
do
současnosti.
Nicméně ‚certifikovaným‘ rekordem je ještě jiné dílo, které ovšem
v Pradědově galerii u Halouzků
nenajdete. Je to největší krokodýl
vyřezaný ze dřeva, na kterého, samozřejmě ne umístěného v teráriu,
narazíte v ostravské zoo.
Samozřejmě, na Sovinec a potažmo tedy do Jiříkova, to není jenom na skok. Ale pokud se už vydáte do těchto končin, pak určitě
stojí za to ještě těch pár kilásků popojet. V Pradědově říši opravdu
najdete to, co se vám jinde jenom
tak nepřihodí.
–MiH-

Kultura & zábava

2. února 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Čtvrtek 5. února: 10.00 – 12.00 hod.
Sobota 7. února: 17.15 – 19.15 hod.
Neděle 8. února: 10.30 – 12.30 hod.
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
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.

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
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
Dovala, autorské čtení básní,v doprovodu klasické kytary. Přednáškový
sálek Církve československé husitské,
Demelova 1, Prostějov (za Priorem).
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.
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
V sobotu 7.2.2009 se uskuteční v
Národním domě od 19 hodin III.
Modrý ples. Plesem Vás bude provázet herec Tomáš Matonoha. Speciální host programu je zpěvačka Bára Basiková. Hudba k tanci a poslechu ve

KUPÓN č. 5
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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 e-mail: 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.
Střední škola automobilní pořádá
13. února 2009 maturitní ples v
Národním domě. Zahájení v 19:30
hodin.
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.

Zahajujeme intenzivní kurz přípravy
na talentovky. Výstava fotografií žáků
Atelieru modrý Anděl-Bar 12opic,
Partyzánská 14, PV /do konce února/.
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.
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,
produkce.sdpv@centrum.cz, www.
sdpv.cz

Jaro se blíží a s ním i chovná sezona
drobného zvířectva. V souvislosti s ní,
pořádá ZO ČSCH v Kostelci na Hané
dne 7. února 2009 prodejní výstavu
chovných králíků, spojenou s burzou holubů a drůbeže. Výstava bude
k prodeji otevřena od 10 do 13 hod.
Zájemci zde budou mít možnost nákupu kvalitních chovných zvířat před jarní chovnou sezonou. Zvou chovatelé z
Kostelce na Hané.
SK AMATÉR 1993 si Vás dovoluje
pozvat v sobotu 14. února 2009 ve
20.00 hod. do sálu Obecního úřadu
Hluchov na tradiční SPORTOVNÍ
PLES. K tanci a poslechu hraje hudba
Duo Pištěk z Plumlova. Srdečně zvou
pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů Drahany
pořádá v sobotu 14.2.2009 v 8.00

Kino Metro 70
Pondělí 2. února:
14.00 Bijásek – Mimořádný
17.30 Zakázané království
Americká akční komedie
20.00 Veřejný nepřítel č. 1 - Epilog
Francouzský thriller
Úterý 3. února:
17.30 Zakázané království
20.00 Veřejný nepřítel č. 1 - EPILOG
Středa 4. února:
17.30 Zakázané království
20.00 Veřejný nepřítel č. 1 - EPILOG
Čtvrtek 5. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
Česká filmová komedie
20.00 Ocas ještěrky
České filmové drama
Pátek 6. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
20.00 Ocas ještěrky
Sobota 7. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
20.00 Ocas ještěrky
Neděle 8. února:
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
20.00 Ocas ještěrky
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

Sokol PŘEMYSLOVICE, oddíl kopané pořádá v sobotu 7.2.2009 od
20.00 hod. sportovní ples v místní sokolovně. K poslechu a tanci hraje
country kapela Poraz.
hod. v lese na koci městyse Drahany
ZLATOU VAŘEČKU a Branný
závod tříčlenných družstev. Na tuto
hezkou akci v pěkném prostředí a
bohatým občerstvením Vás zve
SDH Drahany.
XIX. SPOLEČENSKÝ PLES V SELOUTKÁCH – sobota 7. února 2009
v sále OÚ Seloutky. K tanci a poslechu
hraje skupina CASIO BAND. Občerstvení – tombola.
Výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Prostějov, organizuje předvelikonoční
zájezd do Polského Těšína 25. 3.
2009. Přihlášky i od nečlenů organizace přijímá každé úterý od 9.00 do 11.00
hod. na Kostelecké ul. č. 17, dveře č.
109. V těchto termínech je možné vyzvednout členské příspěvkové známky.

Správná odpověď z č. 3: Na snímku je budova VZP (z ul. Hliníky). Vylosovaným výhercem je Antonín Patka, Wolkerova 31, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 10. února 2009, 17.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
16. 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).

Klub Apollo 13 – pátek 13. února:
Sounds of the Grave 2009
FROM BEYOND /brutal doom, Prostějov/, AMORTEZ /black metal, Brno/, NO FUTURE /metal, Prostějov/,
ATTACK OF RAGE /grind grind
grind, Slovensko/, FATALITY /death
metal, Hrušovany u Brna/. Odlet:
20:00 hodin
Fit klub Jitřenka, Šafaříkova 49a,
PV, tel.: 581 111 548,
www.fitklubjitrenka.cz:
VÝBORNÁ ZUMBA pondělí a neděle SKVĚLÉ HODINY JÓGY PILATES středa a pátek. KVALITNÍ AEROBIK s Luckou v úterý a v pátek i
pro děti. Každý den kalanetika a spinning.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV PV, pořádá ve dnech
20. – 27. června 2009 rekondiční pobyt pro postižené s onemocněním
kardio a respiro na HORNÍ BEČVĚ. Čeká na Vás horský hotel Cherry s dvoulůžkovými pokoji a bungalovy s plným soc. zařízením. Doprava
zvláštním autobusem, lékařské zabezpečení, odborní cvičitelé, solná jeskyně, vířivka a bohatý program. Plná
penze. Zájemci se mohou hlásit a podrobné info obdrží na tel.: 739 513 405
– Vladimír Pařízek do 13. března.
Fit klub LINIE, Újezd 3,
608 881 704.
Hledáme lektory a lektorky na všechny druhy cvičení a tance. POTŘEBUJETE ZHUBNOUT A NEVÍTE SI
RADY ? 3-měsíční kurz snižování
nadváhy začíná ve čtvrtek 26. února
2009 – 2 x týdně cvičení + 1x týdně poradenství (omezená kapacita – max. 15
osob). C-WALK – NOVINKA moderní taneční styl vycházející ze street
dance od 20.2. každý pátek v 18.45 s
Liborem. SPINNING 50+ nová hodina pro starší a pokročilé každé pondělí
18.45 hod.
KURZ ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ pro děti od tří let, mládež i dospělé,
začátečníky i pokročilé. Tréninkové
hodiny: úterý 3.2.2009 18.00 – 19.00
hod., sobota 7.2.2009 16.00 – 17.00
hod., neděle 8.2.2009 od 14.30 – 15.30
hod. termíny se týdně obměňují, sledujte www.kraso-brusleni-prostejov.wbs.cz
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Středa 4. února:
15.00 Karamazovi
ČR/Polsko
Sobota 7. února:
15.00 Paraplíčko
Pásmo pohádek
17.30 Den, kdy se zastavila Země
Americké sci-fi
20.00 Quantum of Solace
Dvaadvacáté dobrodružství legendárního agenta 007
Neděle 10. února:
17.30 Den, kdy se zastavila Země
20.00 Quantum of Solace
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 6. února:
20.00 Quantum of solace
Akční / Dobrodružný / Drama /
Thriller USA / Velká Británie
Kino
OKOOko
Němčice
nad Hanou
Kino
Němčice
Pátek 6. února:
19.30 Muzikál ze střední 3
Muzikál USA
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 2. února:
19.00 HRADIŠŤAN
Pátek 6. února:
MATURITNÍ PLES
SOŠ podnikání a obchodu
Sobota 7. února:
MODRÝ PLES
Pořádá ODS
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 6. února:
21.00 TECHNOX
Sobota 7. února:
19.00 MUTATION CADAVERIC
PARTY vol.6,66
Brooklyn
Brooklyn
Sobota 7. února:
21.00 CLICKINQ
Mystic music club

Mystic music club

Pátek 6. února:
The Essential Mix/DJ Choruno
Sobota 7. února:
Remixland/DJ Desperado
Simetrix
Simetrix
Pátek 6. února:
DJ Jirka Mareš
Sobota 7. února:
DJ Martin Čapka

Berani - 21.3.-20.4. V zaměstnání vás čeká pořádný zmatek, který nebude lehké přestát bez úhony. Než mezi kolegy vypustíte něco z úst,
pořádně si to rozmyslete. Jakákoliv jedovatá věta vám uškodí.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete se do laufu a smetete všechno, co se vám
postaví do cesty. A ještě k tomu budete mít na všech frontách nebývalý úspěch. Jde jen o to, abyste neusnuli na vavřínech.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nemáte se čeho bát, nehrozí vám ani to nejmenší nebezpečí, které by mohlo nějak ohrozit váš zaběhnutý způsob života. Sice stále potřebujete rady druhých, ale na to jste zvyklí.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás týden plný změn. S některými se budete
jen těžko vypořádávat, další naopak uvítáte. Každopádně ale budete
donuceni změnit dosavadní způsob života, a to zásadně.
Lvi - 23.7.-23.8. Nedostatek příležitostí navázat smysluplný vztah vás
sice začíná trápit, ale pranic s tím nehodláte dělat. Možná je to díky vaší lenosti, ale zřejmě půjde o to, že na samotu jste si už zvykli.
Panny - 24.8.-23.9. Nedávejte si příliš velké cíle, stejně je nesplníte a
zklamete tak spoustu lidí okolo sebe. Spíše se zaměřte na plnění základních úkolů, což je od vás všeobecně očekáváno.
Váhy - 24.9.-23.10. Vrcholem následujících dnů bude pro vás čtvrtek,
ve kterém vás čeká hned několik překvapivých událostí. Hlavně si
hlídejte soukromí, které je pro vás první v pořadí a je lehce zranitelné.
Štíři - 24.10.-22.11. Zúčastníte se společenské akce, na které se seznámíte s hodně zajímavým člověkem. Středem vaší pozornosti bude
i v dalších dnech, protože s ním začnete úzce spolupracovat.
Střelci - 23.11.-21.12. Hodně lidí z vašeho okolí se bude chtít přiživit
na vaší práci. A protože to nebudete chtít připustit, čeká vás spousta
náročné práce. Budete muset vymyslet plán, jak se bránit.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Tentokrát vám nevyjde všechno podle
představ, dokonce se dostanete do situací, které jste ještě nepoznali.
Bohužel, nepůjde o nic dobrého. Naštěstí máte dobré kamarády.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Dobrá pohoda z minulého týdne se trochu vytratí, přesto i nyní se můžete spolehnout na svůj dobrý odhad v lidech.
V samém zárodku tak odhalíte spiknutí, které připravují kolegové.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete muset zapnout a dát do pořádku všechny
resty s úřady, které se vám v posledních týdnech nahromadily. V
žádném případě to neodkládejte, znamenalo by to katastrofu.
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07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VI (14)
08:05- Přátelé II (3)
08:35- Sabrina - mladá
čarodějnice I (15)
09:05- Panelák (62)
09:45- Odpadlík II (4)
10:45- Právo a pořádek II (21)
11:45- To je vražda, napsala III
(18)
12:45- Chůva k pohledání VI
(15)
13:15- Will & Grace VI (15)
13:45- Policie - New York
(104)
14:40- Chameleon IV (13)
15:40- Médium II (12)
16:40- Drzá Jordan IV (21)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(21)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (4)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (62)
21:20- Kauzy z Bostonu I (5)
22:15- Božská mrcha (5)
23:15- Žralok I (5)
00:10- Na plný plyn I (9)
01:05- Volejte Věštce
02:45- Lovci duchů (21)
03:30- Na čem záleží (55)

05.00 - Krotitelé
dluhů (4/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.50 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.45 - Za školu
12.10 - Zkus mít vkus
12.35 - Bílé ovce
Zábavná škola
12.50 - Děti v Čechách (4/10)
13.05 - Záhady starého Egypta
(4/10)
13.20 - Pohádky z celého světa
(11/13)
13.35 - Veritas - princ pravdy
Americký film
15.10 - Nebezpečí z hlubin
16.05 - Dobrodružství vědy
05:59 Snídaně
a techniky
s Novou
16.35 - Film o filmu Ocas
08:30 Tequila a Bonetti
ještěrky
v Římě (12)
16.50 - De-Lovely
09:25 Blízko smrti
Americký muzikál
Americký film
18.55 - Zprávy v českém
11:10 Odložené případy III
znakovém jazyce
(21)
12:00 Můj přítel Monk IV (7) 19.05 - Příběhy vyprávěné
větru
12:50 Lenssen & spol. (31)
19.30 - Jazz Passengers
13:20 Pohřešovaní III (2)
20.00 - Souboj vojevůdců
14:15 Kobra 11 VI (10)
(5/13)
15:10 Hvězdná brána V (4)
20.50 - Neznámí hrdinové 16:05 Zákon a pořádek:
Pohnuté osudy
Zločinné úmysly V (13)
21.20 - Krásný ztráty
17:00 Odpolední
21.45 - Film o filmu Cinka
Televizní noviny
Panna
Sportovní noviny
22.00 - V odborné péči (18/43)
Odpolední Počasí
22.30 - Události, komentáře
17:40 Kriminálka Miami IV 23.10 - Q
(13)
Film point
18:30 Ulice (1181, 1182)
23.40 - Malá etuda o živých
19:30 Televizní noviny
a mrtvých - Lavičkáři
Sportovní noviny
- Novotní - Novákovi
Počasí
- Hrůzné náhody
20:00 Kobra 11 XII (9)
- Z lásky svoji
21:00 Víkend
- Co je to... Můj pohled
21:40 Dr. House III (4)
- Červi
22:35 Špatným směrem
- In sleep in
Německý film
Noční filmový klub
00:40 Mrtvá zóna IV (7)
00.40 - Prázdniny pana Hulota
01:25 Áčko
Francouzská komedie
02:10 Novashopping
02.05 - Knižní svět
02:30 Konec vysílání
02.30 - Restart (4/8)
02.45 - Po stopách
03.00 - Máte slovo
03.45 - POKR
06:20- Tele- 04.10 - Československý
shopping
filmový týdeník
06:35- Petr Pan a piráti (31)
(714/2379)
04.25 - Návrat kancléře
07:00- Teleshopping

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (75/78)
09.00 - In flagranti
Hořká komedie
10.15 - Moje rodina II (5/13)
10.45 - Velké přírodní
katastrofy: Tsunami
(3/4)
11.35 - Bitva o Midway
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (39/54)
14.45 - Soudkyně Amy IV
(5/24)
15.25 - Simpsonovi XIX
(2/20)
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:
Kulíšek nejmenší
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 (2/10)
20.55 - Na cestě po Švýcarských
Alpách
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (5/40)
22.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.30 - Přelet nad kukaččím
hnízdem
Americký film
00.45 - Politické spektrum
01.10 - Sex ve městě III (10/18)
01.40 - Okouzlení VIII (39/54)
02.30 - Film o filmu: Sin City Město hříchu
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

06:20- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (32)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VI (15)
08:05- Přátelé II (4)
08:35- Sabrina - mladá
čarodějnice I (16)
09:05- Panelák (63)
09:45- Odpadlík II (5)
10:45- Právo a pořádek II (22)
10:45- To je vražda, napsala III
(19)
12:45- Chůva k pohledání VI
(16)
13:15- Will & Grace VI (16)
13:45- Policie - New York
(105)
14:40- Chameleon IV (14)
15:40- Médium II (13)
16:40- Drzá Jordan V (1)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- Zločiny ze sousedství I
(22)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (5)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(45)
21:20- Melinda a Melinda
Americká komedie
o lásce
23:25- Catlow
Americký western
01:25- Volejte Věštce
03:10- Lovci duchů (22)
03:55- Na čem záleží (56)
04:20- Svět 2009
04:45- Autosalon
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Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.35 - Doktor z vejminku
(1/7)
11.20 - Bílá místa
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(5/13)
13.45 - Okouzlení VIII (41/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(7/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (5/26)
16.15 - Já a moje rodina
(21/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Údolí Kamenice
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon I (5/8)
05.00 - Objektiv
22.55
Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
05.59 - Dobré ráno 23.00 - Paralelní světy
08.30 - Panorama
Milostný příběh
09.10 - Kosmopolis
00.40 - Okouzlení VIII (41/54)
09.40 - Mýty a fakta historie: 01.30 - Hledání ztraceného
Pancho
času
10.25 - 168 hodin
01.55 - Události v regionech
10.55 - Mezi námi zvířaty
02.20 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Brno
12.00 - Kluci v akci
02.45 - Události v regionech
12.25 - Černé ovce
Ostrava
12.40 - Hřiště 7
03.10 - Sabotáž
14.50 - Fokus ČT24
03.35 - Tajné akce StB (5/40)
15.15 - Vltava v obrazech
03.50 - Regiony ČT24
(2/86)
04.15 - Kultura v regionech
15.35 - Svět zázraků: Ushuaia
(Připravilo Brno)
(8/26)
04.40 - Generace "0"
Brána poznání
16.05 - Architektura světla:
05:10 NovaSiza & Corrales
shopping
05:59 15 LET
17.00 - Bojová umění aneb
05:25 Novashopping
TV NOVA
Jednota osobnosti
05:59 Snídaně s Novou
08:35 Tequila a Bonetti
08:30 Tequila a Bonetti
(5/10)
v Římě (14)
v Římě (13)
17.25 - To jsou věci! (3/10)
09:25 Smrtící lekce
09:25 Moře lásky: Cesta
17.50 - Divnopis - Mrkvojedy
Kanadsko-americký
k tobě
18.00 - Klíč
film
Německý romantický 18.30 - Babylon
11:15 Odložené případy III
film
18.55 - Zprávy v českém
(23)
11:10 Odložené případy III
znakovém jazyce
12:05 Můj přítel Monk IV (9)
(22)
19.05 - Learning English with 12:55 Lenssen & spol. (33)
12:05 Můj přítel Monk IV (8)
Ozmo (10/13)
13:20 Pohřešovaní III (4)
12:50 Lenssen & spol. (32)
19.30 - Sabotáž
14:15 Kobra 11 VI (12)
13:20 Pohřešovaní III (3)
20.00 - Ta naše povaha česká 15:15 Hvězdná brána V (6)
14:15 Kobra 11 VI (11)
EVROPSKÝ FILM
16:05 Zákon a pořádek:
15:10 Hvězdná brána V (5)
20.30 - Opojení mocí
Zločinné úmysly V
16:05 Zákon a pořádek:
Francouzsko-německý
(15)
Zločinné úmysly V (14)
thriller
17:00 Odpolední
17:00 Odpolední
22.15 - Věda v Evropě
Televizní noviny
Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
Sportovní noviny
23.10 - Burianův den žen
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
17:40 Kriminálka Miami IV 23.40 - Musicblok
17:40
Kriminálka Miami IV
VEČER NA TÉMA...
(14)
(15)
Můj
kraj
Pošumaví
–
18:30 Ulice (1183, 1184)
18:30 Ulice (1185, 1186)
Historie
i
současnost
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
regionu
Sportovní noviny
Sportovní noviny
00.10 - Karel Klostermann
Počasí
Počasí
01.20 - Šumavské proměny
20:00 Ordinace v růžové
20:00 Beze stopy VII (5)
01.50 - Na vrcholky hor
zahradě 2 (82)
s Vladimírem Čechem 20:55 Námořní vyšetřovací
21:15 Kriminálka Miami V
služba III (21)
02.10 - Souboj vojevůdců
(21)
21:50 15 LET TV NOVA
(5/13)
22:10 112
22:35
Plastická chirurgie s.r.o.
02.55 - Náš venkov
22:45 Tichý nepřítel
IV (10)
03.15 - Znamení a rituály
Americký thriller
23:30 Divoká posedlost
00:45 Kriminálka Las Vegas 03.25 - Světci a svědci
Americký kriminální
03.40 - Sváteční slovo teologa
IV (12)
film
Daniela Hermana
01:30 Novashopping
01:05 Novashopping
01:50 Rady ptáka Loskutáka 03.45 - Cesty víry
01:25 15 LET TV NOVA
04.05 - Křesťanský magazín
02:40 Občanské judo
02:20 112
04.20 - Exit 316 - Mise:
03:35 DO-RE-MI
02:50 DO-RE-MI
Kdopak to zvoní?
04:20 Směr jih (24)
04:20 Směr jih (25)
04.35 - Žebráci
05:10 Novashopping
05:10 Novashopping
04.45
Setkávání
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 (5/7)
09.45 - Babiččina krabička
10.10 - Slovácko sa nesúdí
(5/12)
10.55 - Koncert titánů swingu
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Okouzlení VIII (40/54)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(6/24)
Zábavná škola
15.20 - Děti v Čechách (5/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(5/10)
15.50 - Věda je zábava (12/26)
16.15 - Pomáhejme si
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Katrán tatarský
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:
Poslední střelec (5/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (5/12)
22.05 - Případy inspektora
Lynleyho IV (1/4)
Britský film
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech
(2/86)
00.05 - Okouzlení VIII (40/54)
00.55 - Chcete mě?
01.10 - Poklady světa
01.25 - Vodácká putování
01.40 - Keltský šperk
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Po stopách
09.55 - Architektura světla:
Siza & Corrales
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(8/26)
11.20 - Šaty dělaj' člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (12/26)
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Zkáza trajektu Samina
Brána poznání
16.05 - Deset století architektury
16.20 - Vivat Španělsko!
(5/12)
16.40 - Zoom
16.50 - Než přijede záchranka
(3/13)
17.05 - Diagnóza
17.25 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Pique-nique II. (9/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Malba okamžiku
20.30 - Pompeje (1/2)
Italský historický film
22.05 - V čele Evropy
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Potupa
Noční filmový klub
00.45 - Starý, nový, půjčený
a modrý
Dánská tragikomedie
02.20 - Divadlo žije!
02.45 - Q
03.10 - POP ART
03.50 - Zoom
04.00 - Deset století architektury
04.15 - Než přijede záchranka
(3/13)
04.30 - Rudolf Kundera český malíř v Provence

06:20- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (33)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VI (16)
08:05- Přátelé II (5)
08:35- Sabrina - mladá
čarodějnice I (17)
09:05- Panelák (64)
09:45- Odpadlík II (6)
10:45- Právo a pořádek III (1)
11:45- To je vražda, napsala III
(20)
12:45- Chůva k pohledání VI
(17)
13:15- Will & Grace VI (17)
13:45- Policie - New York
(106)
14:40- Chameleon IV (15)
15:40- Médium II (14)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(1)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (6)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince III
(20)
23:20- Nadaný žák
Americký thriller
01:30- Volejte
03:15- Ve jménu zákona I (1)
04:05- Na čem záleží (57)
04:30- TOP STAR magazín

05:25 Novashopping

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

00:25

23:00

22:10

21:20

20:00

18:30
19:30

17:40

17:00

11:15
12:10
12:55
13:25
14:15
15:10
16:05

09:25

08:35

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti v Římě
(15)
Mýlit se je sexy
Německý romantický
film
Odložené případy IV (1)
Můj přítel Monk IV (10)
Lenssen & spol. (34)
Pohřešovaní III (5)
Kobra 11 VI (13)
Hvězdná brána V (7)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (16)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(16)
Ulice (1187, 1188)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (83)
Kriminálka Las Vegas
VII (22)
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VII (5)
Univerzální voják: Zpět
v akci
Americký akční sci-fi
film
Kriminálka Las Vegas
IV (13)
Novashopping
15 LET TV NOVA
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (26)
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 - Sbohem buď, lásko má
Americký kriminální
film
Archivní návraty
10.35 - Zpívá Karel Gott
a sám uvádí své písničky
a hosty
11.20 - Chirurgie
Televizní přepis povídky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.45 - Okouzlení VIII (42/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(8/24)
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:
Žábronožka sněžní
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 X (1/4)
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (9/12)
23.55 - Sólo pro... Ty Syčáci
00.35 - Okouzlení VIII (42/54)
01.25 - Hotel Babylon I (5/8)
02.20 - 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 - Na cestě po Švýcarských
Alpách

Ètvrtek

05.00 - PORT
05.25 - Sváteční
slovo
teologa
Daniela Hermana
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Poslední střelec (5/13)
10.30 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (5/13)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.45 - Bludiště
13.15 - Já a moje rodina (21/26)
13.30 - Toulavá kamera
14.00 - Království divočiny:
Mořští savci (6/10)
14.30 - Interpelace poslanců
na předsedu vlády
16.00 - Tisíc let české
myslivosti
16.25 - Lord Jim
Britský film
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - ...a tuhle znáte?
20.00 - Unesl vlastní rodinu...
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Restart (5/8)
22.30 - Události, komentáře
Filmový klub
23.10 - V Hlubokém hrdle
Americký dokument
o filmu Hluboké hrdlo
00.35 - Potupa
02.10 - Nominační večer
Českého lva
Film point
03.50 - Malá etuda o živých
a mrtvých
Lavičkáři
Novotní - Novákovi
Hrůzné náhody,
Z lásky svoji
Co je to... Můj pohled,
Červi,
In sleep in
04.45 - Tibet v Nepálu

06:20- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (34)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VI (17)
08:05- Přátelé II (6)
08:35- Sabrina - mladá
čarodějnice I (18)
09:05- Panelák (65)
09:45- Odpadlík II (7)
10:45- Právo a pořádek III (2)
11:45- To je vražda, napsala III
(21)
12:45- Chůva k pohledání VI
(18)
13:15- Will & Grace VI (18)
13:45- Policie - New York (107)
14:40- Chameleon IV (16)
15:40- Médium II (15)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(2)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (7)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(46)
21:20- Jak se staví sen
22:15- Chirurgové IV (5)
23:15- Sběratelé kostí I (2)
00:10- Na plný plyn I (10)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona I (2)
03:40- Na čem záleží (58)
04:05- Kapitán Kloss (11)
05:00- Receptář prima nápadů

5. 2. 2009
6. 2. 2009

05.00 - Vivat
Španělsko!
(5/12)
05.20 - Věda
v Evropě
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.05 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
10.30 - Malba okamžiku
11.00 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.05 - Na plovárně
s Lubošem Hrůzou
13.35 - Medúza
14.05 - Šikulové
14.20 - Byla jednou jedna
planeta (5/26)
14.50 - Sportovci světa: Muž,
který chtěl - být
kondorem
15.45 - Evropa dnes
Brána poznání
16.15 - Kus dřeva ze stromu
16.30 - Rodina a já
16.50 - Bílá místa
17.10 - Střípky času
17.30 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (33/72)
17.40 - Chcete mě?
18.00 - City Folk - Stockholm,
2005
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Haf! (49/62)
20.00 - Zázračná planeta:
Zvířata v životě člověka
(5/5)
20.50 - Film o filmu Kdopak
by se vlka bál
Zveme vás do divadla
21.05 - Hymna aneb
Urfidlovačka
Záznam představení
Studia Láďa
22.30 - Události, komentáře
HOREČKA
PÁTEČNÍ NOCI
23.10 - Gorodok (17/20)
23.35 - TV BONSAI... s Janem
Kačerem
23.55 - Hale and Pace (6/7)
00.20 - Burianův den žen
00.45 - Samizdat (6/15)
01.45 - Unesl vlastní rodinu...
02.40 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.10 - Hledám práci
03.30 - Exit 316 - Mise:
Kdopak to zvoní?
03.50 - Rodina a já
04.10 - Bílá místa
04.25 - Hudební studio M Romance, písně, ohlasy

07:10- Oggy a škodíci
07:20- Oggy a škodíci
07:35- Will & Grace VI (18)
08:05- Přátelé II (7)
08:35- Sabrina - mladá
čarodějnice I (19)
09:05- Panelák (66)
09:45- Odpadlík II (8)
10:45- Právo a pořádek III (3)
11:45- To je vražda, napsala III
(22)
12:45- Chůva k pohledání VI
(19)
13:15- Will & Grace VI (19)
13:45- Policie - New York
(108)
14:40- Chameleon IV (17)
15:40- Médium II (16)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(3)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (8)
19:55- Počasí
20:00- Mumie
Americký dobrodružný
film
22:40- Rychle a zběsile
Americký akční thriller
00:50- Další hroznej pátek
Americká komedie
02:20- Volejte Věštce
04:05- Ve jménu zákona I (3)
04:55- Na čem záleží (59)

7. 2. 2009

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (24)
07:00- Země dinosaurů (19)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (8)
08:00- Přátelé II (8)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:35- Hunter VI (4)
10:35- Drzá Jordan V (2)
11:35- Agentura Jasno (5)
12:30- Closer I (9)
13:30- Lupička
Americká kriminální
komedie
15:40- Premier League Live!
16:00- Chelsea FC – Hull City
Přímý přenos utkání
anglické otbalové ligy
18:05- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (9)
19:55- Počasí
20:00- Batman začíná
Americký thriller
23:05- Nejbližší příbuzenstvo
Americký kriminální
thriller
01:15- Volejte Věštce
03:00- Helicops I (7)
03:50- Helicops I (8)

01:25 Novashopping
01:45 Nevítaná návštěva
Americká komedie
03:30 Volejte Novu
04:00 Babicovy dobroty
04:45 Směr jih (28)
05:30 Novashopping
05:50 Novashopping

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Bojová umění
aneb Jednota osobnosti
(5/10)
05.45 - Tisíc let české
myslivosti
06.10 - Film o filmu Kdopak by
se vlka bál
06.30 - Správy STV
06.55 - Diagnóza
07.15 - To jsou věci! (3/10)
07.40 - Divnopis - Mrkvojedy
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Zvířata v životě
člověka (5/5)
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
Se značkou Praga (1)
11.00 - Unesl vlastní rodinu...
06:25Spiderman 12.00 - PORT
(11)
12.30 - Pětka v Pomeranči
06:45 Myšák Stuart Little (11) 12.55 - Game Page
07:10 3-2-1 Tučňáci! (11)
13.20 - Sabotáž
07:35 Senzační Spiderman
13.50 - ČT Live - Zora Jandová
(20)
14.45 - Zlatý důl
08:00 Na výpravě s Jeffem
15.35 - Kamera na cestách:
Corwinem (10)
Nová Evropa očima
08:55 Eso
Michaela Palina (4/7)
10:05 Zlaté dítě
16.35 - Modrá tajemství (2/3)
Americká komedie
17.30 - Po stopách
12:00 Volejte Novu
17.45 - O češtině
12:30 Důvod k rozvodu
18.00 - Divadlo žije!
14:10 Supernova (1/2)
První část amerického 18.30 - Kultura.cz
19.00 - Mezi proudy
katastrofického filmu
19.50 - Krásy evropského
15:40 Mr. Bean
pobřeží: Baskicko
16:15 Což takhle dát si špenát
20.00 - Zlatá šedesátá (6/26)
Česká komedie
21.00 - Slnko v sieti
18:00 Babicovy dobroty
Přední dílo slovenské
18:35 Koření
nové vlny
19:30 Televizní noviny
22.30 - Filmopolis
Sportovní noviny
23.25 - Noc s Andělem
Počasí
00.55 - Abbey Road: Live
20:00 Smím prosit?
(1/12)
Americký romantický
01.45 - Sešli se...
film
02.40 - Je to jenom rokenrol
22:10 Bratrstvo ticha
03.20 - ČT Live - Vichry
Francouzský thriller
04.20 – Grotesky: Charlie
23:45 Absolon
Chaplin
Kanadsko-britský akční
04.35 - Ladí neladí
film

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (6/26)
06.45 - Sezame, pojď si hrát
(75/78)
07.10 - Kromaňonec (6/21)
07.30 - Tip a Tap (21/26)
07.40 - Garfield a přátelé II
(11/26)
08.00 - U nás na farmě (23/26)
08.15 - Pan Pelikán
Finský film
09.45 - Film o filmu
Ocas ještěrky
10.00 - Kuchařská pohotovost
10.30 - Království prstenu (2/2)
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 Styl
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (6/10)
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (6/13)
14.30 - Doktor Martin (5/23)
15.20 - Duševní slepota
Americký film
16.55 - Film o filmu Cinka
Panna
17.10 - Šaty dělaj' člověka
17.20 - Experiment
17.50 - Zahalte jí tvář (6/6)
18.35 - Evropské pexeso
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance
milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Všechnopárty - Silvestr
2008
21.00 - Vyvolávač deště
Americký film
23.10 - Zprávy
23.15 - Branky, body, vteřiny
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - Supernova
Americký sci-fi horor
00.55 - Sylvia
Britský film
02.30 - 13. komnata Tomio
Okamury
02.55 - Pošta pro tebe
03.50 - Sólo pro... Ty Syčáci
04.25 - Folklorní magazín
04.45 - Čtení na dobrou noc

Sobota

22:05

20:00

17:30
18:00
18:55
19:30

17:00

13:55
14:30

10:15
10:45
11:50

08:30

06:45
07:10
07:35

06:20 Spiderman
(12)
Myšák Stuart Little (12)
3-2-1 Tučňáci! (12)
Vteřiny před katastrofou
III (1)
15 LET TV NOVA archiv
Zlatá mříž
Z pekla štěstí (5)
Odvrácená tvář hor (5)
Pomáda
Americký muzikál
Red Bull Crashed Ice
Jádro
Britsko-americký sci-fi
thriller
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa IV (11)
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
ANNO 2008 - 15 LET
TV NOVA
Střepiny

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička bez
maminky (2/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(12/26)
06.50 - Trojčátka (6/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Byli jednou dva písaři
(6/10)
11.45 - Krásy evropského
pobřeží: Benátky
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Sen o krásné panně
Výpravná dramatická
pohádka
14.20 - Kde peníze pomáhají
14.30 - Cesty víry
14.50 - Křesťanský magazín
15.05 - Sváteční slovo teologa
Aleše Opatrného
Pro pamětníky
15.10 - Nikdo nic neví
Bláznivá okupační
groteska
16.20 - Vodácká putování
16.35 - Generace "0"
16.50 - Moje rodina II (6/13)
17.20 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem Říše
pohádek (19/39)
18.35 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance
milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Aljona
Milostný příběh
z komunity
"novodobých otroků",
ukrajinských dělníků
21.40 - 168 hodin
22.15 - Zprávy
22.20 - Branky, body, vteřiny
22.25 - Losování Sportky
a Šance
22.30 - Dalziel a Pascoe IX
(2/4)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Huff I (9/13)
01.10 - Svět umění: Aki
Kaurismäki
02.10 - Uvolněte se, prosím
02.50 - Stop
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
8. 2. 2009

05.30 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Renatou Šáchovou
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk - Stockholm,
2005
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(715/2379)
08.45 - Filmopolis
09.40 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise: Konec
krásných časů
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Rasputin - šílený mnich
11.50 - Česko – Rusko
Přímý přenos utkání
české reprezentace na
Švédských
h okejových hrách
14.20 - Terra musica
15.05 - Svět umění: Aki
Kaurismäki
16.05 - Znamení a rituály
16.20 - Světci a svědci
Filmové návraty
16.35 - Rio Lobo
Americký western
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Simpsonovi XIX (3/20)
19.20 - C. Debussy: Faunovo
odpoledne
VEČER NA TÉMA...
Kriminály
20.00 - Dějiny pod zámkem
aneb Kapitoly z historie
vězeňství
20.55 - Zlodějský svět
21.50 - Na plovárně s Brunem
Schreiberem
Filmový klub
22.15 - Deset kánoí
Australský baladický
film
23.45 - Film o filmu Ďáblova
lest
00.00 - Flamenco 21. století
(2/3)
01.05 - Všechnopárty - Silvestr
2008
02.00 – GRAMMY®
AWARDS 2009

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Samuraj Jack I (25)
07:00- Země dinosaurů (20)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé II (9)
08:00- Svět ve válce (2)
09:15- Svět 2009
09:45- Záhada v Karibiku
Britský detektivní film
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Superman
Americký akční sci-fi
film
16:45- Bláznivá dovolená
Americká komedie
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (10)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(5)
22:15- Wyatt Earp (2/2)
Americký western
00:25- Critters 3
Americká hororová
sci-fi komedie
01:55- Volejte Věštce
03:35- Svět ve válce (2)
04:30- Partie
05:05- Sinan Toprak I (2)

22:30 Mr. GS
23:05 Matador
Americko-německoirský film
00:45 Kriminálka Las Vegas
IV (14)
01:30 Novashopping
01:50 Střepiny
02:15 Důvod k rozvodu
Česká komedie
04:20 Směr jih (29)
05:10 Novashopping
05:25 Novashopping

2. února 2009

06:20- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (35)
07:00- Teleshopping

02:30
02:50
03:35
04:45
05:35
05:50

01:00

22:05
23:10

20:00

18:30
19:30

17:40

17:00

12:55
13:25
14:15
15:10
16:05

12:10

09:25
11:15

08:35

05:59 Snídaně
s Novou
Tequila a Bonetti
v Římě (16)
Julie Lescaut V (10)
Odložené případy IV
(2)
Můj přítel Monk IV
(11)
Lenssen & spol. (35)
Pohřešovaní III (6)
Kobra 11 VI (14)
Hvězdná brána V (8)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly V (17)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka Miami IV
(17)
Ulice (1189, 1190)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Tři mušketýři
Americko-rakouskobritský dobrodružný
film
Tudorovci (5)
Rocky 5
Americký akční film
Vášní posedlý
Francouzský erotický
film
Novashopping
Tabu
DO-RE-MI
Směr jih (27)
Novashopping
Novashopping

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Progres story
09.50 - GEN
10.05 - Film o filmu
Cinka Panna
10.20 - Chvíle pro písničku
10.30 - Příště u Vás z Ústí nad
Labem
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (43/54)
14.30 - Haf! (49/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(18/26)
15.25 - Taylor má trable
(23/26)
15.50 - Svět Elmo (38/56)
16.05 - Babar (25/26)
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:
Řeřišnice trojlistá
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
(5/21)
20.55 - 13. komnata Tomio
Okamury
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.10 - Sex ve městě III (11/18)
22.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.45 - Příliš důvěrná tajemství
Francouzský film
00.30 - Losování Euromiliony
00.35 - Okouzlení VIII (43/54)
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 (17/20)

Pátek
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Populární herec Igor Bareš: ženy jsem nikdy moc neuháněl
Ne nadarmo platí přísloví, že
vrána k vráně sedá. U olomouckého rodáka a herce Igora Bareše, kterého diváci znají
například se seriálu Pojišťovna
štěstí, to platí beze zbytku. Před
několika měsíci se totiž oženil.Vzal si herečku Antonii Talackovou, se kterou se poznal v
Mahenově činohře Národního
divadla v Brně. Oba tak zpečetili své sedmileté partnerství
oddacím listem. O tom, jak se
čerstvému ženáči daří, jaký je
jeho vztah k opačnému pohlaví, nebo jak nahlíží na samotnou instituci svatby, se dozvíte
z následujícího rozhovoru.
Jak jste si svatbu užíval?
Ženil jsem se pozdě, ve svých
dvaačtyřiceti letech, ale předtím
jsem si prošel řadou nejrůznějších vztahů. Z jednoho z nich
vzešla má jedenáctiletá dcera
Sonja, s níž se vídám, nicméně
vychovává ji její matka. Svatba s
Antonií byla takovým završením
našeho sedmiletého vztahu. Jsem
tak trochu staromilec a myslím si,

"Nedokážu si představit, že bych přijel pro nevěstu na bílém koni nebo se nechal
posypat plátky růží z letícího vrtulníku. Podobné akce jsou spíš demonstrací movitosti některých lidí. Já si ale spíš myslím, že se prezentují jako hlupáci."

„Má žena si na mě váží spíš jiných věcí, třeba jsem ji zaujal některými svými divadelními výkony, možná si mě
váží také za jistou normálnost. Já si své ženy zase cením za její čistý přístup k herecké profesi,“ říká Igor Bareš.
Foto archiv rodiny Barešovy

Igor Bareš si bral Antonii Talackovou na zámku Kuks ve východních Čechách.

protože má partnerství se nepože svatba by měla mít alespoň čítala na měsíce, ale spíš na roky.
jednou své místo v životě každého člověka.
Ale byl jste určitě i nějakou domu sám. Naučil jste se napříJak jste si vaši svatbu předsta- klad žehlit?
voval?
Poté, co jsme se rozešli s matkou
Vždycky jsem ji chtěl skromnější, mé dcery Sonji, jsem neměl zhrudokázal jsem si představit jen na- ba dva roky žádnou přítelkyni.
še rodiče a svědky. Nakonec se Ale nějakým žehlením nebo prauskutečnila na zámku Kuks ve ním jsem se vůbec nechtěl zdržovýchodních Čechách. Přijelo na vat. To za mě obstarávala čistírna
ni poměrně hodně lidí a trochu na Bělidlech, kde mi vždycky
jsem se obával, že se stane terčem levně a včas tyto záležitosti vypozornosti různých barevných časopisů. Mezi svatebčany byli totiž SVATÝ VALENTÝN,
známé tváře jako jsou například
Miroslav Etzler, Lenka VlasákoSVÁTEK
vá nebo Mahulena Bočanová.
ZAMILOVANÝCH
Nakonec se o tom sice psalo, ale
poměrně vkusně. A co se týče svaSE BLÍŽÍ!!!
teb, určitě nemám rád žádné
"monstr slavnosti". Nedokážu si ČTĚTE NA STR. 14
představit, že bych přijel pro nevěstu na bílém koni nebo se ne- řídili. Nebyl jsem ani zvyklý dochal posypat plátky růží z letícího ma něco vyvařovat, neexistovalo,
vrtulníku. Podobné akce jsou spíš abych měl uvařený guláš na týden
demonstrací movitosti některých dopředu, takže jsem to řešil stralidí. Já si ale myslím, že se pre- vováním po hospodách. Jsem velzentují jako hlupáci.
mi nepraktický člověk, manuálně
nezručný. Pokaždé musím sehnat
Jste ženatý. Zůstalo ve vás ještě někoho, kdo za mě jisté věci uděněco z bohéma?
lá - například opraví kapající koHodně jsem se zklidnil, ale po houtek. Po dobu svého dvouletéskončení školy jsem prožil pár ho osamění jsem se nic nového
dramatických let. Teď ale toužím nenaučil a vše jsem řešil improvipo klidu, domácím krbu a chci po- zovaným způsobem, i když jsem
řádnou fungující rodinu. Třeba ta- vystudoval střední zemědělskokovou, jakou se podařilo vytvořit technickou školu.
mé mamince, díky které jsem prožil opravdu krásné dětství. A to je Říkáte o sobě, že nejste příliš
možná i jeden z důvodů, proč zručný. Vaší manželce to nevabych se chtěl na stará kolena vrátit dí?
znovu do Olomouce, ačkoli teď Nedokážu si představit, že bych
žiji mezi Brnem a Prahou. Jinak žil s někým, kdo by se ode mě něse považuji spíš za vztahový typ, jak výrazně lišil. Mohl bych žít s

herečkou, malířkou nebo tanečnici, ale určitě ne s elektrotechničkou. Má žena si na mě váží spíš
jiných věcí, třeba jsem ji zaujal
některými svými divadelními
výkony, možná si mě váží také za
jistou normálnost. Já si své ženy
zase cením za její čistý přístup k
herecké profesi. A co se týče praktických věcí, tak já dokážu například naplánovat výlet, ale díky
manželce ho můžeme realizovat,
protože ona sežene ubytování,
ona řídí auto a dělá všechny ty
věci okolo.
Jste spolu už sedm let. Určitě se
občas pohádáte...
To ano. Někdy to přijde urovnávat
ona, jindy zase já. A někdy máme
i několik dnů tichou domácnost.
V této souvislosti mě napadá jeden výrok od Oscara Wildea, který řekl, že když se manželé začnou nenávidět, teprve potom se
probudí vášeň (smích).
Vy jste spíš vášnivý člověk nebo
kliďas?
Jak kdy, snažím se být klidný, ale
když člověk celý život pracuje s
emocemi, jistá labilita se u něj dá
předpokládat. Někdy jsem nervózní, ale snažím se s tím pracovat.
Jakým způsobem se seznamujete s ženami?
Nikdy jsem je moc neuháněl, což
souvisí s obecným náhledem, který na sebe mám: myslím si totiž,
že lidi moc nezajímám. Takže
když jsem přišel do nového prostředí, ať už se jednalo o natáčecí
štáb nebo divadelní kolektiv, byl
jsem vždycky velmi plachý a tro-

Foto: archiv rodiny Barešovy
chu se lidí stranil. Oni si to někdy
mylně vykládali tak, že jsem morous nebo že jimi pohrdám, ale to
nebyla pravda. V Národním divadle jsem si nezvykl dodnes, a to už
tam jsem čtvrtou sezonu. A podobně to mám s i ženami. To už
musel být hodně "pokročilý večírek", abych na to šel trochu tvrdším způsobem. Většinou jsem
byl v tomto opatrný.
A jaké ženy se vám líbí?
Zaujme mě žena, která je hezká.
Od toho se pak odvíjí všechno
ostatní. Teprve potom začnu zjišťovat, jaká skutečně je. Když se
mi líbí po fyzické i duševní stránce, může to být ideální partnerka
pro život. Jsou lidé, kteří říkají, že
na vzhledu nezáleží, ale já to považuji za pokrytectví a lež. Určitě
bych nechtěl žít s ošklivou, ale
povahově velmi kvalitní ženou.
Text: Radek Václavík

IGOR BAREŠ

Narodil se 15. dubna 1966 v
Olomouci.
Během studia hostoval v Divadle
bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno), působil v Mahenově činohře Národního divadla
v Brně. V současné době je v angažmá v Národním divadle v Praze. Za roli Hamleta byl nominován na Cenu Alfreda Radoka, za
Raskolnikova ve Zločinu a trestu
na cenu Thálie. Objevil se například ve filmech Sluneční stát,
Krev zmizelého. Zahrál si v televizních seriálech Černí baroni,
Pojišťovna, Horákovi. Je ženatý,
z předchozího vztahu má dceru
Sonju.

Moravský folklór má stále své příznivce
Hlavním smyslem založení souboru Klas v Kralicích na Hané
bylo oživení krásných hanáckých písní, tanců a krojů a zachování starých lidových tradic. Svými vystoupeními reprezentují moravskou Hanou nejen na mnoha vystoupeních,
festivalech a lidových slavnostech po celé republice, ale
sklízejí úspěchy a ocenění také

v mnoha evropských zemích,
například na Slovensku,v Polsku, Bulharsku, Belgii, Francii,
Itálii, Německu, Rakousku.
„Nejraději ale vystupujeme doma
na Hané. Před třiceti lety jsme založili tradici domácích hanáckých bálů. Ten první se uskutečnil u příležitosti otevření kulturního domu v Kralicích, kde jsme
také našli své útočiště při zkou-

škách a nácviku nových tanců,“
uvedla současná choreografka
souboru Vladimíra Šolcová.
Slavné hanácké bály se konají v
Kralicích dodnes. Pro obrovský
zájem se pořádají hned dva bály
za sebou. Ty letošní měly pořadové číslo třicet jedna.
Každý bál začíná slavnostním
předtančením polonézy v parádních krojích. Pak jsou do taneční

K tradičnímu zahájení bálu nastupují členové souboru v parádních hanáckých krojích.
FOTO JARMILA POSPÍŠILOVÁ

zábavy vloženy další vstupy souboru s některým z lidových tanců
a několikrát za večer se na parketu objeví kapela s hanáckými písničkami, které si s gustem zazpívají všichni.
„V posledních letech jsme se snažili oživit naše vystoupení o nové
prvky. S radostí jsme využili nabídku prostějovského choreografa moderních tanců Jiřího Hubeného. Ze vzájemné spolupráce
vznikla zajímavá vystoupení
Charleston a Mravenci, která
svou rozverností a svěžestí zaujala návštěvníky bálů natolik, že
tato čísla představujeme v programu na mnoha bálech a plesech v regionu. Každý rok připravujeme vždy nové číslo,“ prozradila Šolcová.
Velkou oblibu si získala také
„Červnová noc se souborem.“
Program vyplňuje vystoupení
domácího Klasu spolu s některým dalším folklórním souborem. Po tanečních číslech následuje přátelské posezení, podle
něhož získal tento pořad název
Klebete.
Zvláštní místo v životě souboru
mají Velikonoce a společná pomlázka. Chlapci nastrojí vůz a
koně, upletou kocary a vyjíždějí
společně za děvčaty ze souboru,
aby je pořádně vymrskali.
„Vážíme si toho, co nám zanechali naši předkové a chceme jejich odkaz zanechat dalším generacím. Právě proto jsme se zaměřili na práci s mládeží, abychom je naučili to, co jsme se my
sami naučili a předali jim štafetu,“ dodala choreografka. -jp-

Taneční vystoupení vychází ze starých hanáckých písní anápěvů.

FOTO JARMILA POSPÍŠILOVÁ
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Házenkářský Prostějov
přivítá Jeřábkův memoriál
Po předlouhé zimní pauze se hlásí
ke slovu také házenkáři. Prvoligový
TJ Sokol II. Prostějov pořádá tradiční předjarní prověrku v podobě Jeřábkova memoriálu. Klání čtyř mužstev přivítá palubovka tělocvičny
RG a ZŠ ve Studentské ulici. Vedle
domácího celku se turnaje zúčastní
TJ Tatran Litovel, SCM Zubří a
STM Olomouc. „V týdnu před turnajem se zaměříme na zlepšení
koncovky a z pozice domácího celku nemůžeme mít jiný cíl než pokusit se zvítězit. Největším sokem
by měla být Litovel, ale velmi zdatnými protivníky budou i výběry
Zubří a Olomouce. Jedná se družstva prošpikovaná sice mladými, ale

velmi talentovanými hráči,“ nebrání se roli favorita prostějovský
lodivod Vladimír Krist. Premiérovou zápasovou prověrku v letošním
roce absolvovali Prostějovští v sobotu v Olomouci, kdy postupně
podlehli Přerovu 20:25, Olomouci
19:23 a na závěr Kostelci na Hané
15:16. „Do turnaje jsme šli z plné
přípravy, ale herní projev nebyl vůbec špatný. Pohořeli jsme ovšem v
koncovce, kdy jsme se na vstřelení
branky strašně nadřeli. Ve velmi
dobrém světle se jevili oba gólmani,
kteří nás drželi ve všech duelech,“
nedělal z posledního místa žádnou
tragédii lodivod házenkářského Sokola II.
-zv-

Kostelecký SEMO CUP již v sobotu
Tradičním předsezónním turnajem
SEMO CUPem, začíná házenkářům TJ Sokol Kostelec na HanéHK finální část přípravy na jarní odvetnou část 1. ligy. Populární klání,
které tradičně nabízí fanoušků
házené v regionu obrázek o aktuální formě a případných kádrových
změnách se bude konat v sobotu 7.
února v Městské sportovní hale v
Kostelci na Hané. Oproti minulým
letům se však musí fanoušci smířit s
méně zvučným obsazením, protože
tentokrát do Kostelce nedorazí pravidelný účastník (a také tradiční vítěz HCB Karviná) a také žádný zahraniční klub. „Bohužel Karviná
hraje ve stejném termínu zápas
Českého poháru s Košutkou, která
nesouhlasila s jeho přeložením na
neděli. Karvinští měli eminentní
zájem na našem turnaji hrát, ale bohužel vztahy se západočeským klubem nejsou na dobré úrovni. Místo
Karviné jsme tedy oslovili vedoucí
celek druhé ligy Šumperk, který naši nabídku přijal. Každoroční start
slovenského celku zhatila také termínová kolize, kdy se na Slovensku
v tomto termínu již hrají mistrovské
soutěže,“ vysvětlil absence tradičních taháků trenér Kostelce Alois
Jurík. Přes tyto objektivní potíže se
podařilo organizátorům turnaje sehnat kvalitní konkurenci. Vedle domácího výběru se představí na kostelecké palubovce prvoligové HK
Královo Pole Brno, ze stejné soutěže HCB Jičín „B“ a již výše zmiňovaný druholigový Šumperk.
„Účast je tedy relativně slabší co se
týká kvality, ale zase na druhé straně
máme možnost třízápasové konfrontace se soupeři zhruba naší

výkonnostní úrovně. Hrajeme doma, tak bychom samozřejmě chtěli
dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Šanci ovšem dostanou všichni hráči
stávajícího kádru. Obhájit prvenství
je samozřejmě lákavé, ale uvidíme
jak na tom budeme po zdravotní
stránce,“ vyjádřil se k výkonnostním cílům na domácím turnajiAlois
Jurík.
Momentálně čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže zakončil v uplynulém
týdnu tvrdou zimní přípravu účastí
na turnaji v Olomouci. Mužstvo
oslabené mnoha zdravotními absencemi skončilo v konkurenci šesti celků na předposledním pátém
místě, když prohrálo s Litovlí
15:20, Brnem 15:25 a v souboji o
černého Petra zvítězilo o jednu
branku nad Prostějovem 16:15. „Z
dosažených výsledků se vůbec nevzrušuji. Chybělo mi osm hráčů základní sestavy a prakticky poprvé v
sobotu drželi hráči v ruce míč. S pilováním míčové techniky začneme
až od pondělka (dnes pozn. red.) a
tou pravou herní prověrkou bude až
domácí turnaj s následným zápasem v Litovli. Pevně doufám, že se
postupně dají všichni hráči po zdravotní stránce dohromady,“ uzavřel
téma přípravy náročný kouč.
Kostelecký SEMO CUP začne v
sobotu 7. února v 9:00 hodin utkáním Kostelce na Hané s HK
Královo Pole Brno. Další zápas domácího celku je naplánován na
11:30 proti Šumperku a turnajový
program uzavře v 15:30 závěrečný
duel Kostelce s rezervou Jičína.
Bezprostředně po tomto utkání
proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.
-zv-

Valná hromada sálovky

Okresní štáb sálového fotbalu v Prostějově si dovoluje pozvat vedoucí popřípadě zástupce všech týmů na VALNOU HROMADU FUTSALU. Valná hromada se koná v pátek 6. února 2009 v zasedací
místnosti Okresního fotbalového svazu Prostějov, Skálovo náměstí 2a, Prostějov. Začátek je stanoven na 16:00 hodin! Je potřebné,
aby se na valnou hromadu dostavili zástupci všech mužstev - rozhoduje se o budoucnosti sálovky na Prostějovsku!!!

Šachy – SK ROŠÁDA informuje
1. Dorostenecká liga
V druhé nejvyšší dorostenecké
soutěži má náš kraj zastoupení
zásluhou družstva SK ROŠÁDA
Prostějov. V sobotu 24. ledna
jsme na domácí půdě hostili Lokomotivu Brno C, a jelikož hosté
přijeli pouze v pěti (hrají šestičlenná družstva) a na všech šachovnicích jsme měli mírnou
ELO převahu, byli jsme optimisty. Náhradník Tomáš Zajíček tedy
bodoval kontumačně - 1:0. Po hodině hry se však misky vah začaly naklánět na brněnskou stranu.
Na druhé šachovnici hrající Matěj
Gorba kryl pěšce chybně dámou.
Pěšce sice udržel, nikoli však
dámu, kterou mu jeho soupeř David Krejčí ve 12. tahu chytil - 1:1 .
Na třetí šachovnici probíhala
dívčí válka mezi dvěma Veronikami -Vičarovou a Bartošovou a
domácí Vičarová stála jasně na
prohru. Michael Bureš měl proti
O. Zámečníkovi sice figuru za
pěšce, ale exponovaného krále.
Alespoň Jirka Zapletal (náš host z
Přemyslovic) měl rovnou pozici
na 1. šachovnici s Lapúnikem.
Naštěstí opět zaúřadoval Jakub
Oulehla, který proti Jaroslavu
Krejčímu předvedl úspěšný útok
při opačných rošádách a zvýšil na
2:1. Vzápětí Veronika Vičarová
jako poslední šanci zkusila protiútok, obětí věže vyděsila soupeřku, která chybovala a před nekrytelným matem vzdala - 3:1.
Nyní povolil kapitán hostujícího
družstva pan Lapúnik svému synovi Michalovi nabídnout remízu, kterou Jirka Zapletal i s

ohledem na stav zápasu přijal.
Brněnský vedoucí svého rozhodnutí po další půlhodině hry litoval, protože Míša Bureš pozici
neudržel a prohrál. Místo jasného
vítězství jsme s odřenýma ušima
„utrpěli“ výhru 3,5:2,5.
Po sedmém kole 1. dorostenecké
ligy se ROŠÁDA drží vcelku
podle předpokladů na 7.místě z
dvanáctičlenného startovního pole. Z jednotlivců je potřeba vyzvednout výsledky Jakuba Oulehly, který má bilanci 6,5 ze 7.
Soutěž vyvrcholí 25. a 26. dubna
2009 ve Vyškově závěrečnými
čtyřmi koly.
-togProhra ROŠÁDY v Olomouci
V sedmém kole krajské soutěže
družstev podlehla ROŠÁDA „A“
- AŠK Olomouc 3:5.
-rkSK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní akce za veřejné finanční podpory města Prostějova.

Nejúspěšnější hráč dorosteneckého týmu SK ROŠÁDY Prostějov Jakub Oulehla
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Vyhlášení nejlepších sportovců města proběhne již příští pátek
Prostějov hledá svoji hvězdu, do hlasování se můžete zapojit i vy!
Do vyhlášení nejlepších prostějovských sportovců a sportovních kolektivů uplynulého roku chybí už jen pár dnů. Výsledky pátého ročníku ankety
SPORTOVEC MĚSTA se totiž
dozvíme v pátek 13. února
2009, kdy v prostějovském Hotelu Tennis Club proběhne k této příležitosti slavnostní večer.
Stejně jako v posledních třech
ročnících se organizace této ankety chopila Komise pro
mládež a tělovýchovu při Radě
města Prostějova ve spolupráci
s marketingovou společností
TK PLUS a záštitu nad ní převzal starosta města Jan Tesař.
Jedním z mediálních partnerů
ankety je i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jehož prostřednictvím mohou sportovní fanoušci
hlasovat do kategorie „Sportovní hvězda prostějovských
médií“.„Chceme touto anketou
podpořit prostějovské sportovce v jejich aktivitě, ocenit jejich
činnost a také zhodnotit sportovní výsledky v uplynulém roce,“ nechal se slyšet Michal
Müller, předseda Komise pro
mládež na tělovýchovu a radní
města Prostějova.
Odborná porota složená z členů
sportovní komise města a zástupců médií vybere za rok 2008 nejlepší sportovce ve čtyřech kategoriích, kterými jsou: Sportovec
roku, Tým roku, Talent roku a
Mládežnický tým roku. To však
ještě není všechno. Oceněn bude
dále Sportovní čin roku, další
výrazné osobnosti budou zařazeny do Síně slávy prostějovského
sportu a na svoji premiéru z loňského roku navážou i dvě novinky - ocenění významného počinu
v prostředí výkonnostního či vrcholového sportu a nový, konkrétní přínos v oblasti rozvoje
mládežnického sportu. To vše
pak podtrhne vítěz tradičního hlasování o Sportovní hvězdu prostějovských médií, do kterého se
můžete zapojit i vy, čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Uzávěrka tohoto hlasování je již
tento pátek 6. února 2009. Vylosovaný respondent se přitom může těšit na zajímavou cenu, kterou
byl v minulých ročnících pobyto-

vý zájezd do Řecka pro dvě osoby. Stačí jen maličkost v podobě
vyplnění níže otištěného soutěžního kupónu se svým tipem v
podobě jména sportovce nebo
sportovního klubu, který si podle
vašeho názoru toto ocenění zaslouží.

Své tipy zasílejte
buďto mailem
na adresu:
jana.gaborova@
prostejov.eu,
nebo odevzdejte
na informační
službě městského
úřadu.
Z loňského prvenství se radoval
tenista TK AGROFERT Tomáš
Berdych, na druhém místě skončila bikrosařka Jana Horáková a
třetíbyl parašutista Dukly Jindřich Vedmoch. Mládežnickou
kategorii ovládl také tenista, Lukáš Konečný, mezi týmy dominovaly výběry BK Prostějov a
TK AGROFERT Prostějov. Za
Sportovní čin roku bylo označeno přivedení špičkového ženského volejbalu do města a zřízení
sportovní třídy na Gymnáziu Jiřího Wolkera, do Síně slávy
vstoupili cyklista Vladimír Vačkář, lukostřelec Antonín Přikryl
a parašutista Ivan Hoššo. Sportovní hvězdou prostějovských
médií byl příznivci vybrán Tomáš
Berdych.
Jak jsme již zmínili, začátek slavnostního vyhlášení je naplánován
na pátek 15. února 200 půl osmou
večer, opět do prostor Hotelu
Tennis Club. Co účastníky čeká?
„V průběhu večera dojde na klasické vyhlášení oceněných sportovců, které bude okořeněno vystoupením pěveckého souboru
Lery´s Cherries z Gymnázia Jiřího Wolkera, hlavními tahouny
však tentokrát budou dva Elvisové. Jeden v klasickém provede-

ní Elvis Presley Revival, druhý s
možným překvapením pro diváky...,“ prozradil Michal Müller,
který má orgnizaci celé ankety na
starosti. „Aktéři se mohou těšit
také na atraktivní vystoupení juniorské mistryně světa Evy
Žváčkové, s níž jsem již předběžně dohodnut. Celým večerem
pak budou provázet dva moderátoři Michal Slavík a Kamil Pecha, ceny budou předávat nejen
pozvaní zástupci sponzorů a vedení města, ale také známé sportovní osobnosti. Novinkou bude
laserová show a také medailonky
všech oceněných, jejichž tvorbu
má na starosti Jaroslav Koribský,“ pokračoval ve výčtu organizačních zajímavostí Müller.
„Pozměnili jsme také strukturu
akce, kdy uspořádání židlí v konferečním sále bude tak, aby to připomínaly řady jako v divadle.
Důvod je jednoduchý: uprostřed
totiž vznikne pódium se dvěma
projektory a plátny po stranách
pro dvě hlediště oddělená právě
středovým sloupem. Po skončení
oficiální části proběhne diskotéka, na které nebude chybět ani tolik oblíbené karaoke,“ nažhavil
„staré známé“ nadšence předseda
„sportovní“ komise.
Co se týká finančního zajištění
celé akce, nemají organizátoři
obavy. „Příspěvek města již sice
zdaleka nepokryje veškerou tíhu,
ale díky partnerům jako je TK
PLUS, Starorežná, či Hellas
Tour, můžeme udržet úroveň ankety pořád hodně vysoko. Pro letošní ročník dokonce řešíme

Pořádání ankety Sportovec města má i letos na starosti Michal Müller,
předseda městské Komise pro mládež a tělovýchovu. Foto: archiv
technické zabezpečení ve formě
audiospojení telefonickým mostem, prostřednictvím nějž bychom se kontaktovali nejen se
šťastnými výherci,“ dodal Michal Müller.
Mediálními partnery jsou mimo

jiné Radniční listy a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, proto se
můžete těšit nejen na poslední aktuality (již v příštím čísle), ale i na
podrobnou reportáž včetně fotografií ze samotného slavnostního
večera (za dva týdny). -pk, zv-

Anketní lístek
Jméno a příjmení navrhovaného sportovce:
---------------------------------------------------------------------------------Sportovní disciplína:
---------------------------------------------------------------------------------Jméno, příjmení a kontakt na navrhovatele (telefon):

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

Druholigové volejbalistky TJ OP Litovli body nevzaly
V sobotu 31. ledna hostily volejbalistky TJ OP Prostějov v dalším
druholigovém dvojkole favorizovaný tým TJ Tatran Litovel. Hanácký rival se v letošní sezóně pohybuje na dohled nejvyšší příčky,
když v dosavadním průběhu soutěže ochutnal jen dvakrát hořkost
porážky, právě s vedoucím celkem VK KP Brno „B“. To „oděvářky“ jsou na tom podstatně hůře,
když z odehrátých dvaadvaceti
kol dokázaly zvítězit jen v šesti
případech. Karty před zápasy 23. a
24. kola 2. ligy, skupiny „C“ tedy
byly rozdány jednoznačně. Favorizovaná Litovel svou roli v Prostějově potvrdila, ale zejména v
prvním utkání byly domácí hráčky
hodně blízko senzaci. „Zvláště ve
čtvrté sadě jsme byli hodně blízko.
Škoda těch individuálních chyb,
kterých jsme se v koncovce dopustili,“ litoval promarněné šance
trenér TJ OP Ladislav Sypko. Přes
vedení 2:0 a dobře rozehraný čtvrtý set se nakonec v tie breaku radovala děvčata z Litovle. Promrhaná naděje z prvního duelu se
promítla do psychiky domácích
hráček i v odvetném zápase a Lito-

velanky tak získaly druhé utkání
bez většího odporu „oděvářek“. V
součtu to znamenalo osmnáctou
letošní porážku a propad na předposlední devátou příčku.
1. zápas: TJ OP Prostějov - TJ
Tatran Litovel 2:3 (10, 23, -14, 23, -10).
Sestava TJ OP: Vlčková, Brablecová, Korhoňová, Paňáková, Kučerová, Balunová. Libero: Langerová. Střídaly: Nakládalová, Dočkalová, Skřebská. Trenér: Ladislav Sypko.
Hodnocení trenéra Ladislava
Sypka: „V prvním utkání předvedly holky v prvních dvou setech
vynikající výkon. Zvláště se dařilo
na příjmu, blocích a servisu. Po
herním propadáku ve třetí sadě,
byl čtvrtý set hodně vyrovnaný.
Bohužel v koncovce vyrobily
hráčky hrubé individuální chyby,
které je stály vítězství v zápase. V
tie breaku se nám podařilo dvakrát
stáhnout náskok soupeře, ale nakonec Litovel potvrdila svou kvalitu. Zlomovým momentem zápasu bylo určité polevení na servisu a
příjmu.“
2. zápas: TJ OP Prostějov - TJ

Tatran Litovel 0:3 (-22, -11, -17).
Sestava TJ OP: Vlčková, Brablecová, Korhoňová, Paňáková, Kučerová, Balunová. Libero: Langerová. Střídaly: Jančíková, Nakládalová, Dočkalová, Skřebská.
Trenér: Ladislav Sypko.
Hodnocení trenéra Ladislava
Sypka: „Ve druhém utkání odehrály holky vyrovnaně jen první
set. Při vedení 21:20, však přišel
zkažený servis a soupeřky nabídnutou šanci nepustily. Postupně
pak družstvu odešel příjem a rapidně hráčkám i klesla sebedůvěra. Z průběhu druhého duelu cítím
velké zklamání, protože holky to
jak se říká zabalily. Přitom v podobných utkáních nemají co ztratit a hrát by tedy měly bez nějakých vedlejších vlivů a s čistými
hlavami.“
Zjednat nápravu nebude pro
hráčky TJ OP s určitostí nic lehkého. Přestože i příští dva duely absolvují oděvářky v domácím prostředí „letní“ tělocvičny Za Kosteleckou ulicí, tak soupeřem jim nebude nikdo menší než suverénní
lídr druholigové soutěže VK KP SG Ludvíka Daňka Brno, tedy re-

výsledkový servis 2. ligy, sk. „C“
23. a 24. kolo: VK KP - SG Ludvíka Daňka Brno - TJ Svitavy 3:0
(10,16,18) a 3:0 (11,16,18), VO TJ Lanškroun TJ DDM Brno 3:0
(22,18,17) a 3:0 (23,28,19), TJ Jiskra Havlíčkův Brod - VSK
VŠB-TU Ostrava 3:0 (20,20,19) a 3:1 (15,13,-18,19), TJ Sokol
Křenovice - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 1:3 (-16,24,-23,-19) a
0:3 (-14,-16,-14), TJ OP Prostějov - TJ Tatran Litovel 2:3
(10,23,-14,-23,-10) a 0:3 (-22,-11,-17).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. VK KP - SG Ludvíka Daňka Brno
22 22 0 66:13 44
2. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
24 18 6 62:26 42
3. TJ Tatran Litovel
22 18 4 59:25 40
4. TJ Sokol Křenovice
24 14 10 49:46 38
5. TJ Svitavy
24 11 13 44:46 35
6. TJ DDM Brno
24 8 16 40:57 32
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
24 8 16 40:59 32
8. VO TJ Lanškroun
24 8 16 33:53 32
9. TJ OP Prostějov
24 6 18 33:61 30
10. VSK VŠB-TU Ostrava
24 5 19 26:66 29
Příští program
25. a 26. kolo, sobota 7. února 2009:TJ OP Prostějov - VK KP - SG Ludvíka Daňka Brno, TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Křenovice, TJ Sokol
Frýdek-Místek „B“ -TJ Jiskra Havlíčkův Brod, VSK VŠB-TU Ostrava zerva extraligového KP Brno.
„Jedná se o bezkonkurenční tým
celé soutěže a tak zase nemáme co
ztratit,“ nedělá si velké naděje před

sobotní dvojduelem Ladislav Sypko. Zápasy začínají v tradičním
sobotním čase v 10:00 a 14:00 hodin.
-zv-

Volejbalový míč létá na ZŠ Palackého
Dalšími dějstvími pokračovaly
mládežnické turnaje „O volejbalový míč ZŠ Palackého“. Poslední lednový týden, který je
na všech tuzemských školách ve
znamení pololetních vysvědčení, si sportumilovné děti zpestřily volejbalovými klá-ními ve
volejbale a přehazované mix.
První dostaveníčko si v tělocvičně
ZŠ Palackého dali v úterý 27. ledna žáci 4. a 5. tříd, které čekal turnaj v přehazované mix. Své sportovní dovednosti předvedla družstva ZŠ Kollárova, ZŠ Vl. Majakovského, RG a ZŠ Prostějov a
domácí tým ZŠ Palacká. „S
vývojem turnaje se neustále zvyšuje herní úroveň dětí a jejich

zápal pro hru je srovnatelný s projevem profesionálních sportovců.
Všechny děti si zahrály s plným
nasazením a zcela si zasloužily
malou sladkou pozornost od
sponzora soutěže TK PLUS,“
okomentovala dění na palubovce
hlavní organizátorka turnajů Monika Fialová. Zbývá dodat, že
svou třídu opět potvrdil favorizovaný výběr RG a ZŠ, jenž ze tří
utkání neztratil ani jeden set a s
velkým náskokem vévodí průběžné tabulce.
O den později, ve středu 28. ledna
ve volejbalovém turnaji, v pořadí
třetím hracím dni, porovnaly svůj
um žákyně 6. a 9. tříd. K
vzájemnému měření sil se sešla

družstva ZŠ Určice, ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova a GJW Prostějov. Celý turnaj se vyznačoval
značnou vyrovnaností a ve
většině případů rozhodovaly o
vítězích až poslední míče. Nejlépe
z této dramatické koncovkové loterie vyšel výběr prostějovského
GJW, jenž také vede průběžnou
tabulku.
Seriál turnajů pokračuje již v tomto týdnu, kdy je ve čtvrtek 5. února na pořadu 4. hrací den turnaje
„O volejbalový míč ZŠ Palackého v přehazované mix“. Od deváté hodiny ranní mezi sebou budou zápolit družstva: ZŠ Palackého, ZŠ Čechovice, ZŠ JF Otaslavice a ZŠ E. Valenty.
-zv-

Výsledkový servis „O volejbalový míč“
3. turnaj, přehazovaná mix: ZŠ Palackého - ZŠ Kollárova 2:0
(30:24), RG a ZŠ - ZŠ Vl. Majakovského 2:0 (30:7), ZŠ Palackého ZŠ Vl. Majakovského 2:0 (30:10), RG a ZŠ - ZŠ Kollárova 2:0
(30:11), ZŠ Vl. Majakovského - ZŠ Kollárova 1:1 (28:22), ZŠ Palackého - RG a ZŠ 0:2 (24:30). Průběžné pořadí: 1. RG a ZŠ Prostějov body 16, zápasy (8), 2. ZŠ Dr. Horáka 12 (8), 3. ZŠ Palacká 8 (5),
4. ZŠ Kollárova 7 (8), 5. ZŠ E. Valenty 5 (5), 6. ZŠ Vl. Majakovského 5 (8), 7. ZŠ Melantrichova 3 (8), 8. ZŠ Čechovice 2 (5), 9. ZŠ JF
Otaslavice 2 (5).
3. turnaj, volejbal dívek: ZŠ Palackého - GJW 1:2 (46:43), ZŠ Určice - ZŠ Melantrichova 1:2 (35:48), ZŠ Palackého - ZŠ Určice 2:0
(40:29), GJW - ZŠ Melantrichova 2:1 (40:38), ZŠ Palackého - ZŠ
Melantrichova 2:0 (40:26), ZŠ Určice - GJW 0:2 (24:40). Průběžné
pořadí: 1. Gymnázium JW 16 (8), 2. ZŠ Melantrichova 12 (8), 3. RG
a ZŠ Prostějov 10 (5), 4. ZŠ Palackého 10 (5), 5. ZŠ Určice 6 (5), 6.
ZŠ JF Otaslavice 0 (5).
-zv-

2. února 2009

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!

Valentýnská seznamka
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

* Slavní řekli o lásce * Slavní řekli o lásce *
Když tě miluji, co je ti po tom. (GOETHE)
Dva milostné dopisy píšem těžko: první a poslední. (PETRARCA)
Jediné vítězství nad láskou je útěk. (NAPOLEON)
Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. (GOETHE)
Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna. (CHESTERTON)
Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. (SHAKESPEARE)
Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. (BŘEZINA)
Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. (MUSSET)
Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku. (J. ČAPEK)
Největší předností některých mužů je jejich žena. (SANDOVÁ)
Pro lásku není důležité, aby se lidé k sobě hodili, ale aby spolu byli šťastní. (BARDOTOVÁ)
I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. (ADDISON)

* Anketa * Anketa * Anketa * Anketa * Anketa
Nedávno bylo provedeno šetření na vzorku 1052 respondentů. V celé populaci je nejoblíbenějším valentýnským
dárkem květina s 52,8 % odpovědí, šperk je na posledním
místě se 6,9 %. Pouze necelých

7 % se nevyjádřilo nebo nevědělo, o co se na Valentýna jedná. Výsledky další ankety, provedené mezi zhruba stovkou
žen a mužů, napovídají, že
všechny ženy rády přijímají jako dar květiny, a to při jakém-

koli svátku. Téměř 60 % z dotázaných bude již poněkolikáté
slavit Valentýna, 27 % uvažuje
o tom, že potěší blízkou osobu,
10 % nehodlá připustit existenci tohoto svátku a 3 % zatím
neví.

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 – 2. 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 pokračujeme kolem druhým. Přejeme hodně zdaru!

1. Kníže Oldřich měl za ženu:
A) Boženu
B) Růženu
C) Terezu
2. Madam Pompadour byla milenkou Ludvíka
a) čtrnáctého
b) patnáctého
c) šestnáctého
3. Nejkrásnější ženou ve starém
Řecku byla označována
a) Penelope

b) Helena
c) Zuzana
4. Řeckou bohyní lásky byla
A) Athéna
B) Afrodita
C) Danae
5. Známá literární milenecká dvojice je
a) Petr a Marie
b) Petr a Jarmila
c) Petr a Lucie

Na vaše správné odpovědi čekáme do pátku 6. února 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.
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SPORT
Událost týdne

„Jestřáb“ HOLUŠA
do reprezentace!

2. února 2009

„S první polovinou extraligy jsem nadmíru
spokojen,“ říká trenér BC DTJ Radek Křížek
Prozatímní cesta boxerů BC
DTJ Prostějov za obhajobou
mistrovského titulu se zdá zatím nadmíru úspěšná. V poločase UNIBON extraligy jsou
totiž rohovníci z Hané na první
příčce s dvoubodovým náskokem před trojicí pronásledovatelů z Ústí nad Labem, Českých
Budějovic a Ostravy. Průběžná
vedoucí příčka budí úsměv na
tváři i trenéra prostějovských
boxerů Radka Křížka. „Nemůžu být přece nespokojen, když
jsme na první místě ne? Upřímně
však musím říci, že jsem to nečekal. Hlavně ten poslední zápas s
Ústím byl pro mě velmi příjemným překvapením. Bez čtyř nemocných zkušených borců jsme s
mladými kluky porazili téměř
kompletní tým soupeře,“ pochvaloval si výkonnost mladých talentů Křížek. Prostějovský tým
má tedy velmi dobře nakročeno k
obhajobě tuzemského primátu.
Před sezónou však vyhlásilo vedení za cíl zisk jakékoliv medaile.
Nabízí se tedy otázka ohledně
přehodnocení původních záměrů. „Nakročeno za obhajobou titulu sice máme dobře, ale ta soutěž je hodně vyrovnaná. Opakuji
znovu, že úspěchem bude zisk
jakéhokoliv kovu. Jestliže však
budeme mít před posledním
zápasem v Ústí reálnou šanci na
zisk titulu, tak postavíme to nejsilnější družstvo jaké budeme
moci a o primát se popereme,“
brání se předčasným mistrovským snům prostějovský kouč.
Dosavadní výsledky jsou hodně
překvapivé hlavně co se týká složení hanáckého výběru. Vždyť

letos zatím nenastoupil loňský
nejlepší boxer Josef Duraj, s amatérskou kariérou skončil Ľudevít
Plachetka a Ivan Dunka nemá odpovídající přístup. „Pepa je stále
naším boxerem, ale má problémy
s váhou. Trochu přibral a já
váhám kam ho postavit. Ludva už
má 37 let a může boxovat jen profesionálně. Jako kapitán nám
hodně pomohl a na rozlučku s
ním něco v rámci interligy plánujeme. Dunka pokud se nedá dohromady tak boxovat nebude! Jeho morálka a přístup není odpovídající. Je to věčná škoda, protože je to jeden z největších talentů
českého boxu,“ kroutil hlavou
nad přístupem výtečného technika Křížek. Další velkou ztrátou je
těžké zranění Honzy Baloga.
„Honza jde v úterý (zítra) na operaci a tak nevím kdy se bude moci zpátky zapojit. Je to hodně
smutná záležitost,“ litoval nešťastného zranění jedné z týmových stálic prostějovský trenér.
Po Plachetkovi převzal kapitánskou funkci Petr Novotný, kterého si nemůže trenér vynachválit.
„Peťa jde jak v tréninku, tak i celkovém přístupu všem ostatním
příkladem. Jeho morální vlastnosti jsou obdivuhodné. Svou roli zvládá perfektně,“ chválí nového kapitána Radek Křížek.
Hodně diskutovanou postavou je
také Vítek Král, který ještě za
Prostějov nenastoupil. „Vítek je
nejlepším boxerem ve své
váhové kategorii v republice.
Preferujeme u něj tedy spíše prezentaci v zahraničí, aby udělal našemu klubu jméno. Stejně ve své
váze nemá u nás konkurenci a tak

Adepti boxu přijďte to zkusit!
Veleúspěšný boxerský oddíl BC
DTJ Prostějov zve mladé muže s
bojovným srdcem do svých řad.
Každé úterý a čtvrtek se mohou
zájemci hlásit v době od 16:00 do
18:00 hodin v tělocvičně na Krasické ulici (U Aquaparku). Veškeré vybavení potřebné k tomuto
mužnému sportu vám přítomní
trenéři zapůjčí! Na odvážné muže
ve věku od 11 do 17 let čekají zkušení trenéři Karel Menyház, Antonín Sekanina, Zdeněk Micka, Miloslav Kaštyl, Jan Kraus a vedoucí mládeže Josef Vlach.
-zvz hlediska jeho vývoje je lepší
když bude reprezentovat venku.
Navíc se velmi dobře v jeho váze
uvedl Filip Reiteman,“ vysvětlil
důvody proč Vítek Král neboxuje
extraligu Křížek. Velkým plusem
stávajícího prostějovského kádru
je i jeho velká perspektiva. „Naší
vizí je dávat co největší prostor
mladým. Šerban, Reiteman nebo
Musil to jsou velké přísliby do
budoucna,“ nezastírá zaměření
na vlastní odchovance zkušený
kouč. V souhrnu tedy vyplývá, že
průběžná vedoucí pozice Prostějova v extraligové tabulce je potěšující, ale ne stěžejní. Když se
však naskytne šance k obhájení
mistrovského titulu, tak se po ní
hanácký výběr vrhne jako dravá
ryba. „V případě dobré konstelace máme k dispozici určitě tak
kvalitní boxery, že jsou schopni v
tom Ústí vyhrát,“ nezapřel závěrem srdce bojovníka Radek
Křížek.
-zv-

Prostějovský moto tým se připravuje na sezónu
David Píchal jezdil ve španělském Jerezu
Hokejový útočník Michal Holuša, toho času ve službách
HK Jestřábi Prostějov, se objevil v nominaci českého reprezentačního týmu pro XXIV. Zimní světovou univerziádu, která se koná v čínském Harbinu a to ve dnech
14.2. až 2. března 2009. Kmenový hráč VOKD Poruba,
který je u Jestřábů na hostování do konce sezony, se tak
může těšit na svůj dosavadní reprezentační vrchol kariéry. Současně však bude v uvedeném období chybět
prostějovskému celku... Další současný forvard Jestřábů Petr Janečka se v první fázi objevil mezi náhradníky. Z bývalých prostějovských hráčů je nominován
také Milan Karlíček.

Sportovní tipy

O tom, že se zimní příprava netýká jen fotbalistů, svědčí i následující řádky. Člen prostějovského Free-moto-teamu David
Píchal úspěšně absolvoval desetidenní předsezonní přípravu na nádherném okruhu ve
španělském Jerezu, kde měl
díky dobrému počasí možnost
jak trénovat, tak i závodit. Jako
jediný Čech se zúčastnil tří
závodů, na kterých nechyběli
ani jezdci z prestižní německé
soutěže IDM.
Z celkového počtu devětadvaceti
jezdců se postupně umístil na
dvanáctém, desátém a v posledním závodě dokonce na
výborném šestém místě. Tyto výsledky jsou velkým povzbuzením před nadcházející sezónou
MMČR, jež odstartuje koncem
měsíce dubna na maďarském
okruhu Hungaroring. O tom, jak
se prostějovským jezdcům daří,
vás budeme na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pravidelně informovat.
-zv-
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„Všechny se na úterý moc těšíme,“
říká kapitánka VK Solange Soaresová
Stejně jako v loňském roce, ta
i letos povede na zteč ve finálovém souboji Českého poháru své spoluhráčky z pozice
kapitánky brazilská smečařka Solange Soaresová. Samotná hráčka se na nadcházející zápas hodně těší a je skálopevně přesvědčená o obhájení
primátu.
¤ Jak se na finálový duel
těšíte?
„Já i moje spoluhráčky se těšíme
hrozně moc. Jedná se o jeden z
vrcholů sezóny a za družstvo
můžu slíbit, že uděláme všechno
aby ten pohár zůstal v Prostějově.“
¤ Co vám říká jméno soupeře
Olomouc?
(úsměv) „Město, které leží blízko Prostějova. Ne vážně, je to
soupeř jako všichni ostatní,
kterého respektujeme, ale jdeme
do toho naplno.“

¤ Nestraší vás ta hladká porážka 3:0 v lize?
„Stane se. Myslím si však, že každý tým má ten svůj nešťastný
den a my ho měli tenkrát. Možná
je dobře, že to přišlo v základní
části, než kdyby se to stalo teď ve
finále nebo v play off. Určitě
nám to dodá větší motivaci do
dalších zápasů.“
¤ Znamená to tedy, že jim to
chcete v úterý vrátit?
„Já to tak neberu. Každý zápas je
jiný a my musíme do zítřej-šího
utkání nastoupit s plnou koncentrací a soustředěním. Pak by
to mělo dobře dopadnout.“
¤ V čem myslíte, že se skrývá
největší síla Olomouce?
„Myslím si, že v obraně. Oni ji
mají velmi dobrou. Musíme být
tedy trpělivé v útoku a nesmíme
si dělat hlavu z toho, když se
nám nepodaří položit hned ten
první míč. Musíme prostě vyvinout tlak.“ Zdeněk Vysloužil

Úterní radost? Bude se Soli společně se svými spoluhráčkami podobně radovat i ve finálovém utkání Českého poháru s Olomoucí?

Basketbalisté ve škole
Tradiční akcí se již staly návštěvy basketbalistů BK Prostějov
na prostějovské základní škole
Dr. Horáka. Tentokrát se tak stalo u příležitosti předávání pololetních vysvědčení. Den po pohárovém vítězství v Trutnově si
našli cestu do dvou sportovních
tříd Jaroslav Prášil se Štěpánem
Vrublem v doprovodu trenérů

Petera Bálinta a Lubomíra Růžičky a vedoucího mužstva Michala Pekárka. Vzácnou sportovní delegaci prováděl útrobami školy ředitel Ivan Pospíšil,
který na závěr exkurze přivedl
skupinu do 6. a 7. A, ve kterých
výše zmínění předali žákům
„glejty“ s jejich půlročním hodnocením.
-zv-

Jezdí se i v zimě. David Píchal z Free-moto-teamu absolvoval vydařenou zimní přípravu ve španělském Jerezu

Hokejisté Plumlova vydřeli pět bodů!
V uplynulých týdnech absolvovali hokejisté HC Grewis Plumlov
hned čtyři 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 tři nerozhodné výsledky a vydobyli si
kýženého soupeře v podobě Uherského Hradiště v 1. kole play off.
„Jsme rádi, že jsme se vyhnuli
Uherskému Brodu, který nám
svým stylem příliš nesedí. S Uherským Hradištěm se bude jednat o
rovnocenné bitvy, ve kterých
máme naději na postup,“ zmínil
reálnou šanci na případný postup
plumlovský kouč Ivo Grmela. Vyřazovací část Krajské ligy Zlínska
a jižní Moravy začíná pro Plumlovské ve čtvrtek 12. února na ledě
Uherského Hradiště. Odveta se
bude konat na ledě prostějovské
Víceúčelové haly-ZS v neděli 15.
února. Play off se hraje na dva vítězné zápasy.
19. kolo: HC Nedvědice - HC
Grewis Plumlov 3:6 (2:1, 0:1,
1:4).
Branky a nahrávky Plumlova: Mikeš (Koutný), Mazouch (Kryl),
Pezda (Pospíšil), Tománek (Mikeš), Koutný (Mazouch), Mazouch (Jakeš). Sestava Plumlova:
Plánička - Soldán, Kryl, Tománek,
Hanslíček - Pezda, Mazouch,
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Koutný - Dobeš, Pospíšil, Mikeš Jakeš, Látal. Trenér: Ivo Grmela.
Hodnocení trenéra Ivo Grmely:
„Za naším úspěchem lze hledat
perfektní plnění taktických pokynů a vynikající výkon gólmana
Pláničky. V závěrečné třetině se
nám podařilo proměňovat šance a
konečně se k nám přiklonilo i tolik
potřebné štěstíčko.“
20. kolo: HC Grewis Plumlov HC Blansko 1:1 (1:1, 0:0, 0:0).
Branka Plumlova: Mazouch. Sestava Plumlova: Plánička - Soldán, Kryl, Vařeka, Hanslíček, Šilhánek, Pezda - Mazouch, Koutný,
Dobeš - Pekr, Muzikant, Dufek Kučera, Ondrejkovič, Janeček.
Trenér: Ivo Grmela.
Hodnocení trenéra Ivo Grmely:
„V tomto zápase se jednalo o souboj obran a také herních stylů. Náš
technický hokej narazil na rychlonohé bruslaře z Blanska, kteří nám
nenechali ani metr volného místa.
Velmi dobrým výkonem se opět
prezentoval Plánička.“
21. kolo: HC Grewis Plumlov HK Kroměříž 4:4 (2:2, 0:1, 2:1).
Branky a nahrávky Plumlova:
Hliňák (Kučera, Muzikant), Kučera (Muzikant), Mazouch (Koutný), Hliňák (Vařeka, Dufek). Sestava Plumlova: Plánička - Vařeka, Dufek, Soldán, Kryl, Šilhánek,
Pezda - Mazouch, Koutný, Dobeš
- Muzikant, Hliňák, Pospíšil - Janeček, Kučera, Ondrejkovič.

Trenér: Ivo Grmela.
Hodnocení trenéra Ivo Grmely:
„S Kroměříží jsme odehráli takový podivný zápas. Tři čtvrtiny
průběhu jsme sice hráli na jednu
bránu, ale stejně jsme prohrávali
2:4. Pět minut před koncem jsme
dokázali snížit a v závěrečné power play nakonec i vyrovnat. Tento zápas byl především interním
soubojem našich útočníků s vynikajícím gólmanem soupeře.“
22. kolo: SK Minerva Boskovice
- HC Grewis Plumlov 6:6 (3:1,
1:1, 2:4).
Branky Plumlova: Mazouch 2,
Hliňák, Pezda, Mikeš, Dobeš. Sestava Plumlova: Plánička - Vařeka, Tománek, Kryl, Soldán - Pekr,
Mazouch, Ondrejkovič - Dobeš,
Janeček, Mikeš - Hliňák, Pezda.
Trenér: Ivo Grmela.
Hodnocení trenéra Ivo Grmely:
„V závěrečném zápase základní
části nám šlo o hodně. Nastupovali jsme s vědomím, že zisk bodu
nám zajistí výhodnější postavení v
play off. V prvních dvou třetinách
nám nervozita svazovala ruce, ale
do závěrečné části jsme šli s velkým odhodláním. Dvoubrankové
manko se nám podařilo během
minuty smazat a ještě jsme měli
výhody přesilové hry, kterou jsme
nevyužili. V zápase jsme zahodili
dobrých osm vyložených šancí. S
remízou jsme ale nakonec spokojeni.“
-zv-

Byly to samé? Takové a podobné otázky zněly ve čtvrtečním dopoledni ve dvou sportovních třídách na ZŠ Dr. Horáka, při předávání
vysvědčení z rukou „orlí“ delegace foto: www.bkprostejov.cz

Mladší žáci Prostějova poprvé bez bodů
V doposud posledním odehraném turnaji ligy mladších
žáků v korfbalu se benjamínkům SK RG Prostějov nepodařilo získat ani jediný bod. Miniturnaj se odehrál v sobotu 24.
ledna 2009 v Náchodu, kde se
výběr nejmladších Hanáků utkal postupně s Brnem, Moravskou Třebovou a domácím
Náchodem- Jak již bylo zmíněno, všechny zápasy prohrál.
Průběžná tabulka soutěže mladšího žactva však nebyla do
uzávěrky tohoto vydání k dispozici.
„Na nejdelší cestu v sezoně do
východních Čech se vydalo oslabené družstvo. Důvody byly dva za prvé část naší výpravy nestihla
dorazit na místo srazu včas, neboť
zaspala, za druhé část reprezentovala náš oddíl v lize starších žáků,
jejichž miniturnaj se odehrál ve
stejném termínu v Prostějově,“
objasnil okolnosti trenér David
Konečný, jehož na klání doprovázel Ondřej Bednář. Takto okleštěnému výběru Prostějova se nedařilo. Během turnaje nejenže nebodoval, ale vstřelil jediný koš,
který zaznamenal Petr Šnajdr.
Výsledky SK RG: - Brno 1:9
(0:3), - Moravská Třebová 0:12
(0:6), - Náchod 0:20 (0:8).

„Důvody pro tyto výsledky jsou
opět dva. Devět ze třinácti mladých korfbalistů, kteří vyrazili do
Náchodu, je stále věkem v kategorii minižáků a prakticky až na
dvě výjimky hrají korfbal od loňského září. Druhým důvodem je
to, že Brno, kterému chyběla v sobotu dvě děvčata, si k zápasu proti nám půjčilo dvě šikovné hráčky
ze silného týmu Náchoda.
Zvláště tyto dvě hráčky potom
táhly útoky proti našemu týmu,“
konstatoval po návratu z turnaje
David Konečný. „Nezbývá než
doufat, že ani takovéhle prohry
neodradí děti od jejich dalšího pokračování v korfbale. Vždyť
většina z nich je ve věku, kdy
mnozí z nás starších ještě ani nevěděli, že slovo korfbal existuje,
natož o co vůbec jde,“ poznamenal kouč nejmladších korfbalistů
Prostějova.
K dispozici měl tyto hráče a
hráčky (v závorce uveden věk):
Eliška Buršová (9), Monika Čonková (10), Gábina Francová (11),
Renata Havlová (11), Barbora
Karafiátová (9), Pavla Křížková
(11), Tereza Šnoblová (10), Magdalena Talandová (10), Tereza
Thonová (10), David Rieger (11),
Petr Šnajdr (10), Daniel Štefák
(10), Tomáš Wolker (10). -pk-
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Hliníky 444/5b,Prostějov

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

Prostějov, Kotěrova
Prodej cihlového bytu
1+kk v OV, výměra
30m2, 1. patro s výtahem, k bytu sklepní
koje.
Dům i byt po kompletní rekonstrukci.Velmi
pěkný.
Cena :850.000,-Kč
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

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

Tel: 602 190 196

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

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: 1 140 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. Přirychlém
jednání SLEVA!
Cena: 1 190 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1+1, ul.Tylova, PV. Zařízený. 6400Kč/měs.
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

VÝRAZNÁ SLEVA

Tel.: 777 181 816

Prostějov,Krasice
VÝRAZNÁ SLEVA
RD 4+1, roh., příz.,
cihl., el. 230/ 380 V,
vyt. lok. plyn., veř.
vod., veř.kan., zast. pl.
170 m2, RD po rek.v
r. 2007. Nová stř. vč. krovů-BRAMAC, plyn.
top., plov.podl. nové rozv. el., vody, plynu. Plast
ok..a vyb.podkr..
Cena:2,700.000,-Kč
Tel.: 606 842 329

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!

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 23m2 v centru.
Cena: 2500Kč/měs. + inkaso
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: 500Kč/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.
5.aukce (značená A5)
Prohlídky
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.
7.aukce (značenáA7 – celkem 6 pozemků)
Prohlídky
pátek27.2.2009v13:00hod.
pátek 6.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa11.3.2009v13:00hod.

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
NOVINKA

Prostějov,ul.Újezd
Pronájem jednotlivých kanceláří velikosti od 18
m2do70m2vadmin.budověvcentruměsta,celková plocha 880 m2. Výtah, nová okna, koberce,
osvětlení,tel.přípojky,internet.
Cena:Kč1.200,-/m2/rok+služby

NOVINKA

Prostějov,ul.Újezd
Pronájem prostor vhodných pro skladování, lehkou
výrobu, případně diskotéku. Plocha v přízemí 450
m2, v 1. patře 212 m2. Rampa, nákladní výtah,
vzduchotechnikaaklimatizace.
Cena:Kč700,-/m2/rok+služby

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!

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

Prostějov,Kravařovaul.
Pronájem nebytových prostor v centru města,
15 m2 v přízemí, vhodné na rychlé občerstvení,
trafiku,zmrzlinu,kancelářapod.
Cena:Kč7.000,-/měsíc+energie

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

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

BYTY–PRODEJ:

1+1,Tylovaul.–DB,34m2,2.patro,plast.okna
CENOVÁBOMBA!Kč825.000,2+1,ul.Okružní–OV,55m2,3.patro,balkon
Kč1.000.000,2+1, ul. Sárka – DB, 55 m2, 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

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 zadní části
dvora.Ihnedvolné.
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ
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+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě
NOVINKA:1250000Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví), 2.p./ze 4, výtah,
vl.etážovétopení,lodžie,vest.skříněakomorav
bytě, ihned volný NOVINKA:1250000Kč
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: 1 700 000 Kč
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný
Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – V. Špály: os. vlast./panel., 7.p./ze 7, výtah, plast. okna; na rok 2009 plánováno dokončení rekonstrukce domu.Vbytě jsou vest. skříně
na míru, prostor na šatnu; ihned volný
Cenakjednání:1190000Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena:1390000Kč
3+1 - Anglická: panel./družst. (možnost převodu do os. vlast. a financování hypotékou),
7.p./ze 7, nový výtah, lodžie, volný a udržovaný
byt
VÝRAZNÁSLEVA
– NOVÁ CENA: 990 000 Kč
n 3+1 - V. Špály: družst./panel. se zděným
jádrem (nová koupelna, kuchyně), plovoucí
podlahy, plast. okna, nová lodžie, 2 sklepy,
šatna/komora; krásný byt po rekonstrukci v
super stavu
Cena:1470000Kč
n 3+1 - Dolní: družst./panel., byt po rekonstrukci - nová kuch. linka, koupelna, podlahy,
plast. okna, nová zasklená lodžie
Cena: 1 495 000 Kč
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.
oknaamnohodalšíchúprav Cena:1800000Kč
____________________________________

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
2+1 – J.B. Pecky: nezařízený cihl. byt s plast.
okny a balkonem, volný od 1.3.09
NOVINKA: 7 000 Kč vč. ink
2+1–V.Špály:nezařízenýbyt,60m2,sešatnou,
plast. okny a lodžií v rekonstr. domě, ihned volný
NOVINKA:7200Kčvč.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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PRVNÍ DÍL VÝJIMEČNÉ AKCE JE DEFINITIVNĚ U KONCE
Chtěli jste si předplatit PROSTĚJOVSKÝ Večerník a ještě
si odnést dárek? Pak už bohužel máte smůlu! Uplynulou sobotou 31. ledna 2009 totiž skončila speciální akce našeho
týdeníku, kdy jste k předplatnému pro rok 2009 mohli
obdržet jeden z vámi vybraných dárků a současně bonus v
podobě řádkového inzerátu
ZDARMA! 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! Nyní však úvodní díl
VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
definitivně skončil a další podobná příležitost se naskytne
zase až za rok...
Avšak nezoufejte, již co nevidět
vypukne pokračování letošní
předplatitelské akce s názvem
„DRUHÁ ŠANCE!“ Co bude
jejím obsahem, to se nechte překvapit, v každém případě před-

platitelé našeho týdeníku se mají tento rok opravdu na co těšit.
Při 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. Největší štěstí při losu
se nakonec usmálo na pana Milana Lužného z Výšovic, který si
odnesl domů krásnou televizi...
Spokojených jsme ale udělali i
dalších devětačtyřicet předplatitelů!
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 nadále 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“, který právě
dnes píše svoji tečku, najdete na
jiném místě této strany.
Přestože „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ“ a její první díl je tedy již minulostí, objdnávat předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si můžete

přes přiložený kupón i nadále, a to
JAKOUKOLIV formou (osobně,
poštou, telefonicky, e-mailem).
Bohužel už jen s jedinou výhodou
– že vám budou noviny chodit až
do domu. Ostatní výhody už jste
ztratily... Současně jsme také vyřadili abonenty, kteří si včak neobnovili stávající členství. Nezapomeňte také, že předplatné našeho týdeníku můžete nadále s klidem a radostí věnovat svým blízkým. V naší redakci na vás zdarma čeká DÁRKOVÝ POUKAZ,
který obdržíte ihned po zaplacení
a pak už můžete kohokoliv ze
svých blízkých učinit šťastným a
spokojeným...
Co říct závěrem? V každém
případě se sluší poděkovat! A v
tomto případě obzvlášť. Váš
zájem o „VELKOU PŘEDPLATITELSKOU SOUTĚŽ“ nás totiž příjemně překvapil a pochopitelně potěšil. Počet abonentů našeho týdeníku utěšeně narostl, takže vám všem za vaši důvěru strašně moc děkujeme! Velký dík zaslouží všichni, kteří se zapojili do
naší akce, předplatili si Večerník a
stali se tak našimi věrnými čtenáři. Bez nich bychom rekordního čísla, které zveřejníme již za
týden, nedosáhli. Na oplátku
vám můžeme slíbit, že vaši
důvěru nezklameme. Alespoň se
tedy o to pokusíme. Budeme nadále připravovat týden co týden
ty nejlepší noviny z celého regionu a vždy přidáme ještě i něco
navíc...! Věříme, že veškeré inovace, které na vás dříve či později čekají, u vás najdou tu správnou odezvu a budou se vám
líbit.
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!

Budu vás všude doporučovat, slíbil šťastný výherce hlavní ceny

Osud hlavní výhry, kterou byl barevný televizor LCD značky
Objednávejte osobně či písemně přes
SHARP, věnovaný marketingovou společností TK PLUS, vzala
přiložený kupon, ale i na telefonním
do svých rukou jako správná kapitánka prostějovských volejbalistek
čísle 582 333 433,
Solange Soaresová. A její šikovné
prsty rozhodly o tom, že veselí zanebo e-mailu:
vládlo u Milana Lužného z Výšovic! Ten si také ve čtvrtek 22. ledna
inzerce@vecernikpv.cz!
pro hlavní výhru osobně přijel. A
právě v tento den dvě hodiny po
poledni došlo ke slavnostnímu
okamžiku, kdy pan Milan Lužný
převzal hlavní výhru naší „VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE“., kterou mu předal šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Bohumil Pácl (na snímku). Zbrusu nový abonent Večerníku měl očividnou radost a zástupcům redakce moc děkoval.
„Sice jsem televizi nedávno kupoval, ale to nevadí. Asi ji dám synovi, ale o tom ještě rozhodne rodinTakže, neváhejte a předplaťte ná rada,“ usmíval se šťastný výhersi PROSTĚJOVSKÝ Večer- ce první ceny. Ten se nám dále
ník – nejčtenější týdeník v regi- svěřil, že o soutěži ani nevěděl!
onu!
„Večerník se mi prostě líbí, tak
jsem si ho šel osobně objednat na
celoroční předplatné. Na to, že můžu něco vyhrát, mě upozornil
ceny do předplatitelské soutěže věnovaly firmy:
právě až syn, když jsme odcházeli
z redakce,“ popsal Milan Lužný
svoji cestu k barevnému televizo-

¤ NOVINY UŽ RÁNO
VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
JEN ZA 520 KČ

ního bodování zlatou hvězdičku. Ti z vás, kteří se „dopracovali“ ke čtyřem hvězdičkám
(nebo jejich největšímu počtu ze všech soutěžících),
budou nyní zařazeni do
slosování o první hodnotnou cenu. To proběhne již
tento pátek 6. února 2009.
Smutnit však nemusí ani ti,
kteří jednou opomněli, nebo
něco přehlédli - slosování o
upomínkové předměty se totiž
zúčastní i další v pořadí. Pro
nejlepší z vás je opět připraveno
také (ne)jedno předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
rok 2009!
Ve čtvrtém dílu, který proběhl v
rámci minulého vydání Večerníku, jsme slogan ukrylo na regionální zpravodajství, konkrétně do článku „Mostkovické
kaléšek“ na straně 9. Slogan
správně objevilo sedmnáct
soutěžících, kteří si tak připsali
správnou odpověď a do celkovou hodnocení hvězdičku.
Soutěž tak tím skončila a vězte,
že sčítání bude hodně napínavé.

předplatiteli našeho týdeníku. Jejich přízně si moc vážíme a jsme
rádi, že si vybrali právě Večerník.
Můžu slíbit, že uděláme vše pro to,
abychom je ani v jednom z dvaapadesáti týdnů nezklamali a nadále
připravovali zajímavé noviny, ve
kterých si každý najde to své,“
vzkázal nejen předplatitelům Bohumil Pácl, šéfredaktor nejoblíbenějšího týdeníku v regionu.
„Přejeme všem čtenářům plno
dobrých zpráv z Večerníku. A vám
ať se daří, ať máme co číst,“ udělaly tečku za celým losování prostějovské volejbalistky Solange Soaresová a Ivana Bramborová, které
se staly hlavními protagonistkami
závěrečného aktu.

Decibely budou vyhrávat na Dr. Horáka
Restaurace

FONTÁNA

„VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“ NAPSAL ZÁVĚREČNÉ DĚJSTVÍ
Čtyřdílný „VELKÝ LEDNOVÝ SPECIÁL“ již nezadržitelně dospěl ke svému finiši.
Poté, co jste v předchozím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku našli poslední dějství
této soutěže, která byla určená
ryze předplatitelům našeho
týdeníku a měla jistým způsobem všímací zaměření, píšeme
dnes finální tečku. Základní
ohodnocení v podobě udělování zlatých hvězdiček již tedy
změnit nemůžete, ale můžete se
přiblížit hlavní výhře a také speciální prémii. Ale pěkně popořádku.
Pravidla této soutěže byla veskrze jednoduchá. Ve všech lednových číslech našeho týdeníku
byl pokaždé v obsahu některého z článků ukryt slogan „PROSTĚJOVSKÝ Večerník - NEJLEPŠÍ U NÁS“ a vám stačilo
jediné: objevit jej, nahlásit do
redakce titulek inkriminovaného článku a pak už jen čekat,
zda-li se na vás usměje štěstí.
Každý, kdo doručil správné
rozluštění, obdržel do speciál-

ru. „Jiné noviny jsem naopak zrušil. Dlouhodobě tam nic nebylo,
články z Olomouce či Jeseníku mě
nezajímají, tak jsem přešel k vám,“
potěšil naše dušičky Lužný. „Je to
ale milé překvapení, získat co chci
a ještě něco navíc k tomu. Paráda,
moc chválím,“ unášel se chvílemi
na vlně euforie vítěz naší předplatitelské soutěže. „Rozhodně budu
vaše noviny všem doporučovat,
protože platí - PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - nejlepší u nás!“ uzavřel
pragmaticky Milan Lužný naše interview. Ve Výšovicích bylo v ten
den rozhodně co slavit...
„Chtěli bychom při této příležitosti ještě jednou poděkovat všem čtenářům, kteří se pro letošní rok stali

Vítězem
čtvrtého kola
se stala
Adéla
Mlčochová
Jestliže celkového vítěze ještě
neznáme, o majiteli dárkového
trička s naším logem již rozhodnuto je. Výhercem čtvrtého dějství se stala Adéla Mlčochová.
Pochopitelně blahopřejeme a
vzkazujeme, že výhra na něj čeká od středy 4. února 2009 v naší redakci. Ostatním předplatitelům - soutěžícím přejeme
mnoho štěstí v jiné soutěži.
Třeba už v této nadcházející, ryze tipovací! I když ta se z větší
míry týká těch předplatitelů,
kteří si jsou jistí svým maximálním počtem zlatých hvězdiček.

Pro naše „lepší“ a především
spravedlivější rozhodování
jsme se totiž rozhodli vyhlásit
doplňující tipovací soutěž!
Tentokrát zamíříme do historie. Kdo z vás si pamatuje nebo uhodne, kolik
stran mělo nulté číslo
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které vyšlo 20.
května 1997? Šanci zapojit se
do soutěže však mají i další,
méně úspěšní ve „VELKÉM
LEDNOVÉM SPECIÁLU“.
Na ty by v případě úspěchu
však čekala „jen“ speciální prémie.
Na vaše tipy čekáme do pátku 6.
února 2009 na adrese: Prostějovský Večerník, Olomoucká
10, Prostějov, telefonním čísle
582 333 433, poslat můžete také
SMS zprávu na číslo 608 960
042, či e-mail na adresu: inzerce@vecernikpv.cz. Správné
rozluštění nejen této „tipovačky“, ale celého „VELKÉHO
LEDNOVÉHO SPECIÁLU“
najdete v příštím vydání našeho
týdeníku.

Druhou cenu v pořadí „VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE“vytáhla Ivča Bramborová,
slovenská smečařka VK Prostějov.
Půvabná hráčka měla ve chvíli,
kdy udělala bezesporu šťastnějšího jednoho předplatitele našeho
týdeníku, viditelnou radost. „Je to
pěkné, někoho tak na dálku obdarovat,“ svěřila se opora lídra extraligové tabulky ze svých pocitů. A
měla opravdu šťastnou ruku.
Výherkyní druhé ceny a tím
pádem i novou majitelkou minivěže značky SHARP, kterou věnovala marketingová společnost TK
PLUS, se totiž stala sympatická,
jednasedmdesátiletá Marie Vítkovská z Prostějova. Ta nám prozradila, že jde o vůbec její první výhru v životě!
„Proto mám strašně velkou radost.
Vnitřně prožívám neskonalé pocity,“ přiblížila nám vitální paní, co
že se to s ní vůbec děje, když z rukou zástupce šéfredaktora Petra
Kozáka (na snímku) přebírala
zbrusu novou minivěž. „Dozvěděla jsem se o tom hned v pondělí
ráno. Já mám Večerník předplacený již několik roků, jsou to nejlepší

noviny a tak musím do něj hned po
ránu nakouknout. No a tak jsem si
všimla svého jména a nevěřila
svým očím. Vždyť já nikdy nic nevyhrála!“ kroutila nechápavě hlavou nad svým úspěchem Marie
Vítkovská. Poté, co se šla propláchnout a příslušnou stránku
znovu nalistovala, definitivně prozřela – opravdu vyhrála! „Takové
věci vás musí potěšit, je to krásný
dárek. Moc vám všem děkuji,“ byla po několik minut vděčná nová
majitelka minivěže. Když jsme jí

vysvětlili, že nám ani tak nemusí,
že štěstí k ní přivály volejbalistky,
okamžitě poznamenala: „Tak to já
jim budu fandit holkám! Ať ten jenom všechno vyhrávají,“ smála se.
A co s výhrou vůbec bude? „V tuto chvíli ještě přesně nevím, ale v
každém případě zatím bude u mě.
Sice mám dva vnuky, ale zpočátku
budou chodit poslouchat muziku
ke mně,“ měla po chvíli rozmýšlení jasno Marie Vítkovská. A my
máme taky: od minulého pátku to
na Dr. Horáka pořádně duní...

Databanka v Olšanech. Výherce o tom nevěděl...
Losu třetí ceny v naší „VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽI“se ujal šéfredaktor našeho
týdeníku Bohumil Pácl a zcela
jistě na dálku potěšil Radima
Baumgartnera z Olšan u Prostějova. Ten se nám později doznal,
že o své výhře neměl ani ponětí...
„Když jste mi zavolali, vůbec
jsem nevěděl, o co jde. Večerník
totiž odebírám již několikátým rokem a soutěže jsem si tak ani nevšimnul. Pro mě se totiž nic nezměnilo,“ vysvětlil svoji „nevědomost“ věrný čtenář Radim Baum-

gartner, který si za svoji přízeň vysloužil českou databanku s dotykovým LCD značky
SHARP, kterou věnovala marketingová
společnost TK PLUS.
V redakci mu ji předala asistentka Karla
Klosová (na snímku).
„Samozřejmě, že mám
radost. Vždycky je
pěkné něco vyhrát, i
když třeba o tom ani
nevíte... Pro mě to bylo aspoň o to gartner z našich prostor v Olozajímavější,“ odcházel R. Baum- moucké ulici s úsměvem.
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108, mob.: 775 972 620
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

RD- PRODEJ

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

www.asistent-reality.cz

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

NABÍZÍME:

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

NOVINKA!

1.11.2008 se naše společnost stala výhradním prodejcem projektů RD společnosti
EUROLINE Bohemia. Jako dárek pro Vás
jsme připravili slevu z projektů ve výši 7% z
katalogové ceny.
Současně nabízíme kompletní výstavbu
těchto projektů s veškerými inženýrskými
pracemi až po kolaudační rozhodnutí za
nejlepší ceny. Výběr z celkem 580 typů RD
RODINNÉ DOMY

Kostelec na Hané - Prodej rodinného domu 3+1, zast.plocha a nádvoří 129 m2.Plyn,
voda,220/380V
Cena 990.000 Kč

Kostelec na Hané - Prodej RD 1+1 k rekonstrukci, zast.plocha a nádvoří 102 m2,
zahrada 73 m2, Plyn, obecní vodovod.
Cena 350.000 Kč

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

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

Prodej luxusního patrového RD 4+1 s terasou
garáží a zahradou přímo u lyžařských vleků v
lázních Lipová v Jeseníkách. Zast.plocha 94
m2, zahrada 611 m2. Ihned volný.VÝHODNÁ
INVESTICE !!! Cena2.690.000KčSLEVA!

Buková -Prodejsam.stojícíhoRD 4+1,obec.vodovod , el. 220V, kotel na plyn+ TP, podlahy dlažba,lino,koupelna,WC.Garáž+zahrada.Důmve
velmi dobrém stavu.
Cena:1.060.000Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 2+1 PV - Zrzavého, 54 m2,
1.p., panel
1 280 000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1 PV - Havlíčkova, 42 m2,
zv.příz., část.zaříz.
4 500 Kč/měs. +en.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Ječmínkova, 64 m2, 2.p./2 11 500 Kč/měs.
Pronájem zařízeného bytu 3+1 PV Svornosti, 87 m2, 4.p./4
16 000 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p., nezařízený
6 300 Kč/měs. +ink.
Pronájem bytu 2+1 PV - Wolkerova, 58 m2,
1.p., nezařízený
8 000 Kč/měs. +ink.
Pronájemzařízenéhobytu2+1PV-sídl.Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
Pronájem bytu 3+1 PV-Vrahovická, 72 m2,
zvýš. příz., nezař., od 1.5.2008 9 000 Kč/měs.
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. CenavRK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem nových klimatizovaných kanceláří
120m2,3NP,centrumPV 1800Kč/m2/rok+en.
Pronájem objektu 1p. 114 m2 14000Kč/měs
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
25 m2, příz., s nábytkem
3 600 Kč/měs.
38,4 m2, 1.p., nezař.
3 500 Kč/měs.
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
GARÁŽE
Prodej řadové garáže 20 m2, PVMočidýlka
Cena: 100.000 Kč
POZEMKY STAVEBNÍ
Parcela Vincencov 2834m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 2000 m2 550 Kč/m2
Parcela Kostelec n.H. 1275 m2 550 Kč/m2
Parcela Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
POZEMKY PRŮMYSLOVÉ
Parcely 17.506 m2 PV-prům. zóna 590Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2
POLE - ZAHRADY
Pozemek Stražisko-Maleny 400 m2 140.000Kč
Zahrada Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2

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

www.realitycz.net

Držovice
Prodej levé části nově postaveného dvojdomku s dvojgaráží o velikosti 7+1 s nadstandardním sociálním zařízením. Zastavěná
plocha 130m2, zahrada 418m2. Obvodové
zdivo monolitické zateplené, plastová okna,
vinný sklep, venkovní bazén, vlastní studna,
kombinované vytápění, internet, centrální
vysavač.
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, který je uzavřen
bývalými hospodářskými stavbami,rozsáhlá
zahrada se samostatným vjezdem /možné
další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná
modernizace. Celková výměra pozemku
2.380 m2.
Cena: 3.200.000,-Kč
Vyškov
Provozovna pohostinství se zahradní restaurací a luxusním bytem 2+1 s privátním
bazénem. Počet míst uvnitř u stolu je 35, v
zahradě 80. V zahradě zvlášť výčep, udírna,
gril. Nemovitost se prodává včetně vnitřního vybavení restaurací a nábytku v bytě.
Nemovitost je ve velmi dobrém stavu a je
napojena na veškeré inženýrské sítě.Plocha
620m2.
Cena:5.000.000,-Kč

BYTY - PRODEJ
Prostějov-B. Dvorského
Cihlový byt 3+1, OV, podlahová plocha 80
m2.
Cena: 2.050.000,- Kč
Prostějov-V. Outraty
Družstevní byt 1+1, I. NP, podlahová plocha
32 m2.
Cena: 750.000,- Kč
Prostějov-J.Zrzavého
Družstevní byt 3+1, podlahová plocha
75,42m2. Zrekonstruovaný panelový byt s
lodžií, novou koupelnou, velmi prostorný.
Cena: 1.490.000,- Kč
Prostějov-Budovcova
Cihlový byt 2+1, OV, podlahová plocha
56m2.
Cena: 1.150.000,-Kč
Brodek u Prostějova
Cihlový byt 3+1,OV, nová kuchyně, podlahová plocha 66 m2. Ihned k nastěhování!
Cena: 1.050.000,- Kč
Prostějov-Šárka
Družstevní panelový byt 2+1, plastová okna,
zateplená fasáda, 4.NP, klidná lokalita, 65
m2. Ihned k nastěhování!
Cena: 930.000,Kč

BYTY – PRONÁJEM
Prostějov-Šlikova ul.
Pronájem bytu 1,5+1, zařízený, 40 m2, 2. NP,
v blízkosti centra. Volný ihned!
Cena: 8.000,-Kč/měsíc vč. inkasa

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY
Plumlov
Prodej pozemku určeného pro stavby RD.
Pozemek je situován v klidné lokalitě.
Výměra pozemku 1252 m2..
Cena: 750,- Kč/m2
Konice
Pozemky v dosahu inženýrských sítí.
Celková výměra cca 2000m2. Okrajová část
obce ve směru na Skřípov.
Cena: 200,- Kč/m2
Dětkovice
Prodej pozemku v obci Dětkovice určeného
územním plánem pro stavbu RD. Celková
výměra pozemku 2.200m2. Nejsou zavedeny
inženýrské sítě.
Cena: 400,-Kč/m2
Alojzov
Prodej pozemku na začátku obce Alojzov
určeného územním plánem k výstavbě RD.
Celková výměra 3.276m2. Prodej možný po
částech.
Cena: 650,-Kč/m2

POPTÁVÁME:
Poptáváme pro naše klienty RD
v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
HLEDÁME VĚTŠÍ OBJEKT K ADAPTACI
VPROSTĚJOVĚ.ZN:VOLNÝ!!!
HLEDÁME POZEMEK PRO VÝSTAVBU
BYTOVÉHODOMUVPROSTĚJOVĚ.

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
BYT
RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Cena : 760.000,- Kč

Pozemek Bedihošť
Tel.: 777 231 606
Obdélníkový tvar, 700m2, rovina, veškeré
inženýrské sítě na pozemku, příjezdová komunikace.
Cena : 1.100,- Kč/m2

NOVINKA!

RD Prostějov
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 4+1, zast. Plocha 149 m2,
plynové ústřední topení, elektrika 220V,
voda a kanalizace obecní.
Cena : 1.870.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

1+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2+kk
3+kk
3+kk
3+kk
3+kk

výměra
44 m2
52 m2
65 m2
69 m2
72 m2
72 m2
63 m2
63 m2
72 m2
73 m2
85 m2
85 m2
89 m2
89 m2
106 m2
106 m2

CENA:

1.059 tis. Kč
1.351 tis. Kč
1.427 tis. Kč
1.495 tis. Kč
1.503 tis. Kč
1.503 tis. Kč
1.514 tis. Kč
1.514 tis. Kč
1.580 tis. Kč
1.720 tis. Kč
1.972 tis. Kč
1.972 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.498 tis. Kč
2.598 tis. Kč

RD 3+1 ŽELEČ – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, řadový, patrový, průjezd, garáž, zahrada, klidné místo, kompl.
IS.
Cena: 1.570.000,- Kč

NOVOSTAVBA RD 4+1 VŘESOVICE
pozemek: 1.782 m2, řadový, garáž, zahrada, cihl. Porotherm, plast.okna, Eurodveře.
Cena: 2.165.000,- Kč

DOMY – PRODEJ

Pornice 7+1, poz. 2.460 m2
Ptení 4+1, poz. 221 m2
Želeč 3+1, poz. 800 m2
Vřesovice 4+1, poz. 1.782 m2
Čehovice 5+1, poz. 1.200 m2
Kojetín kom., poz. 1.350 m2
Prostějov 2x byt 2+1
Prostějov 3+1, dvougaráž
Senice na Hané 6+1, garáž
Dětkovice 4+1,poz. 5000 m2
Prostějov – Wolkerova
Prostějov - hl. nám.T.G.M.

1.400.000,- Kč
1.420.000,- Kč
1.570.000,- Kč
2.165.000,- Kč
2.700.000,- Kč
2.890.000,- Kč
2.970.000,- Kč
2.970.000,- Kč
3.250.000,- Kč
5.150.000,- Kč
6.500.000,- Kč
21.500.000,- Kč

POZEMKY – PRODEJ

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

Držovice 1.861 m2
Domamyslice 18.867 m2
Mostkovice 700 m2
Vrahovice 830 m2
Konice 1.327 m2
Ohrozim 1.171 m2
Vrchoslavice 5.000 m2
Kostelec na Hané 2.161 m2

1.150,- Kč/m2
1.250,-Kč/m2
1.440,-Kč/m2
260.000,-Kč
430.000,-Kč
695.000,-Kč
820.000,-Kč
920.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

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

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

BYTY PRONÁJEM:
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.

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

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

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

655,-Kč/m2
670,-Kč/m2
1.500,-Kč/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Garáž Držovice
Garáž PV-Vrahovice

104.000,-Kč
125.000,-Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+1 Okružní p/ov, 37 m2
1+kk E. Beneše p/ov, 32 m2
1+1 Krapkova c/ov, 39 m2
1+1 Krasická c/ov, 39 m2
2+1 Belgická p/dr, 45 m2
2+1 Belgická p/dr, 45 m2
2+1 Západní p/dr, 44 m2
2+1 V. Špály p/dr, 50 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Dolní p/ov, 54 m2
2+1 Dolní p/dr, 56 m2
2+1 Spitznerova c/ov, 55 m2
2+1 Spitznerova 55 m2+garáž
2+kk Raisova c/dr, 46 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
3+1 Anglická p/dr, 70 m2
3+1 Sídl Svobody p/dr, 75 m2
3+1 Sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 V. Špály p/dr, 75 m2
3+1 Žeranovská p/ov, 72 m2
3+1 Italská p/dr, 70 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 Kostelecká p/dr, 74 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Krasická c/ov, 100 m2

650.000 Kč
845.000 Kč
900.000 Kč
940.000 Kč
1.200.000 Kč
980.000 Kč
990.000 Kč
1.000.000 Kč
1.095.000 Kč
1.150.000 Kč
1.200.000 Kč
1.210.000 Kč
1.250.000 Kč
1.210.000 Kč
1.420.000 Kč
1.350.000 Kč
1.300.000 Kč
990.000 Kč
1.330.000 Kč
1.400.000 Kč
1.450.000 Kč
1.540.000 Kč
1.570.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.720.000 Kč
1.970.000 Kč
2.550.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

Pokoj J. Kučery c, 12 m2
3.500,-Kč vč.ink.
1+1 Šafaříková c, 38 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2 6.000,-Kč + ink.
1+kk Vrahovická, c, 50 m2
6.300,-Kč + ink.
1+1 C. Boudy c, 33 m2
6.000,-Kč vč.ink.
1+1 Tylova p, 38 m2
6.500,-Kč vč.ink.
2+kk Krapkova c, 45 m2
6.000,-Kč + ink.
2+1 Vrahovická, c, 70 m2
5.900,-Kč + ink.
2+1 Fügnerova, c, 39 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Dolní p, 54 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
7.500,-Kč vč. ink.
2+kk Vrbátky c, 80 m2
7.500,-Kč + ink.
2+1 Českobratrská c, 55 m2 9.000,-Kč vč. ink.
3+1 Vrahovická c, 100 m2
7.900,-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
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

DB 3+1 (73m2) – Sídl.svobody,
Prostějov
prodej pěkného bytu v revitalizovaném panelovém domě, přízemí,
lodžie, plast.okna, vyzděné jádro, nová
koupelna a WC, nová kuchyňská linka
se spotřebiči, vhodné pro starší či imobilní osoby, volný dle dohody.
Nová cena : 1.370.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – ul. Zrzavého,
Prostějov
prodej bytu v os.vlast., panel, 3. patro,
výtah, lodžie, dům po kompletní rekonstrukci, plast.okna,byt v původním
stavu, udržovaný, ihned volný.
Cena: 1.430.000,-Kč
Byt 3+1 (73m2) – Mozartova ul.,
Prostějov
převod dr. velmi pěkného bytu v revitalizovaném domě, panel, 4.patro, výtah,
lodžie, šatna, koupelna po rekonstrukci,
nízké náklady, velmi dobrá lokalita, volný po dohodě. Cena : 1.400.000,-Kč
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v Prostějově,
panel, 4 patro, plast.okna, nová koupelna, možnost dlouhodobého pronájmu,
volný ihned. Nájem : 5,5 tis. + inkaso
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v centru Prostějova,
cihlový dům, 1 patro, vlastní topení,
možnost dlouhodobého pronájmu, volný 1.2.2009.
Nájem : 5 tis. + inkaso
RD 2+1 Otinoves
samostatně stojící RD s bytovou jednotkou 2+1, topení lokální na plyn, obecní
voda, el.220/380V, vjezd na pozemek,
malá zahrada, klidná lokalita,vhodné i
jako chalupa k celoroční rekreaci.
Cena: 800.000,-Kč

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

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly
v Plumlově, celková plocha 3200 m2,
možný příjezd pro kamiony, možnost
sociálního zázemí.
pronájem dohodou v RK
Vykoupíme RD v PV a blízkém okolí
určenékrekonstrukcianebodemolici do
250 tis. Kč – platba v hotovosti. Případné
dluhy a exekuce vyplatíme a vyřídíme.

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

Rodinné domy:
Prostějov - prodej řad.
koncov. jednopodlaž. domu,
ul. Tovačovského, 2+1 s
možností rozšíření do podkroví. Po částeč. rekonstr. a modernizaci, nová
koupelna, veškeré rozvody, podlahy. Vytápění je
lokální na zemní plyn, veškeré IS. Za domem se
nachází terasa a malá zahrádka.
Cena k jednání v RK
Prostějovičky - prodej řadového, nepodsklep. RD 5+1s
garáží, 2. NP, po rekonstrukci,
el. 220/380 V, ústřed. plynové
vytápění,kanalizacedoseptiku,studnanapozemku.
Za domem je menší zahrádka, celková výměra
pozemkuje267m2.Součástíprodejejeiornápůdao
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1, samostat. stojící, 2. NP.
Na dům navazuje výměnek,
vytápění je lokální na zemní
plyn, voda ze studny, vodovodní řád před domem,
suchéWC.Celkovávýměrapozemkuje275m2.
Cena:460.000,-Kč
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,voda
z vlastní studny, vodovod před domem, kanalizace
dožumpy.Zadomemjehospodář.přístavek(garáž)
a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek.
Zastavěnápl.369m2,zahrada155m2.
Cena:690.000,-Kč
Obec Hačky - prodej samost.
stoj. jednopodlažního RD
3+1po částeč. rekonstr. Nové
rozvody vody, kanalizace, plynu, nová kastlová okna, el. 220/380V, nové dřevěné
stropy.Vytáp. lokál. na zemní plyn, tuhá paliva a el.
přímotopy. Obec. vodovod, vlast. studna, kanalizace
dožumpy.Celk.výměrapozemku740m2,zahrada
535m2.Vhodnéktrvalémubydleníirekreaci.
Cena:1.470.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD,
řadový vnitřní s dispozicí
2+1, podstandardní vybavení,
vytápění ústřední na zemní
plyn.Nutnácelkovárekonstrukceamodernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního
řad. rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
Byty - prodej
Prostějov- prodej DB
2+kk, Hybešova ul., 1
patro/ze 4, výtah, panel,
výměra 35,38 m2, po
rekonstr., nová fasáda, střecha, stupačky, lodžie,
plast. okna. Byt orient. na jih.
Cena: dohodou v RK
Prodej bytu - Prostějov,
J. Zrzavého, OV, 3+1,
1. NP, 75 m2, panel,
lodžie, dům po celkové
rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
plovoucí podlahy, původní jádro.
Cena dohodou v RK
Prodej bytu v Olomouci,
3+1 v OV, panel, 3. NP,
původní stav, plastová okna,
probíhá zateplení domu.
Výměra61 m2.
Cena:1.270.000,-Kč
Byty - pronájem
Prostějov-pronájembytu2+1,ul.Okružní,4.NP.
Cena:6.500,-Kč/měs.vč.ink.
Prostějov - pronájem bytu
1+kk, ul. Okružní, (výměra
pokoje3,60x3,60m).
Cena:5.200,-Kč/měs.
včetněinkasa
Prostějov - pronájem bytu
2+1 ve zděném domě, ul.
PodKosířem.Cena
6.000,-Kč/měs +ink.
Prostějov - pronájem
prostor. bytu ve zděném
domě o velikosti 1+kk
s podl. plochou 103 m2
nedaleko centra města na ul. Újezd. Byt sestává z
jednoho pokoje s kuchyň. koutem, koupelny s vanou, sprch. koutem, záchodem a bidetem. Z pokoje
jevstupnabalkon.Místnostjemožnérozdělitnadva
menšípokoje. Cena:8.000,-Kč/měs.+inkaso
Nebytové prostory
Prostějov - pronájem
nebyt. prostoru (kanceláře) v podnikatel.
objektu v centru města,
naproti OD Prior.
Kancelář je vybavená,
nachází se ve II. patře, 39 m2, rozdělená na 2
místnosti (15 + 24 m2), kuchyňka, WC, vlast.
elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře.
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso

Reality

2. února 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

Prodej nových bytů, nebytových prostor,
parkovacích stání na ul. Studentská – Jezdecká
Prostějov

Byty

1+kk 44 m2
2+kk 52 m2
3+kk 89 m2
sklepní kóje od 30 000,- Kč
parkovací stání 60 000,- Kč

1 059 150,1 351 220,2 233 410,-

BYTY:
Novinka! Byt 4+1 V.Špály, OV/panel, 90 m2, 7.p., lodžie, byt je nadstandardně a moderně zrekonstruovaný.
2 370 000,-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
Byt 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD 90 m2, část.
zařízený, balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky
a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009.
8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNÉ DOMY:
1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové vily,
sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se nachází
v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1), nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč
ŘadovýRD3+1Ptení počástečnérekonstrukci,plast.okna,novákoupelna,zahrada917m2,garáž,stodola. 1150000,-Kč
RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek 152
m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V, předzahrádka s možností parkování.
950000,-Kč
Řadový RD 2+1 Žešov, k rekonstrukci, zast.pl. 229 m2
zahrada 286 m2, voda obecní i studna, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, průjezd k parkování.
895000,-Kč
RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, cihlový,voda obec.
žumpa, el., celková plocha poz. 73 m2.
740000,-Kč
POZEMEK
Pozemek v k.ú. Kostelec na Hané určený k výstavbě rodinného domu, výměra 2.719 m2, IS voda, el.,
plyn ve vzdálenosti cca 100 m.
cena dohodou
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
9.00 - 12.00
Pá:
POZEMKY:
Nabízíme lukrativní stavební pozemky v severní části
PV, 4 parcely o výměrách cca 2x900 m2 a 2x1050 m2,
inž. sítě a příjezdová komunikace v těsné blízkosti pozemků.
Cena:1.100,-Kč/m2
- 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
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,sklepníbox,orientacesever-jih,možnostokamžitého
převodu do osobního vlastnictví, po dohodě volný.
Cena:1.250.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 6. patro ze 7, 74 m2,
nový výtah, box na patře, orientace sever-jih, výborná poloha domu, po dohodě volný, možná výměna za 1+1 s
doplatkem.
Cena1.490.000,-Kč
- 3+1 Dolní, osobní vlastnictví, panel, 2. patro ze 4, bez
výtahu, 74 m2, dům po celkové rekonstrukci, loggie
(zasklená), 2xsklepní box, orientace sever-jih, byt prošel
rekonstrukcí před 3 lety, volný ihned po prodeji.
Cena:1.590.000,-Kč
DOMY PRODEJ:
RD 3+kk Obědkovice, přízemní, řadová zemědělská
usedlost ve středu obce, smíšené zdivo, průjezd, hosp.
přístavky, velký uzavřený dvůr, zast. pl. 1056 m2, zahrada
(sad) 1616 m2, topení plynové ústřadní, el. 220/380V,
vodovod obecní, žumpa, koupelna se sprchovým koutem
a vanou + samostatné WC v přístavbě, možnost rozšíření
obytných částí, po prodeji ihned volné. Cena:600.000,-Kč
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
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

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

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 rek. Zahrada
660m2, 2 vjezdy, 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 k
rek., v domě je přípojka plynu,vody.
Cena 290.000,-Kč

◘ 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
◘ Pronájem bytu 2+1, prostorný, nedaleko
centra, zvýšené přízemí, 68m2, byt je po
rekonstrukci, prostorné vestavěné skříně.
Cena 8000,-Kč včetně inkasa
◘ Pronájem bytu 2+1 na Bulharské ul ,
cihlový, nedaleko centra, vlastní topení.
Cena 5300,- + inkaso ( cca. 2500,-)

PRONÁJEM
◘ Pronájem nebyt. Prostoru- masérny
(možno i na kancelář), včetně vybavení,
velikost cca. 16m2, zvýšené přízemí ve
fitness centru. Volný ihned.
Cena 5000,-Kč včetně ink

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

Tel.:606 922 838

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

Aktuální nabídka:

RODINNÉ DOMY, CHATY

* 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

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

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
1+1 OV, PV Libušinka
885 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, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.890 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 prodejny PV Plumlovská, cena
dohodou
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 OV, 70 m2.
890 tis Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
garáž
1.250 tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200 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

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
rekonstrukci, velmi hezký, nová kuchyně, linka na
míru, koupelna, obklady, dlažba, plovoucí podlaha, pl.
okno, žaluzie. Možno zařízené. Nízké náklady. Cena
835.000Kč Výhodná nabídka
T:739 322 895
Nový 1+kk Pv-Krasice 39m2, balkon, linka s vest.
spotřebiči. Cena 1.050.000Kč
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 825.000Kč Možná výměna za 2+1 s doplatkem.
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
2+1 Sidl. Svobody. Byt i dům po rekonstrukci. Lodžie.
Cena 1.039.000Kč Výhodná koupě. Tel: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
Nový 2+1 Pv-Krasice Kolaudace 2002. OV.
2 balkóny, sklep. Cena 1.550.000 Kč. 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 1.540.000Kč
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 Moravská cihla 78m2, garáž. Cena 2.000.000Kč
T:739 322 895
3+1 Pv-Krasice 100m2. Kolaudace 2000. OV. 2x
balkón. Cena 2.500.000Kč.
Tel:739 322 895
DOMY
Výstavba nových domů 3+KK v Prostějově
Vrahovicích. V ceně 2.250.000 Kč je pozemek, inž.
sítě, výst. domu na klíč včetně DPH. Jedná se o bydlení
pro všechny věkové generace. Rodinný dům za cenu
bytu.
T:732 282 189
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci
i bydlení. Cena 1.099.000Kč
Tel:739 322 895
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 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová
el., nová koup.a wc. Cena 1.160.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice Zahrada 300m2 Cena
745.000Kč
T:739 322 895
RD Zdětín Zahrada 2000m2, pole Cena 590.000Kč
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

reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.
Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
na frekvent. místě, dvůr, malá zahrádka.
2.250.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.550.000,-- 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, Brněnská ul. OV,
atypické interiérové řešení, 82 m2,
vlastní topení, garáž v přízemí, perfektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 600 000,-- 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

Realitní kancelář

Plumlovská 96 , Prostějov
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
www. h y p o - r e a l i t y . c z

Výběr z nabídky:

Dr.byt 2+1 , Pv - B. Šmerala, 65 m2 , Velmi pěkný
panelový byt se šatnou , po rekonstrukci bytu i domu.
Plast.okna , lodžie , zateplení , vchod . Nová kuch. linka.,
dlažba , dveře.
Cena: 1 295 000 Kč

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

Dr. byt 2+1 , PV - Okružní , 58 m2 ,Po částečné rekonstrukci , ve III. poschodí panelového domu. Plast. okna ,
zasklená lodžie , zateplení , vchod. Cena: 1 290 000 Kč

Byt 2+1 v OV, PV - Západní ul., 44 m2 , částečná
rekonstrukce koupelny. Orientace na západ, v I. poschodí
panelového domu.
Cena: 950 000 , Kč

PRONÁJMY
Novostavby garsonky Olomoucké ul. 34m2, přízemí.
Nájem vč. ink 5.900Kč
T:739 322 895
2+1 J.B. Pecky Cihla, po rekonstrukci. Nová kuchyně
a koupelna, částečně zařízený. 57m2 + 2x sklep.
Nájem vč. ink. 8.000Kč
T:739 322 895
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
1+1 Určická 40m2. Cihla, po rekonstrukci nová
koupelna a WC. Pl okna. Nájem vč. ink. 5.500Kč
T:739 322 895
Byt 2+kk nový podkrovní, ul. Daliborka,75m2. Nájem
vč. ink.7.900Kč
T:723 335 940
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+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
RD 3+1 Vrahovice Zahrada. Nájem vč. ink.10.200Kč
T:723 335 940
Pronájem garáží Krapkova a Šmerala T:723 335 940
Obchody Plumlovská 55m2 za 10.000Kč, 120m2 za
13.000Kč, 135m2 za 15.000Kč.
Tel:739 322 895
Kanceláře Budovcova ul. 15m2 a 30m2. Malá
kancelář 2.600Kč, velká 5.200Kč. Tel:739 322 895
Kom. prostor 13km od PV, soc. zářázení. Nájem 5.000Kč
+en.
T:723 335 940
Obch. prostor centrum PV 50m2, 400m2 250Kč/m2
T:723 335 940
Obchod centrum Pv 25m2. Nájem 7.000Kč
T:739 322 895
Kom prostor Vodní 50m2 Nájem 6.000Kč T:739 322 895

www.realitypolzer.cz

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207
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T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT
NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

RD 2+1 , Určice , 100 m2 , průjezd , dvůr , malá zahrádka.
Plyn. ústř. topení, 220/380 V, vl. studna + obecní voda.
Cena: 1 150 000 Kč

Rozlehlý RD 7+3 , Olšany , po kompletní rekonstrukci.
Nová střecha , dvougaráž , átriový dvůr , zahrádka . Možné
užití na tři byt. jednotky. Vhodné pro větší rodinu , nebo
sídlo fy .
Cena: 4 860 000 , Kč
Pozemek PV- Vrahovice , za Pujmanovou ul. , určeno ke
stavbě rodinného domu. Celková plocha 1800 m2 možno
ještě dělit .
Cena: 1 200 Kč/m2
Pozemek PV - Držovice , Smržická ul. , určeno ke stavbě
rodinného domu . Celková plocha 1860 m2 možno rozdělit .
Cena: 999 Kč/m2

Přenechání pronájmu luxusní restaurace v centru
PV.
Cena za kompletní vybavení: v RK

Zájemci
o plošnou
inzerci

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

volejte
číslo

Prodej RD 4+kk, Otaslavice, dvojpodlažní dům s garáží
a menší zahradou. Velmi dobrý stav, ihned k nastěhování.
Doporučujeme prohlídku.
Cena: 2.235.000,- 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 bytu 1+kk, Prostějov–Vrahovická, po
rekonstrukci,
6.300,- 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

608 022 023

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

V městské části Vrahovice,
dispozice 3+kk a 4+kk,
pozemek 255m2, zděné domy.
Cena včetně domu na klíč,
pozemku, inž. sítí a DPH

2.250.000,- Kč

Rodinné domy za
cenu bytu, bydlení pro
všechny generace !

www.realitypolzer.cz
tel. 732 285 189

2. února 2009

reality

reality

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

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

Koupím stavební pozemek s možností
okamžité výstavby. Prostějov a okolí.
777 851 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov. Seriózní jednání. Platím hotově. 608 211
482.
Hledám do pronájmu byt do 10ti tisíc
včetně inkasa, v dobrém stavu. 773 925
779.
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Stav nerozhoduje. RK nevolat.
608 211 482.
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.
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.
Prodám RD 5 + 1, 400 m2 zahrada, Čechovice, volný 5/2009, 4.900.000 Kč.
Tel.: 777 290 319.
Prodám RD v Kralicích na Hané 5+1
po kompl. rekonstrukci, 1patrový, část.
podsklepený s garáží a technickou
místností , velkou zahradou. Celk. plocha 1700 m2, z toho zastavěná 170 m2.
Ne RK! Tel.: 603 476 950.
Prodám krásný byt v nové zástavbě,
Krasická ul., PV. 1 + 1, 39 m2, lodžie,
parkoviště před domem, MHD před
domem. Ihned k nastěhování. Cena
1.150.000 Kč. Tel.: 604 222 633.
Pronajmu garáž ul. Krasická, vedle
Aquaparku. Tel.: 776 144 869.
Pronajmu byt 1 + 1 v Prostějově. Klidná lokalita. Kontakt: 731 507 603.
Prodám v centru města ul. Dr. Horáka
stavební pozemek vč. stavebního povolení. Tel.: 777 572 247.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 popř. 2 +
1 Brněnská ul. a okolí. Tel.: 775 198
913.

Pronájem místnosti v zavedeném regen. studiu. Vhodné pro kadeřnice,
manikérky, pedikérky, příp. poradna.
Nájem + ink. 5200 Kč/měs. Tel.:777
801 614.
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.
Pronájem skladovacích ploch v centru
PV – 130 m2, plynové topení, soc.
zázemí – levně. Info na tel.: 777 862
900.
www.centrum-reality.cz
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej staveb. poz. v Kostelci
Pronájem garáže v PV
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1 OV, E. Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží
B. Němcové
Prodej cihl. bytu 3 + 1 A.Fišárka
Pronájem 3 + 1 cihla, Vrahovická
Prodej 3 + 1 panel, po rek.,
Mozartova
Prodej 3 + 1, panel, B.Šmerala
Prodej RD v Čechovicích k rek.
nebo jako stav. pozemek 850 m2
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Pronajmu nadst. 3 + 1 cihla, 95 m2, po
celkové rekonstrukci. Nová linka vč.
myčky, sprchový kout + vana, vestavěné skříně, klidná lokalita v blízkosti centra. Volné ihned. Cena 8.500
Kč + energie. Tel.: 777 55 45 07.

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 pěknou garáž na Brněnské ul.,
el., voda, 150.000 Kč. Tel.: 582 343
872.
Pronájem cihlového bytu 1 + 1 velikosti 2 + 1 v centru PV, nájem 5.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám ihned volný byt v OV 2 + 1 v
PV – Mozartova ul. Tel.: po – pá 736
509 056.
Pronajmu reklamní plochu na hlavní
ul. v PV, 606 333 732.

Pronajmu 1 + kk v PV, po rekonstrukci,
ihned volný, cena 6.000 Kč/měs. vč.
ink. Ne RK! Tel.: 776 854 763.
Pronajmu garáž na Brněnské. Tel.: 608
362 405.
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.
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.
Koupím rodinný dům do 2 mil. V PV
a blízkém okolí. Platba hotově, tel.
723 671 539.

Pronajmu řadový RD od března v PV,
Stroupežnického ul. Cena dohodou.
Tel.: 582 34 15 17.

Prodáme byty 3 + kk, Olomoucká ul. a
2 + 1 Vrahovická ul. Oba v cihl. domech a po celkové rekonstrukci. Tel.:
608 328 617.
Dobromilice, okr. PV RD 3 + kk, možné rozš., zast. pl. 754m2, zahr.
900m2, průjezd, za 395.000 Kč. Tel.
733 340 168.

Komerční objekt na ul. Brněnská o
vým. 631m2, objekt o vým.108m2,
pozemek je určen k výstavbě komerčního zařízení, výpadovka směr Brno
cena:1.550.000 Kč. Tel. 773 631 631.
Pronajmu RD zařízený pokoj - 1 osoba 3.300 Kč, 2 osoby 5.000 Kč. Soc.
zařízení, pračka. Volný ihned. Mobil:
739 375 283.
Prodám byt 3 + 1 Šárka, družstevní, 68
m2, 4. patro, bez úprav, v zachovalém
stavu. Cena 1.100 000 Kč. Tel: 777 95
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Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup. Cena 95tis. Tel.: 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v Kostelci na Hané, výměra 2393m2, S u pozemku, cena k jednání. Tel.: 603 598
193.
Prodej stavebního pozemku blízko
centra v PV 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.
Prodám DB 1 + 1. Ul. Dolní. Tel.: 777
765 130.
Pronájem bytu 2 + 1 v PV, Krasická
10, vč. garáže. Byt o rekonstrukci –
nové vl. topení. Cena dohodu. Tel.:
608 663 293.

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.

různé

Pronajmu nově zkolaudovanou autoopravnu – autoservis na atraktivním
místě vč. soc. zázemí, příručního skladu, kanceláře, 300 m parkovací plochy.
Zajímavý nájem. Tel.: 777 011 148.

Zpracuji účetnictví, daňovou evidenci,
mzdy, vypracuji daňová přiznání,
přehledy ZP, OSSZ
dlouholetá praxe.
Tel.: 732 781 429

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.

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

www.firmadoma.com Zaškolíme
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.

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

Chata ve Starém městě Jeseníky nabízí ubytování. Tel.: 777 584 584.
Prodej RD 2 x 3 + 1 v Mostkovicích u
Prostějova. Pozemek o výměře 785m2,
garáž, možnost dvou samostatných
vchodů. V domě je započatá rekonstrukce. IHNED K NASTĚHOVÁNÍ.
Cena: 3.800.000 Kč. Tel.: 774 339 220.

služby

Pronajmu pěkný byt 2 + 1 na ul. Šárka.
Tel.: 582 347 516.

oznámení
Prodej RD 4 + 1 v Němčicích na Hané.
Dům se nachází v klidné lokalitě na ul.
Okružní. Pozemek 1258m2, dům je napojen na el., studnu, septik, vytápění na
TP. Cena 1.770.000 Kč. Tel.: 774 339
220.

práce

www.pracedomu.info

Prodám byt 3 + 1, 6 km od PV, 70 m2,
s garáží a zahrádkou. Cena 890.000
Kč. Tel: 777 96 20 27

Pronajmu 2 + 1 Sídl. svobody, 7.500 Kč
vč. ink. Tel.: 604 940 360

práce

Pronajmu pokoj studentce. RK nevolat! Tel.: 606 392 814.

Autoklub Prostějov o.s., Bulharská
1476/1, pronajme kancelář v 1. patře
správní budovy o ploše 15 m2 v elektronicky zabezpečeném objektu s využitím sociál. zařízení, kuchyňky a zabezpečením úklidu. Cena za měsíční
nájem – 2 900 Kč. Informace na tel.
602 762 869, e-mail: autoklub.pv@volny.cz

Prodám 2 + kk, M. Pujmanové,
780.000 Kč. Tel.: 777 290 319.

Pronajmu byt 3+1, PV – Mozartova,
nájem 8.500 + inkaso. Volný ihned.
Tel. 605 247 968.

Prodám RD 3 + 1 Smržice. Cena 2.1
mil. Kč. Tel.: 777 181 816.

Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk, možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr. 471m2,
přístavky, za 195.000 Kč. Tel. 733 340
168.

Prodám byt panel 3 + 1 sídl. Hloučela
popř. pronajmu. 739 616 096.

Prodám byt 2 + 1 v Kostelci na Hané.
Hezký slunný byt v osobním vlastnictví. Panelový dům po revitalizaci (zateplení, plastová okna, lodžie). Volný
od dubna 2009. Cena k jednání cca
1.250.000 Kč. V případě zájmu volejte
777 051 180.

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

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.

Pronajmu byt 2 + 1 v panelovém domě,
blízko centra. Volný ihned. Mob: 776
792 531.
Vyměníme nový cihlový státní byt 37
m2, velmi pěkný, za větší i starší byt
popř. dluh na nájmu zaplatíme. Tel.:
605 83 80 53.

reality

Chcete volat a smskovat v síti zdarma?
Volat do ostatních sítí včetně pevných
linek za 3,90 Kč?A smskovat jen za
1,19 Kč? A to na pořád? Přístroje již od
1 Kč. Tak volejte a ušetříte: 790 455
000. Nebudete- li spokojeni můžete
službu během 14 dnů vrátit. Nabízíme
i datové služby.
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Přijmeme obsluhu do hospody. Požadujeme spolehlivost, příjemné vystupování, profesionální přístup. Tel.: 774
345 889.
Přijmeme prodavačku do rychlého
občerstvení. Kuchařka výhodou. Tel.:
774 345 889.
VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na pozici POJIŠŤOVACÍ PORADCE pro oblast Prostějov a okolí.
Nabízíme: ihned po nástupu nadstandardní provize, zázemí významné evropské pojišťovny, bezplatná školení.
Strukturovaný životopis s telefonním
kontaktem zasílejte na e-mail: evuna.dohnalova@seznam.cz. Kontakt:
Mgr. Eva Dohnalová, 606 309 267.
Jim Beam restaurant příjme kuchaře/
ku. 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 schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.: 608
025 895.
Hledám obchodního zástupce pro olomoucký kraj. Tel.: 608 025 895.
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).

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST
KAŽDÉMU 20 – 175.000 Kč. BEZ
NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ.
TEL.: 775 972 354.
ZBAVÍME VÁS DLUHŮ, EXEKUCÍ. POSKYTNEME HOTOVOST.
ZÁSTAVA DOMU, BYTU I DRUŽSTEVNÍHO. RYCHLE. TEL.:
775 972 353.
BEZ REGISTRŮ A POPLATKŮ 20
– 150.000 KČ. ZÁLEŽÍ NA VAŠEM
PŘÍJMU. TEL.: 775 972 353.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Potřebujete peníze? Stačí Vám přivýdělek 6 – 18.000 Kč? Volejte: 725 815 399

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

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.

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.

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.

www.zhubni.info

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.
Hledám kuchaře/-ku, číšníka/-ci, instruktora lyžování na penzion v Jeseníkách, 777 237 197.
Realitní společnost REAL MORAVIA
přijme realitní makléře, spolupracovníky. Výhodné provize. Tel.: 602 551
878.
Přijmeme řidiče, řp. sk. E. Požadujeme
praxi. Info na tel.: 605 248 001.
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.
Přijmeme spolupracovníky na sepisování úvěrů. Zn. Slušnost a spolehlivost.
Mobil: 725 711 569.
Přijmu kadeřnici/-ka do pánského kadeřnictví. Tel.: 731 335 822.
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.
Hledáme kadeřnice na ŽL. Tel.: 774
834 789.
Přední velkoobchod voda-topení-plyn
přijme obchodní zástupce se znalostí
sortimentu. Požadujeme: ŘP sk. B,
práce s PC, aktivní přístup. Kontakt: p.
Žemlička tel. 777 567 910 e-mail: zemlicka@pechasan.cz
www.firmadoma.com zaškolíme

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

Do nehtového studia v Prostějově
přijmeme na ŽL nehtové designérky. Tel.: 603 426 075.

Přivýdělek na 3 hod. denně. Tel.: 605
457 402.

Nabízím sádrokartonářské práce + menší dřevostavby, bourací práce aj. Tel.:
722 728 131, mppvstavby@seznam.cz

Firma RS přijme 24 lidí pro práci na telefon. Po zapracování 18.000 Kč. 604
800 212.

Středoškolačka hledá práci v PV a
okolí. Mám rekvalifikaci na PC a účetnictví. Tel.: 723 255 118.

Hledám přivýdělek uklízením provozovny, kanceláře, bytů v PV. Vždy v odpoledních hodinách. SMS 723 926 349.

Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

Přijmu kadeřnici. Tel.: 777 899 494.

Nabízím kompletní celoroční zpracování daňové evidence – DPH, mzdy,
daň. přiznání, silniční daň, přehledy ZP,
OSSZ a poradenství. Tel.: 603 485 311.

PŮJČKY VŠEM i rizikovým
klientům! Půjčíme Vám kolik
potřebujete! Nejschvalovanější
půjčky! Mob.: 776 611 054.

Hledá ženy do studia zdraví a krásy.
Skvělé ohodnocení. Tel.: 603 448 594.

Potřebujete peníze? Nemáte práci, střechu nad hlavou, jste důchodci či studenti, nevadí! My Vám půjčíme!!! 733
718 902.

Přijmu kosmetičku na ŽL tel.: 775 079
985.
Přijmu vyučení samostatně pracující
zedníky na HPP nebo i ŽL, za velmi
výhodných finančních podmínek.
Práce převážně v PV. Nástup možný
ihned. Tel.: 776 16 16 00.
Přijmeme servírky/číšníky, kuchaře/ky, barmany/-ky, pro nově otevřenou
provozovnu v Prostějově. Nástup možný ihned. Kontakt: p. Žmola 775 932
234.
Přijmu zedníka - obkladače, praxe nutná 100 Kč/hod.na ŽL možno i brigádně. Tel. 607 680 811 Zn. Dlouhodobě.

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

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9–11,
st 14–16, čt. 9–11 hod.
Přivýdělek bez ŽL. Tel. 777 81 92 91.

www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
Zámková dlažba, obklady, ploty, fasády a jiné stavební práce. Kvalitně,
slušné ceny. Sezona 2009. Volejte 720
318 195.
Pozor novinka! Půjčka pouze na OP
bez prokazování příjmů, vhodná pro
nezaměstnané, důchodce i studenty.
Úrok 1,5%. Tel.: 604 821 937.

2. února 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 paletový vozík po celkové
GO. Tel.: 606 909 607.

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.
Provádíme prodej a montáž: garážová
vrata, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu,
plovoucí podlahy, silikonové těsnění
oken i dveří. Tel.: 603 220 981.
Provádíme strojní čištění podlah, koberců a sedacích souprav. Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
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

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.

Dne 7.2.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Boženy GREPLOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi syn
a vnuk Ivo.

Prodám Avia 21, valník s plachtou, v
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.:
602 508 565.
Provádíme montáže mechanického
zabezpečení vozidel proti krádeži. Tel.:
774 715 202.
Prodám přívěsný karavan za os. auto
zn. Knaus. Výborný stav. Tel.: 582 368
319 + zázn.

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.

Dne 28.1.2009 jsme vzpomenuli
8. výročí úmrtí
paní Anny ŠPIČÁKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Vzpomíná rodina
a vnučka Anička

Učitelka angličtiny nabízí výuku a
doučování. Levně. Tel.: 608 27 50 25.

Zázrak do 300 tisíc Kč i pro bezdomovce a bez keců + dárek! Info 777
903 876.
Nyní akce! Půjčky do 280.000 Kč s
úrokem již od 1,5%. Vhodné i pro studenty, důchodce i ženy na MD. Tel.:
733 608 672.
Kompletní zpracování daňové evidence, mezd, DPH. Odvoz, kompletace,
dovoz dokladů po okr. PV zdarma.
Komplet DP za 2008 do 100pol 1000
Kč. Jinak 9/10 Kč/pol. (s/bez DPH).
773 555 998.

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.
Usměvavý pohodář 31/170 všestranných zájmů, hledá štíhlou, hodnou,
sympatickou dívku nebo ženu pro rodinný život, trvalý vztah. Dítě není překážkou. PV a okolí. Tel.: 775 192 305.

zvířata
Čínský chocholatý pes - prodám štěňata s PP. Odběr možný ihned. Tel.:
604 347 027 po 16. hod.
Zadáme štěňata NO bez PP, odběr na
začátku března. Oba rodiče k vidění.
Tel. 606 558 622.

Hledá se pes slyšící na jméno BADY.
Labrador krátkosrstý, barva svělá
káva a váha 50 kg. Ztratil se v úterý
27.1.2009 večer v okolí Držovic. Velmi prosím podejte jakoukoli zprávuna
tel. 608 619 496 a nebo 777 619 496.
Prod. štěně Kavalíra bez PP, st. 8 týdnů, odčervené. 4.000 Kč, 736 488 825.

O víkendu 24. a 25. ledna 2009 bylo na
programu 7. kolo nejvyšší české korfbalové soutěže, za kterým se ještě jednou ohlédněme. Vzhledem k účasti
úřadujícího mistra České republiky
na prestižním podniku Europa Cup
byl zápas TJ Znojmo MS YMCA proti TKC Děčín odložen. Termín jeho
sehrání není dosud znám. A tak se bojovalo jen na dvou kolbištích.
KCC Sokol České Budějovice přijel bojovat o body do Kolína. První zápas byl
velice vyrovnaný. Hosté vedli v poločase o jeden bod a ačkoliv se domácí snažili zápas obrátit ve svůj prospěch,
České Budějovice těsné vedení udržely.
Velkou zásluhu na tomto vítězství má
Ivo Kracík, který nastřílel obdivuhodných devět košů. Nezdarem v prvním
zápase se Kolín nenechal odbýt. V polovině druhého zápasu sice Kolínští prohrávali o tři koše, ale ve druhé půli senzačně otočili zápas a vyhráli 22:14. Co
nás však zajímalo nejvíce, byly pochopitelně zápasy SK RG Prostějov s VSK
VUT Brno. První duel Prostějov s přehledem vyhrál, když deset minut po začátku utkání odskočil svému soupeři o
čtyři koše a toto vedení si udrželi až do
konce. Druhé utkání bylo o poznání vyrovnanější, což potvrzoval i nerozhodný
výsledek v poločase. Sedm minut před
koncem si Hanáci vypracovali čtyřbodové vedení, které ovšem Brno stačilo
do konce zápasu smazat. Na řadu tak přišlo prodloužení. Prostějov hned z počátku prodloužení neproměnil dvojtakt, ale

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).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. TJ Znojmo MS YMCA
12 11 1 0
0 279:184 35
2. KCC Sokol České Budějovice
14 9 0 0
5 273:233 27
3. VSK VUT Brno
14 7 1 0
6 281:239 23
4. SK RG Prostějov
14 6 0 1
7 255:250 19
5. VKC Kolín
14 5 0 1
8 250:281 16
6. TKC Děčín
12 0 0 0 12 149:300
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).
Brno na druhé straně díky střele svého
kapitána vstřelilo zlatý koš a vybojovalo
tak dva body. I tak však byl tým SK RG
se ziskem čtyř bodů spokojen. I když...
„V obou utkáních si cením naší obrovské bojovnosti, neustále jsme dřeli a to
až do konce. Celkově oba zápasy hodnotím velmi dobře, získali jsme cenné
čtyři body, což je super. Na druhou stranu škoda těch posledních pěti minut
druhého souboje, mohlo být ještě lépe,“
uvedl na adresu zápasů Jan Mynařík, lodivod Prostějova.
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. V příštím dějství
extraligové soutěže zajíždí SK RG již
příští neděli 15. února 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. Jeho svěřenci a svěřenkyně nebudou mít v závěru vůbec lehkou úlohu. Po výjezdu na sever Čech je
totiž čeká 1. března další dvojutkání na
palubovce soupeře a to v Kolíně. „To budou přímo klíčové duely,“ poznamenal
Mynařík k blížícím se soubojům s
přímým konkurentem v boji o postupové místo do FINAL FOUR. Základní
část extraligy skončí pro Prostějov v domácím prostředí, když14. března přivítají obhájce titulu ze Znojma.
-pk-

Prostějovské „béčko“ ve stověžaté Praze nepochodilo

Nemáte peníze? Hrnou se k Vám dluhy? Oddlužení i exekuce? Pojďme to
dát do pořádku! Mobil 725 711 569.

Provedu veškeré práce ve vašem bytě,
domě či zahradě vč. instalatérských.
Tel.: 777 29 66 10.

Korfbalisté Prostějova bojují o FINAL FOUR
Klíčové duely čekají na družstvo v Děčíně a Kolíně

Prodám Škoda Octavia, r.v. 98, 1.6l +
LPG, červená rallye, část. tuning, el.
střešní okno. Cena: 80 000 Kč – rychlost = sleva. Tel.: 608 933 033.
Prodám PEUGEOT 306-1, 2XN +
LPG, r.v.95, 3 dv., nové letní gumy +
zimní, nová baterie, taž. zař., DO, střešní el. okno, airbag řidiče, rádio + CD,
cena dohodou. Tel: 736 684 615.
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prodám
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.

Dne 8.2.2009 by se dožila 79 let
paní Helena JURÁŠKOVÁ
z Prostějova
a dne 19.2.2009 uplyne
1. smutné výročí od jejího úmrtí.
Stále vzpomíná rodina
Smýkalova, Juráškova,
vnoučata a pravnoučata.

Prodám dírkovačku Minerva – Juki.
Levně. Tel.: 737 443 115.
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.

Dne 1.2.2009 jsme vzpomenuli
5. výročí úmrtí
pana Jana KLÁSKA
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohumila s rodinou.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám aparaturu Regent pro zač.
skupinu nebo do hospody. 776 560
107.
Prodám králíky Kaliforn. k chovu a litinové články. 736 109 819.

Dne 5. února 2009 si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava HORÁKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami.

Prodám průmyslový stroj Minerva
– funkční. Vhodný i pro šití silnějšího
materiálu, 3-fázový. Cena 800 Kč.
Možnost použití jen motoru. Tel.: 776
897 673, 582 330 231.
Prodej konzumních brambor 1 kg á 8
Kč, při větším nebo pravidelním
odběru cena dohodou. Prodej krmných brambor 1 kg á 1 Kč a krmné řepy á 0,90 Kč. Firma Mlčoch Oldřich,
Lešany 36, tel.: 721 308 323, 582 373
103.
PRODÁM VELMI LEVNĚ
RAMÍNKA,
normální i klipsy na kalhoty a sukně
– mix – dle vlastního výběru.
Větší množství. Cena dohodou.
Kontakt: 776 897 673, 582 330 231

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

V sobotu 17. ledna 2009 zajíždělo prostějovské korfbalové „béčko“ k šestému turnaji první České korfbalové ligy, který se konal v tuzemské stověžaté matičce, v Praze. Prvním soupeřem
rezervy hanáckého oddílu byl tým
KC SPŠS Tábor, s nímž sice SK RG
svedl vyrovnanou bitvu, ale s nešťastným koncem. Druhý souboj svedli
Prostějované s domácím výběrem SK
Hala Lužiny, proti kterému neměli
svěřenci Lukáše Vařeky větší šanci. V
desetičlenné průběžné tabulce patří
Prostějovu osmá příčka.

SK RG Prostějov „B“ - KC SPŠS
Tábor 13:16 (3:11)
Sestava a koše Prostějova „B“: Koldová 6, Láhner 2, Malanová 1, M. Uherka
1, Vařeka 1, Zelinková 1, Žáková 1, Copek, Sequensová, Tichý, Z. Uherka. Hrající trenér: Lukáš Vařeka.
Do prvního zápasu nastoupila rezerva
Hanáků s velkým optimismem. Ze začátku se také týmu dařilo díky důsledné
obraně držet se soupeřem krok a vyrovnané skóre, ale ve druhé polovině prvního poločasu se však začalo soupeři lépe dařit po střelecké stránce, což se
výrazně projevilo na skóre. Do druhého
poločasu Prostějov obměnil sestavu a jeho začátek patřil nekompromisně dvojici Koldová – Martin Uherka, která svou
přesnou střelbou a bezchybnou obranou
dostala svůj celek zpátky do hry. „Dařilo se nám držet míč dlouhou dobu v útoku a vytvářet si dobré střelecké pozice.
Většina našich útoků končila košem.
Začali jsme se soupeři dostávat na dostřel, skóre bylo hodně vyrovnané,“ pochvaloval si návrat do zápasu Lukáš Vařeka, trenér SK RG Prostějov. Závěr
střetnutí tak byl dramatický, leč více rozvahy a štěstí měli na své straně Táborští.
„Už jsem neměli čas otočit skóre v náš
prospěch,“ zalitoval kouč.
SK RG Prostějov „B“ - SK Hala
Lužiny 6:18 (4:9)
Sestava a koše Prostějova „B“: Copek
1, Koldová 1, Sequensová 1, Tichý 1, M.
Uherka 1, Žáková 1, Láhner, Malanová,
Z. Uherka, Vařeka, Zelinková. Hrající
trenér: Lukáš Vařeka.
Ve druhém zápase se Prostějované utkali z týmem z Prahy. Na začátku se snažili o smírnou partii, soupeř však Hanáky
držel v útoku hodně zkrátka a ti neměli
moc šancí si vytvořit dobré střelecké po-

Výsledkový servis 1. České korfbalové ligy seniorů
6. kolo; 17. 1 .2009 v Kutné Hoře: SK AFK Respo Kutná Hora - TJ Znojmo
MS YMCA „B“ 7:30 (2:14), TJ Znojmo MS YMCA B - KC Bělá pod Bezdězem 30:7 (16:2), KC Bělá pod Bezdězem - SK AFK Respo Kutná Hora 14:23
(6:14). 18. 1. 2009 v Havířově: KC Slavia Havířov - KC Moravská Třebová
12:8 (7:1), KC Moravská Třebová - VSK VUT Brno B 9:18 (3:10), VSK VUT
Brno B - KC Slavia Havířov 15:13 (9:7). 18. 1. 2009 v Lužinách: SK Hala Lužiny - KC SPŠS Tábor 3:14 (1:7), KC SPŠS Tábor - SK RG Prostějov „B“ 16:13
(11:3), SK RG Prostějov „B“ - SK Hala Lužiny 18:6 (9:4).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6 TURNAJÍCH
1. TJ Znojmo MS YMCA „B“
12 11 0
1 252:125 33
2. KC Slavia Havířov
12 8 1
3 211:117 25
3. VKC Kolín
10 7 0
3 222:124 21
4. KC SPŠS Tábor
10 7 0
3 162:105 21
5. SK Hala Lužiny
10 6 1
3 140:95
19
6. VSK VUT Brno
10 5 0
5 126:114 15
7. KC Moravská Třebová
10 4 2
4 118:120 14
8. SK RG Prostějov
10 1 1
8 87:169
4
9. SK AFK Respo Kutná Hora
12 1 1 10 127:289
4
10. KC Bělá pod Bezdězem
12 1 0 11 102:289
3
Příští program
7. kolo - 7.2.2009 v Moravské Třebové: KC Moravská Třebová - SK RG Prostějov „B“, SK RG Prostějov „B“ - KC Bělá pod Bezdězem, KC Bělá pod Bezdězem - KC Moravská Třebová. 8.2.2009 v Havířově: KC Slavia Havířov - SK
Hala Lužiny, SK Hala Lužiny - TJ Znojmo MS YMCA „B“, TJ Znojmo MS
YMCA B - KC Slavia Havířov. 8.2.2009 v Táboře: KC SPŠS Tábor VKC Kolín „B“, VKC Kolín „B“ - VSK VUT Brno „B“, VSK VUT Brno „B“
- KC SPŠS Tábor.
-pk-

Marný boj. Rezerva prostějovských korfbalistů se sice na posledním klání první
ligy všemožně snažilo o úspěch, na zisk byť jediného bodu ale nedosáhla...
Foto: SK RG Prostějov
zice. V poločase tak opět obměnili sestavu... „Avšak ani to nám moc nepomohlo. Již jsme si sice dokázali vytvářet větší
množství šancí v útoku, ale nebyli jsme
schopni skórovat. Nepodařilo se nám
dát několik vyložených šancí a penalt.
Své střelecké štěstí jsme si asi vybrali v
prvním zápase,“ posteskl si po utkání
Lukáš Vařeka. Soupeři se ve druhém po-

ločase naopak poměrně dobře střelecky
dařilo a nakonec stanovil skóre na konečných 6:18.
Soutěž pokračuje v pořadí sedmými turnaji již o tomto víkendu - SK RG se
představí v Moravské Třebové proti domácímu celku, následně změří síly s posledním družstvem tabulky KC Bělá
pod Bezdězem.
-pk-

Dorostenecký výběr SK RG odpočíval a nabíral síly
Děkujeme všem přátelům a
známým za projevenou soustrast
a květinové dary při posledním
rozloučení
s panem Ing. Jaroslavem
LOUKOTOU.
Libuše Loukotová s rodinami.

Ve čtvrtém turnajovém kole 1. České dorostenecké korfbalové ligy, které se odehrálo ve Znojmě, měl prostějovský tým
SK RG volno a poprvé v letošním roce se
tak do bojů druhé nejvyšší soutěže znovu
zapojí až tuto neděli 8. února.
Na turnaji v Brně se mladé naděje hanáckého oddílu, kterým prozatím patří
čtvrtá příčka, střetnou postupně s domácím výběrem VSK VUT, KK Třeboň
a závěrečný souboj obstará měření sil s
lídrem tabulky ze Znojma. „Máme dva
měsíce na zlepšení. Věnujeme je hlavně
práci na rychlosti a individuální obraně,“
pronesl počátkem prosince loňského roku Martin Uherka, lodivod dorosteneckého družstva SK RG Prostějov. Jak se mu
záměry podařilo naplnit, poznáme již o
víkendu v jihomoravské metropoli. -pk-

Výsledkový servis 1. České dorostenecké korfbalové ligy
4. turnaj, 17.1.2009, hráno ve Znojmě: SK AFK Respo Kutná Hora -TJ Znojmo MS YMCA 4:18 (3:9), KK Třeboň - VSK VUT Brno 0:7 kontumačně, SK
AFK Respo Kutná Hora - KK Třeboň 7:0 kontumačně, TJ Znojmo MS YMCA
- VSK VUT Brno 12:6 (6:5), VSK VUT Brno - SK AFK Respo Kutná Hora 5:6
(2:3), TJ Znojmo MS YMCA - KK Třeboň 7:0 kontumačně.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. TURNAJI
1. TJ Znojmo MS YMCA
10 10 0
0 136:46
30
2. VSK VUT Brno
10 7 0
3 84:65
21
3. SK AFK Respo Kutná Hora
13 5 2
6 110:109 17
4. SK RG Prostějov
10 3 1
6 79:95
10
5. KK Třeboň
13 0 3 10 40:13
4
Příští program
5. turnaj, 8. února 2009 v Brně: KK Třeboň -VSK VUT Brno, VSK VUT Brno-SK RG Prostějov,KK Třeboň-TJ Znojmo MS YMCA, TJ Znojmo MS YMCA - VSK VUT Brno, KK Třeboň - SK RG Prostějov, SK RG Prostějov - TJ
Znojmo MS YMCA.
-pk-
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FOTBAL EXTRA s podtitulem OHLÉDNUTÍ ZA NIŽŠÍMI SOUTĚŽEMI OLOMOUCKÉHO KFS: Kostelec a Jesenec neskrývají ambice, Lipová se nevzdává, v Pivíně a Němčicích panuje nespokojenost
P O D Z I M 2008/09 – 5. díl
Po týdenní vynucené pauze pokračuje v dnešním vydání našeho týdeníku
seriál FOTBALEXTRAs podtitulem PODZIM 2008/2009, který pro všechny
fotbalové
fajnšmekry
připravuje
sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, svým pátým dílem. Ten jsme věnovali
„restům“ z krajských soutěží. Společně se zástupci vedení SK Jesenec a SK
Lipová jsme se ještě jednou ohlédli za účinkováním těchto klubů ve skupině
„B“ I.A třídy a zaměřili jsme se také na zbývající trojici regionálních zástupců ve skupině „A“ I.B třídy Olomouckého KFS.
Pojďme si shrnout, co vše jste dosud mohli v naší pravidelné fotbalové příloze
najít. Ještě v loňském roce jsme pro vás připravili úvodní dva díly, které byly zaměřené na výkonnostně nejvyšší soutěže s regionální účastí. V divizní
skupině „D“ se jedná o duo našich zástupců, týmy TJ Sokol Konice a TJ
Sokol Protivanov, v Přeboru Olomouckého KFS jde taktéž o dvojici celů Sokol Určice a FC Kralice na Hané. Ve druhém letošním čísle Večerníku
došla řada na díl s pořadovým číslem 3, jehož náplní se stal děj ve skupině „B“
I.A třídy Olomouckého KFS, v níž působí hned šestice oddílů z regionu (SK
Jesenec, Sokol Čechovice, Oresvo Sokol Plumlov, Sokol Klenovice na Hané,
Sokol Mostkovice, SK Lipová), o týden později jsme věnovali pozornost nejnižšímu krajskému klání - I.B třídě Olomouckého KFS. V její skupině „A“
působí taktéž šest oddílů z území Prostějovska – Haná Prostějov, FC Kostelec na Hané, Sokol Vrchoslavice, TJ Haná Nezamyslice, Sokol Pivín a FK
Němčice nad Hanou. Nejdříve jsme se ohlédli za vystoupením
prostějovského týmu, Vrchoslavic a Nezamyslic, v dnešním vydání sumář této soutěže dokončujeme, když přinášíme zpravodajství ze zákulisí celků z
Kostelce na Hané, Pivína a Němčic nad Hanou. Na nadcházejících třech
stranách si tak můžete přečíst exkluzivní rozhovory s lodivody všech našich
celků a vyzpovídali jsme také zástupce vedení těchto klubů. Ještě jednou
jsme se ohlédli i za účinkováním z pohledu Prostějovska nejlepšího a nejhoršího týmu ve skupině „B“ I.A třídy – SK Jesenec a SK Lipová. O interview jsme totiž požádali šéfy obou jmenovaných oddílů Bronislava Buriana
a Františka Müllera. Bohužel patálie vznikla s kompletním statistickým
servisem celé soutěže i jednotlivých oddílů, které víceméně chybí, neboť žádné oficiální údaje nejsou po podzimní části této soutěže k dispozici...!Atak ani
dnes se nemůžeme opřít o tolik „nudné“, ale důležité statistiky.
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009 bude od příštího týdne
nadále pokračovat dle upraveného plánu. Už příště zmonitorujeme, jak si
vedly kluby v nejvyšší soutěži Okresního fotbalového svazu Prostějov, kterou je Přebor-II. Třída. O týden později budeme mapovat III. třída i dvě
skupiny IV. třídy) a svůj prostor dostanou také dorostenecké soutěže včetně
celků 1.SK Prostějov. Věnovat se budeme také historicky prvnímu ženskému družstvu v historii, týmu FC Kostelec na Hané. Nadále budeme také
průběžně zveřejňovat veškeré aktuální novinky ze zákulisí všech klubů
prostějovského regionu.
Takže, nezapomeňte si zajistit ani další čísla našeho týdeníku - věřte, že se
máte na co těšit! Jedině PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám totiž pravidelně
přináší nejkomplexnější hodnocení všech soutěží, ve kterém měl
prostějovský region některého ze svých zástupců a vystihnutí všeho podstatného, co se na fotbalových kolbištích v podzimní části ročníku 2008-2009
událo.
JAK POKRAČUJE UPRAVENÝ SERIÁL
„FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009“:
6. DÍL:
7. DÍL:
8. DÍL:

9. 2. 2009
16. 2. 2009
23. 2. 2009

9. DÍL
2. 3. 2009
10. DÍL: 9. 3. 2009
11. DÍL: 16. 3. 2009

Přebor OFS Prostějov - II. třída
III. a IV. třída OFS Prostějov
mládežnický fotbal 1.SK PROSTĚJOV
aženskýfotbalFCKOSTELECNAHANÉ
mládežnické soutěže Olomouckého KFS
mládežnické soutěže OFS Prostějov
shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

1.SK Prostějov hledá nové talenty!
Fotbalový oddíl 1.SK Prostějov, přípravka E, hledá nové talenty ročníku narození 2002 a 2003. Nábor začínajících fotbalistů se koná v pátek 6. února
2009 v tělocvičně ZŠ E. Valenty Prostějov od 17:30 hodin. Mladí adepti fotbalové řemesla ať si nezapomenou sportovní obuv na přezutí! Bližší informace: Ing. Jan Naicler, mobil 731 115 711 (po 18.00 hod), e-mail: naicler@volny.cz

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.

Přípravka SK Prostějov triumfovala v Brně
Na turnaji fotbalových přípravek,
který se konal v polovině ledna v
hale TJ Tesla Brno a startovalo v
něm šest výběrů z České republiky
i ze Slovenska, se přípravce 1. SK
Prostějov s označením “E” podařilo ovládnout celé klání! Družstvo
pod vedením trenérů Milana Wink-

lera a Ing. Jana Naiclera obsadilo s
přehledem bez inkasované branky
první místo a domů si tak vezlo
krásný pohár. Úspěch mladých
prostějovských benjamínků navíc
korunoval Tomáš Koleňák, který se
stal nejlepším střelcem turnaje.
-hn, pk-

Vyhráli! Fotbalové naděje prostějovského oddílu 1.SK ovládly halový turnaj v
Brně a opět potvrdily, že i na Hané rostou talentovaní hráči.
Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 5. díl připravili
Petr Kozák a Zdeněk Vysloužil, foto Zdeněk Pěnička a Lubomír Kaprál.
FOTBAL EXTRA - 6. díl věnovaný OFS Prostějov vyjde v čísle 6,
dne 9. února 2009.

Kostelec má za sebou dobrý podzim a buduje mužstvo pro postup Fotbalisté Jesence mají za sebou historicky nejúspěšnější rok Regionální divizionáři hlásí nové tváře
a pokukují po postupu mezi krajskou elitu. Zatím jen nesměle Konici posílil bývalý hráč Lipové „Ramón“ Kuba
„Chyběla nám fotbalová

Šesté místo s výhledem spíš ke
špici tabulky. Fotbalisté Kostelce na Hané mohou být s podzimním účinkováním ve skupině
„A“ I.B třídy Olomouckého
KFS spokojeni. A také že jsou.
Svěřenci trenéra Evžena Kučery
posbírali v patnácti zápasech pětadvacet bodů při sedmi výhrách, čtyř smírných duelech a
čtyř proher. Mírně pozitivní
poměr branek 23:19 a čtyři plusové bodíky do tabulky pravdy,
toť vše dohromady přivedlo lodivoda mužstva k pocitu, že jeho
svěřenci si nevedli až tak špatně.
„Myslím, že podzimní část nám
vyšla vcelku slušně- Kdybychom měli o tři bodíky více, bylo
by to dokonalé,“ uvedl pro Večerník Evžen Kučera, trenér FC
Kostelec na Hané.
Přitom okolnosti týmu z městečka,
kde vládne prvoligová házená, v
první polovině soutěžního ročníku
nijak nepřály. „Měli jsme spoustu
zraněných hráčů a dalších absencí.

Nesehráli jsme vlastně ani jedno utkání v kompletním složení
a podle toho také naše hra vypadala. Nebyla vůbec líbivá,
bylo to z naší strany spíše o bojovnosti a nasazení. Zjednodušeně řečeno, účel světil prostředky a my i v domácích
zápasech hráli na jednoho útočníka a vycházeli především ze
zajištěné obrany. Nedalo se nic dělat,“ ohlédl se za vystoupením svých
oveček Evžen Kučera. Jak již bylo
zmíněno, v konečném součtu ale lodivod neskrýval uspokojení. „Kdybychom měli ještě o tři bodíky více,
byli bychom na maximu, čeho jsme
mohli dosáhnout. I tak ale máme za
sebou velmi slušně odehranou podzimní část, oproti loňsku jsme si
vedli výborně. Do jarních odvet tak
máme vytvořenou solidní pozici,“
mnul si ruce Kučera. Kdyby jej netrápily výrazné absence, mohl být
ještě spokojenější. „Kluků, co nemohlo hrát, bylo opravdu více než
dost. Když se uzdravil jeden, nehrál

velký osobní cíl: „Rád bych,
abychom hráli líbivější fotbal
pro lidi. Chodí jich na naše utkání dost a my bychom se jim
měli odvděčit pěknější hrou.
Zasloužili by si to. Sice rádi vidí
samotnou bojovnost a ježdění
pozadku, ale krásný fotbal je
krásný fotbal,“ má jasno E. Kučera, někdejší opora prostějovských Železáren.
Z jednotlivých hráčů by lodivod za
uplynulý průběh nikoho příliš nevyzdvihoval. „Velmi dobré zápasy
odehrál Marek Zatloukal, ale já
bych rád pochválil celé mužstvo.
Táhlo za jeden provaz a pochvalu si
zaslouží všichni do jednoho.“ V
zimní přestávce získal klub jednu
zvučnou posilu, další dvě jsou na
dobré cestě. „Z Protivanova k nám
přišel Pavel Navrátil, od něhož si pochopitelně hodně slibuje. Jeho osobnost bude pro nás obrovským přínosem. Má velkou autoritu, která se
projevuje už ve chvíli, kdy vstoupí
do šatny a pochopitelně se přenáší i
na hřiště. Přesně někoho takového
jsme potřebovali,“ libuje si Kučera.
A jak si ještě nedávná opra divizního
celku bude vyhovovat s velezkušeným Doleželem? „Věřím, že budou.

kvalita, ale vsadili jsme
na bojovnost a nasazení.“
Trenér Evžen KUČERA

Bojovníci. Fotbalisté Kostelce na Hané vsadili v podzimní části letošního ročníku
na tradiční atributy a zatím jim to nese ovoce. Dotáhne někdy nasazení tým i do
vyšší soutěže?

zase druhý kvůli kartám, nebo rodinným, pracovním či osobním důvodům a tak to šlo dokola. Často
jsem tak měl k dispozici jen osm
hráčů z užšího kádru a museli jsme
doplňovat základní jedenáctku kluky z béčka. Z toho je patrné, že ta fotbalovost tam opravdu být nemohla.
Na druhou stranu chybějící herní
kvalitu, nahrazovali hráči bojovností a nasazením. To jsou prvky, o které
jsme se opírali.“ Velkou ztrátou znamenali pro Kučeru pauzy Milana
Synka, Jana Ošťádala a Michala
Bartáka. „K nim se pak přidal Laďa
Doležel a Martin Dohnal skrz karty
a neštěstí bylo na světě.“ A právě
časté tresty byly dalším obrovským
negativem kosteleckého celku. „S
tím musím souhlasit. Těch karet
jsme dostávali vskutku hodně a navíc nemálo bylo také červených...
Přitom nešlo o žádné fauly, ale spíše
o dohrávání soubojů, nemístné protesty, strkanice apod. Toho se musímne na jaře vyvarovat. Chci na
tom s jednotlivými hráči pracovat,“
uvědomuje si Evžen Kučera, co nejvíce jeho svěřence sráží.
V jarní části by se Kostelec rád pohyboval nadále mezi nejlepšími celky soutěže. „Na postup v žádném
případě nemyslíme. Jednak jedenáctibodová ztráta na vedoucí Všechovice, které jsou podle mě jasně
nejlepší v soutěži, je už příliš velká a
navíc, pokud bychom o něčem takovém uvažovali, musíme ještě dopilovat kádr. V každém případě bychom ale rádi čeřili vodu na špici,“
plánuje kouč kosteleckých fotbalistů, který má před sebou i jeden

Už jsme je zkoušeli v prvním utkání
na zimním turnaji a fungovalo to. Ve
druhém zápase hráli oba vedle sebe
a bylo to poměrně horší, takže to vypadá, že budeme praktikovat variantu s Pavlem Navrátilem jako vůdcem defenzivcní čtyřky. Laďa Doležel bude nejspíš hrávat předního stopera. Snad to bude fungovat. Ještě
máme dost zápasů na to, abychom si
všechny varianty vyzkoušeli,“ přiznává kormidelník fotbalistů Kostelce na Hané příjemnější starosti, než
nemít koho poslat na trávník. Dalšími uvažovanými posilami jsou
čechovický forvard Tomáš Langr a
vrahovický krajní záložník Varga.
„Jestliže se tyto příchody podaří, budu maximálně spokojen. Kádr bude
zase kvalitnější. Na odchodu je totiž
pouze Marcel Zabloudil, který má
namířeno do Držovic,“ prozradil
Evžen Kučera.
Kostelec se v rámci přípravy účastního zimního turnaje na umělé trávě
v areálu 1.HFK Olomouc. „Od února čekají na hráče tři tréninkové dávky denně a čtyřdenní soustředění na
Šubířově. V březnu pak jen dvě a
kromě zimního turnaje bych rád sehrál ještě další dva zápasy,“ nastínil
trenér.

KÁDR FC KOSTELEC NA HANÉ, PODZIM 2008/2009:
Brankář:
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:
Trenér:
Předseda klubu:
Poznámka:

Martin HUBÁL, Tomáš ŘEZNÍČEK
Michal BARTÁK, Pavel NOVOTNÝ, Milan SYNEK (1), Aleš HORÁK (1), Julius ORAVEC, Vladimír DOLEŽEL (1), Jiří KAMENOV, Adam
CHOCHOLÁČ
Jan OŠŤÁDAL (2), Martin DOHNAL (7), Petr
MERTA (3), Petr SEDLÁČEK (1), Marcel ZABLOUDIL, Lukáš MENŠÍK, Radomír
ŠTĚPÁNEK
Marek ZATLOUKAL (3), Jan WALTER (4), Lukáš
SYNEK, Radek PROCHÁZKA, Tomáš BOŽEK
Evžen KUČERA
Stanislav PÍCHAL
v závorce za jménem hráčem uveden počet vstřelených branek

„Minimálně I.A třída by nám slušela,“ zasnil se Stanislav Píchal, šéf klubu
V posledních letech se o fotbalovém klubu z Kostelce na Hané
hovoří jako o ambiciózním dravci, který hýří finančními prostředky, ale skutek utek. Prvnímu
muži oddílu Stanislavu Píchalovi
se tato slova pranic nelíbí a oponuje: „Naopak pracujeme koncepčně, systematicky a budujeme
klub, který bude mít vše potřebné
pro účast mezi krajskou elitou,“
vzkazuje všem nepřejícným škarohlídům Stanislav Píchal, předseda FC Kostelec na Hané. „A že
jsme získali nějaké hráče odjinud? Museli jsme. V Kostelci zase
taková dostatečná kvalita není,“
dodává šéf.
„S podzimní částí jsme vcelku spokojení. Zatímco loni jsme do soutěže vstupovali poměrně s velkými
ambicemi, pak jsme pohořeli a byli
rádi, že jsme se zachránili. Letos
jsme stáli nohama na zemi a výsledky jsou o poznání lepší. Dá se říct, že
naplňují naše očekávání. Snad kdybychom byli o dvě příčky výše, někde dočtvrtého místa, nemělo by to
chybičku,“ zhodnotil první polovinu soutěžního klání v I.B třídě z pohledu Kostelce Stanislav Píchal. Co
se týká případných postupových tužeb, předseda klubu má jasno. „Vše-

chovice mají momentálně jasně lepší tým, na který my kvalitou, ani
zázemím nemáme. To je jasný favorit. Za ním se může ale stát cokoliv..,“ nechává šéf kosteleckých fotbalistů pro jarní boje otevřená vrátka.
Vypadá, že v Kostelci se poučily z
peřdchozích chyb a momentálně
volí zcela jinou strategii, než bylo v
posledních ročnících obvyklé.
„Změn v hráčském kádru a nejrůznějšího pohybu v něm bylo za
poslednich tří let hrozně moc. Proto nic zásadního v zimní peřstávce
neplánujeme. Jsme strašně rádi, že
se nám podařilo získat Pavla Navrátila z Protivanova. Je to velká
fotbalová osobnost a borec, který
ještě v loňském roce dělal kapitána
divizního celku. Hodně si od něj
slibujeme. Chtěl bych při této příležitosti ppoděkovat představitelům
protivanovského oddílu za vstřícnost při jednáních. Zasedli jsme ke
stolu a brzy se dohodli,“ kvituje
rychlost transakce Píchal. A při
těchto slovech si okamžitě vzpomene na opačný případ. „Chtěli
jsme získat také Petra Hoduláka z
Brodku u Prostějova, ale tady jsme
narazili. S hráčem jsme sice byli
domluveni, dokonce nám i pode-

„Navýšení přestupové částky za
Hoduláka mi připadá od Brodku u Prostějov nefér jak vůči
nám, tak především vůči samotnému hráči. Vždyť přece
všichni víme, za kolik přestoupil před půl rokem z Čechovic.“
psal přestupní lístky, ale Brodek navýšil částku za odstupné tak vysoko, že jsme od jednání upustili. Připadá mi to od tohoto klubu nefér
jak vůči nám, tak především vůči
samotnému hráči. Vždyť přece
všichni víme, za kolik přestoupil
Hodulák před půl rokem do Brodku z Čechovic...,“ neskrýval předseda FC Kostelec rozladění nad
marnou snahou o získání ofenzivního záložníka. „Ještě to ale nevzdáváme. Petrovi jsem říkal, že
když se seniorskou kopanou začínal v Kostelci, musí tady i skončit,“ pousmál se Píchal, který by
měl v nejbližších dnech dotáhnout
do finálmního závěru příchody
Langra
z
Čechovic
a
Vargy z Vrahovic, kteří jsou v týmu
na zkoušce. „Pokud se budou
trenérovi líbit, není problém. Z Rakouska by se měl vrátit i Petr Kiška,
jen je otázkou, jestli te´d, nebo až v
letní pauze. Jinak bychom chtěli

pořád stavět kádr především na
Kostelečácích. Za obrovské plus
považuji, že hned desítka z osmnáctičlenného kádru pochází přímo
od nás. Do budoucna totiž chceme
konsolidovat stávající kádr a vytvořit tým, který by v následujících
sezonách mohl pomýšlet na vyšší
příčky a hrál v I.B třídě prim. Bude
to však nějakou dobu, tak rok, dva
trvat. Než si současní mladíci zvyk-

nou a sehrají se,“ poznamenal dále
první muž kosteleckého oddílu.
„Myslím, že minimálně I.A třída
by se v Kostelci měla hrát. V soutěži je spousta kvalitních celků z regionu, byla by to krásná derby. Co
bude dál, to se uvidí,“ uzavřel první část zimních hovorů s Večerníkem Stanislav Píchal. Na tu druhou se můžete těšit v jednom z posledních dílů fotbalového speciálu.

Dobrá příprava.Ke kvalitním výsledkům v první polovině sezony se kostelečtí
fotbalisté odrazili ve vydařené letní přípravě. Náš snímek je z utkání proti dorostencům 1.SK Prostějov na domácím Memoriálu Karla Böhma.

Na dosavadním vrcholu své existence se ocitl fotbalový oddíl z Jesence. Tamní borci hru s „kulatým nesmyslem“ momentálně
ovládají tak dobře, že patří k tomu lepšímu (ne-li nejlepšímu), co
kopaná v současné době
zchudlém regionu Prostějovska
nabízí. Po loňském postupu z I.B
do I.A třídy Olomouckého KFS
se SK Jesenec neztratil ani ve vyšší soutěži a poté, co překvapili
svou konkurenci běhavým nátlakovým fotbalem, potvrzeným
mimořádnou herní kvalitou se
tým trenéra Jaroslava Ullmanna
usadil na samotném čele tabulky!
V závěru se sice nováček nevyhnul nečekaným výpadkům s celky ze spodku tabulky, ale třetí
příčka, na níž Jesenečtí přezimovávají, je pořád dostatečně solidním vysvědčením. Úspěchy a
dobrou práci klubu navíc podtrhlo zdařilé účinkování v Poháru ČMFS i letní postup rezervy. V Jesenci se tak pořád nesou
na vlně fotbalové euforie...
„Postavení na třetím místě je velice
dobré. Jako nováček jsme chtěli
uhrát co nejvíce bodů, abychom
měli co možná nejpohodovější jaro.
Mým přáním bylo uhrát čtyřiadvacet bodů, nakonec jich máme na
kontě třicet, takže logicky panuje
velká spokojenost,“ uvedl nedávno
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Jaroslav Ullmann, trenér jeseneckých fotbalistů. S jeho slovy
souhlasili i nadřízení. „Po letním
postupu jsme věděli, že nás čeká
kvalitnější soutěž, ale neobávali
jsme se toho. Byli jsme si vedomi
síly hráčského kádru a jsem rád, že
se naše předpoklady naplnily. Nad
podzimní částí a vůbec celým uplynulým rokem panuje v našem klubu
potěšení. Jsme nadmíru spokojení,“
řekl za celé vedení oddílu Bronislav
Burian, předseda SK Jesenec.
„Máme radost nejen z umístění, ale
i z celkového herního projevu a atmosféry, která v klubu panovala a
panuje. Vše nastartoval nejen postup A-týmu a ´béčka´, ale také
úspěch v Poháru ČMFS, kde jsme
se dostali do prvního kola a sehráli
velmi kvalitní utkání s divizním
Protivanovem. Už v létě jsem řekl,
že minulá sezona byla perfektní po
všech stránkách a podzim tato má
slova jen podtrhnul! Po skvělém začátku následovala další velká euforie a i když v samém závěru nám
trochu odešla forma, třetí místo bereme. Hráli jsme kvalitní fotbal,“
nechal se unášet na vlně euforie,
která je viditelně protkaná celým jeseneckým oddílem, Bronislav Burian.
„Přitom do sezony jsme nevstupovali s přehnanými ambicemi. Byli
jsme si vědomi jak skutečnosti, že
jsme postoupili ze druhého místa,
tak i kvality ostatních celků ve vyšší
soutěži. Na druhou stranu pokud
bych měl být upřímný, čekal jsem
přece jen kvalitnější klání... I.A
třída, alespoň její skupina B, mě
svojí úrovní trochu zklamala. Takže
již po prvních kolech jsem byl
přesvědčen, že se chceme a budeme

Úspěšný tým. Fotbalisté SK Jesenec dosáhli v minulém roce řady vynikajících úspěchů. Tento společný snímek se zrodil po triumfu v krajské části Poháru ČMFS. Foto: archiv SK Jesenec
v tabulce pohybovat nahoře. Věřil
jsem, že za můžeme hrát i jako nováček více než důstojnou roli. Dopomohlo nám k tomu i posílení, se
kterým nám hodně pomohl manažer Ivan Réda. Díky jeho přispění k
nám přišli kluci z Opatovic, kteří ještě zvedli už tak solidní kvalitu mužstva. Prostě, byli jsme správně nastartovaní,“ neskrýval opravdu potěšení ze zdařilé práce šéf fotbalistů
Jesence. „Vyzdvihnul bych při této
příležitosti i přínos trenéra. S prací
pana Ullmanna jsme maximálně a
naprosto spokojení. Fotbal je jeho
život a jeho zásluhou se vytvořil
dobrý kolektiv na hřišti i mimo něj.
S hráči dokázal pracovat, vtisknout
hernímu projevu jasnou tvář a ještě
vytvořit parádní partu. Pochválit
musím také již zmíněného Ivana
Rédu, který dělal trenérovi asistenta,“ pochválil na dálku kouče Bronislav Burian. Kde hledat další pilíře úspěchu? „Ve vybudované ose
týmu z vlastních odchovanců, která
byla vhodně doplněná hráči z konického regionu,“ má jasno šéf klubu. „Mužstvo pracovalo opravdu
úžasně kolektivně. Na soupisce
jsme měli šestnáct, sedmnáct hráčů
a ať nastoupil kdokoliv, odvedl vysoce kvalitní maximum. Jako příklad bych uvedl útočníka Kuřitku,
který sice pouze střídal a odehrál v
průměru půlhodiny na zápas, ale i
tak dokázal nastřílet za podzim úctyhodných sedm branek. Z ostatních hráčů bych nechtěl nikoho vyzdvihovat, podle mého názoru
všichni odváděli vysoce nadstandardní výkony, ale jedno jméno říct
musím: opětovně to je Petr Tichý
starší. Ač mu je přes čtyřicet let, pořád hraje v neskutečné fazóně a jeho
fotbalová dlouhověkost, ale především charakter je obdivuhodný. Je
to borec, kterému máme být v Jesenci za co vděční po fotbalové i lidské stránce.“ I v tomto případě
trenér Jaroslav Ullmann pouze přikyvoval. „Hráči to berou tak, že jednou hraji já, podruhé on, ale všichni
táhneme za jeden provaz,“ uvedl.
Podle slov Bronislava Buriana je
SK Jesenec konsolidovaným a dobře fungujícím klubem, neuvažuje

tedy vedení o dalším růstu svého
dosavadního výkonnostního stropu? „Zázemí je u nás opravdu na
slušné úrovni, ale I.A třída je pro nás
v současné chvíli maximem. Snad
kdyby se v blízké budoucnosti podařilo dotáhnout některé věci do
konce, o postupu do krajského přeboru bychom začali vážně uvažovat. Nyní jsou to spíše jen úvahy,“
prozradil Večerníku předseda jeseneckého fotbalového klubu. A co
konkrétního měl na mysli? „Kromě
jednání s několika sponzory o zajištění chodu je to přesná podoba
úzké spolupráce se sousední Konicí, kde vzniká Fotbalový klub
mládeže, jehož budeme součástí.
Vše se musí doladit, pak se uvidí,
jak bude vše fungovat i na seniorské
úrovni,“ naznačil blízkou budoucnost Burian. Vzápětí přece jen nevyloučil, že by se tým, který ztrácí
na podzimního lídra z Bělotína pouze dva body, mohl o postup do Přeboru Olomouckého KFS pokusit
třeba už i letos! „Hodně naznačí
první kola, po nich budeme moudřejší. Pokud by se zadařilo, určitě
bychom o tom začali reálně přemýšlet. Přece jen taková šance by se
hned tak nemusela opakovat...
Zároveň však znovu říkám, že postup není naším cílem a nic takového nemáme prozatím dané v
plánu.“
Na vytvořené podmínky si fotbalisté v Jesenci nestěžují. „Myslím, že
náš klub funguje na dobré úrovni a
ani v brzké budoucnosti by neměl
nastat žádný finanční problém. Zajištění oddílu není jednoduché, ale s
pomocí pár nadšenců to v Jesenci
zvládáme - chod oddílu je pro jarní
část zajištěn. Co bude dál, to se uvidí. Fotbal je o penězích, pokud je
máte, máte podmínky i hráče, kdy
ne, máte smůlu,“ uvědomuje si
první muž jesenecké kopané krutou realitu všedních dnů, která platí pro každého. „Je paradoxem, že
v minulosti jsme měli v Jesenci generálního sponzora, ale neměli
sportovní výsledky a dnes je tomu
naopak. Kluci momentálně nepobírají žádné finační odměny, ale na
hřišti nechávají pro klub a celý Je-

senec srdce. A tak to má být,“
usmívá se Bronislav Burian. „Podmínky máme skromné. Hráči to
hrají ze srdce,“ přitakává lodivod
Jaroslav Ullmann. „Oceněním pro
hráče nejsou finanční prostředky,
ale zlepšující se podmínky v klubu.
Mají k dispozici novou šatnu, novou travnatou plochu a kluci jsou
rádi, že mohou využívat takovéhoto zázemí. Možná to zní jako z doby před dvaceti lety, ale věřte, že to
není žádné klišé. V Jesenci prostě
máme radost z fotbalu. A když je
konec sezony, uspořádá klub pro
celý tým rozlučkovou, kde si
všichni užijí dosyta,“ potvrzuje
kouč, že v Jesenci už nestaví mužstvo na ekonomických atributech,
ale na pravém čistokrevném vlastenectví. Pro zajištění finančních
prostředků nutných pro činnost pořádá oddíl i taneční zábavy, na kterých se jeho členové aktivně podílí. „Všechny musí zajímat, co se
s klubem děje. A z takové tancovačky se dá zaplatit třeba doprava na
utkání,“ přibližuje spojité nádoby
Ullmann.
Během zimní přestávky neplánují
Jesenečtí v hráčském kádru „A“mužstva žádné výrazné změny.
Největší změna se dotkne brankářského postu. „Tam jsme měli
problém. Poté, co se Kýr rozhodl,
že půjde chytat do Konice za rezervu, podařilo se nám dohodnout s
Tondou Hradilem, který je hráčem
Konice a na podzim působil v Litovli. Osobně ho považuji za obrovskou posilu. Jinak trenér Ullmann má v přípravě několik kluků,
převážně z nižších soutěží, na
zkoušce a uvidíme, co z toho bude,“ nastínil k přestupovým škatulatům B. Burian. A jaké budou jarní cíle SK Jesenec? „Chtěli bychom se pohybovat na špici tabulky. Pokud by se zadařilo, porveme
se klidně i o postup,“ přeje si kouč
Jaroslav Ullmann. „Máme za sebou pro Jesenec historicky nejúspěšnější rok 2008. Proto bychom
byli rádi, kdybychom na něj už v
první polovině roku 2009 navázali,“ uzavřel diplomaticky předseda
klubu.

Lipovský fotbal se na odpis necítí

J. Svozil: „Domácí porážku s Hanou jsem nemohl dlouho skousnout!“ „O záchranu se ještě popereme,“ vzkazuje šéf klubu
Jedna z nejtradičnějších fotbalových
bašt Prostějovska, kterým je TJ Sokol Pivín nezažívá v posledních letech právě to nejlepší období. Vyvrcholením dlouhodobější krize se
však zdá právě uplynulý podzim,
kdy se mužstvo od začátku plácalo
na samotném chvostu I.B třídy a nakonec přezimuje na deváté příčce se
pouhým patnáctibodovým ziskem.
Trenérské žezlo nad pivínským souborem třímá zkušený fotbalový harcovník Jaroslav Svozil, jenž nemohl
být s dosaženými výsledky svého
týmu samozřejmě spokojen. „V první řadě jsme doplatili na velmi úzký
kádr a zranění klíčových opor. Těsně
před sezónou se zranili Zbožínek se
Spáčilem. Na hostování do Určice
odešel Žondra a také Švéda s Pinkavou laborovali se zraněnými koleny.
Z tohoto důvodu jsme nastupovali
do většiny utkání hned s několika dorostenci v základní sestavě,“ vyjmenoval příčiny slabších výsledků pivínský trenér. Další kapitolou je nedisciplinovanost hráčů. „Na to jsme
také doplatili. Za podzim jsme inkasovali čtyři červené karty a to je
dost,“ pozastavil se nad neukázně-

ností svých svěřenců Svozil. Pivínští
po prachbídném úvodu přece jenom
v závěru nějaké body nastřádali.
Díky této skutečnosti není přece jen
ta situace až tak kritická. „To souvisí
s uzdravením Karla Spáčila. Ten se
stal ihned stěžejní oporou zadních
řad a také Švéda s Pinkavou už toho
v závěru podzimu přece jenom odehráli více a přineslo to i odpovídající
výsledky,“ zmínil přínos uzdravených hráčů vzhledem k celkové
výkonnosti mužstva jeho lodivod. Z
tohoto pohledu se zdá, že nakonec
Pivínští dosáhli svého podzimního
bodového maxima. „Konec dobrý,
všechno dobré. Těch patnáct bodů je
asi na tu hrůzu, která nás provázela
uspokojivých,“ vyjádřil nakonec
lehkou spokojenost s dosaženým Jaroslav Svozil. S vědomím záchranářských bojů budou vstupovat Pivínští do jarní části. Žádné hektické
posilování však prý nehrozí. „Musíme se dát dohromady a v zimě pořádně potrénovat. Posily? Není kde
brát, takže s nikým nepočítáme,“
kroutil hlavou nad prázdným hráčským trhem v regionu protřelý fotbalový harcovník. V optimismu do jar-

ních bojů posiluje trenérovu víru i
podzimní vydařená derniéra s Domaželicemi. „V tom utkání se nám
podařilo otočit nepříznivý vývoj a
nakonec zvítězit 4:1. Tehdy jsme
prokázali obrovskou vůli a toho si
cením,“ chválil zdravou bojovnost
svých oveček Svozil. Na druhé
straně bylo také několik utkání, která
trenérovi notně hnula žlučí. „Především ta domácí porážka s Hanou mě
mrzí. Tam jsme měli vést do poločasu o dvě branky a nakonec to bylo
úplně jinak (porážka 0:4). To utkání
jsem nemohl opravdu hodně dlouho
skousnout. Z tohoto soudku je také
těžká prohra v dalším derby ve Vrchoslavicích (5:1). My hrajeme dobře vždy jen do stavu 0:0 nebo 1:0.
Jakmile začneme prohrávat tak začnou kluci bláznit, dostanou další
branku a zcela se tomu poddají,“ vyjmenoval hlavní slabiny svého týmu
Jaroslav Svozil. Oproti loňsku se bude Pivín připravovat výhradně v domácím prostředí. „Vloni jsme absolvovali soustředění, které se klukům
hodně líbilo. Letos jsme však i s
ohledem na finance zvolili jen domácí prostředí. V plánu máme tak

pět až šest přípravných utkání, to by
mělo bohatě stačit. Přece jenom ta
přestávka je dlouhá a není třeba ni-

kam kvaltovat,“ zmínil na závěr způsob přípravy na jarní záchranářské
boje první muž pivínské střídačky.

pohledem šéfa klubu
„S podzimní částí v provedení našeho prvního mužstva musíme být nespokojeni. Uhráli jsme málo bodů a také tréninková morálka nebyla odpovídající. Naše postavení po první polovině sezóny tak není dobré. Nemáme
jistotu záchrany a určitě nás čeká těžké jaro. Ve srovnání s loňským podzimem se to nedá vůbec srovnat. Spokojenost tak panuje jen s výkonností
mládežnických družstev. V odvetné části tedy budeme mít co dělat, ale sestoupit určitě nechceme. Z ekonomického hlediska jsme na jaro zajištěni, i
když nemáme na vyskakování. Dobře nám funguje spolupráce s obcí a něco nám přináší také pronájem restaurace na hřišti.“
Jiří Sigmund, předseda TJ Sokol Pivín

SOUPISKA TJ SOKOL PIVÍN, PODZIM 2008:
Brankáři: Radek BRABLEC, Pavel MOLČÍK
Obránci: Ondřej MLČOCH, Tomáš VRBA, František ZDRÁHAL, Milan ŘEDINA, Roman NAKLÁDAL, Radim PAVELKA, Karel SPÁČIL,
Martin GLOUZAR, Tomáš ŽONDRA, Radomír JEŽEK
Záložníci: Jiří KARÁSEK, Martin SEDLÁK, Pavel SEDLÁK, Martin
TYDLAČKA, Roman PINKAVA
Útočníci: Jiří VLÁČILÍK, Petr FIALKA, Viktor ŠVÉDA, Kamil MALCHÁREK
Trenér:Jaroslav SVOZIL
Předseda klubu: Jiří SIGMUND

Lipovská fotbalová loď se po
dlouholetém brázdění vyšších fotbalových vod musela v létě loňského roku smířit se sešupem do
krajského rybníka. První tým SK
Lipová se přihlásil pouze do I.A
třídy Olomouckého KFS, rezerva
byla dokonce zrušena! A právě
hráči ze záložního celku vytvořili
kádr pro účinkování v krajské
soutěži, která byla hlavně zpočátku nad jejich síly a výběr kouče
Františka Müllera tak působil
spíše v roli otloukánka... Postupem času se ale herní projev mužstva zlepšil, tým získal i nějaké ty
bodíky, avšak z posledního místa
se nevyšvihl. Ani tato pozice však
žádnou paniku v táboře lipovských funkcionářů nevyvolala.
Klub je smířen s realitou, současně však odhodlán bojovat v
jarních odvetách o záchranu.
„Naše podzimní umístění se dalo
očekávat. Mužstvo jsme poskládali
krátce před soutěží a střízlivě musíme říci, že na víc asi nemělo. Faktem je, že tým byl složen výhradně z
našich odchovanců, v předchozí se-

zoně hrál okresní přebor a rozdíl
dvou tříd se tedy musel projevit. S
příchodem Petra Přikryla a působením dalšího zkušeného hráče Patrika Müllera však výkonnost mladých fotbalistů rostla. Určitý díl viny bereme i na sebe, protože se nám
nepodařilo tým dostatečně posílit.
Důležité je, že se nám podařilo
udržet kontakt s ostatními celky a
tudíž máme reálnou naději na
záchranu,“ ohlíží se za podzimním
působením seniorského celku Lipové v I.A třídě Olomouckého KFS
Alois Abrahám, předseda klubu.
Lipovský boss také přiznává, že po

hrůzostrašném vstupu do soutěže
nepanovala v týmu dobrá nálada.
„Samozřejmě, že nikomu nepřidají
na pohodě samé porážky. S několika dobrými výsledky se však rapidně zlepšila i celková atmosféra.“
O tom, že je uprostřed krajské smetánky nečeká nic lehkého, lipovští
„výboři“ věděli a s velkými komplikacemi tak víceméně počítali. „Na
naše působení bych se podíval ze
dvou stran. Ve vedení klubu jsme
věděli dlouho předem, do čeho jdeme. Prakticky rok jsme se na tuto
eventualitu připravovali, přesto nás
některé věci zaskočily. Mnohem
hůře ale přijala naše působení v I.A
třídě veřejnost a široká fanouškovská obec. Tím co nás nepříjemně
zaskočilo, byla radost konkurentů z
našeho postavení.... Hodně zarážející je to především ze strany klubů
z Prostějovska, od nichž jsme se
mnohdy dočkali až nečekaně tvrdých reakcí a řekl bych, že to zavánělo až dětinskou škodolibostí,“
kroutil hlavou nad počínáním nejbližších rivalů Alois Abrahám.
Přestože byla Lipová drtivou větši-

nou fotbalové veřejnosti od počátku
pasována na jednoznačného kandidáta sestupu, v klubu se jako „odepsaní“ vůbec necítí. „Na jarní část
jsme finančně zajištěni a na dobré
cestě jsou i příchody posil. V tomto
směru jsme vsadili na kvalitu a ne
na kvantitu. Do jarního kádru by
měli přijít čtyři hráči z vyšších soutěží. O záchranu se tedy ještě popereme a nikomu nedáme nic zadarmo. Nikdo sice zatím neví, kolik
mužstev bude sestupovat, ale naše
naděje jsou reálné. Určitě je to hratelné,“ věří v jarní lipovskou jízdu
předseda lipovského oddílu. Ten
Večerníku následně potvrdil, že
první mužstvo Lipové povede i do
jarní řeže z pozice trenéra zkušený
František Müller. „Rád bych touto
cestou poděkoval všem hráčům a
zvláště pak Františku Müllerovi, za
to že v těch nejtěžších chvílích nerezignovali a podrželi svou bojovností celý lipovský fotbal. Trenér na
podzim odvedl až neskutečný kus
práce,“ vyjádřil závěrem uznání za
neutuchající víru svým podřízeným
Alois Abrahám.

Po předlouhém zimním spánku
zapříčiněném i současnou neutěšenou ekonomickou situací, se
konečně trochu rozhýbal i přestupový trh ve fotbalovém regionu
Prostějovska. Nejvýraznější kádrový pohyb se zatím týká dvou
nejvýše postavených klubů, účastníků Moravskoslezské divize „D“.
Sokol Konice hlásí dva příchody,
které opravdu stojí za to. Posilami
defenzivní vozby konického týmu
pro jarní část soutěže budou zkušení plejeři, odchovanci Sigmy
Olomouc devětadvacetiletý Radek Řehák a třiadvacetiletý Roman Kuba. Řehák působil v loňské sezóně v třetiligovém Zábřehu a Kuba v divizní Mohelnici.
„Oba dva hráče jsme získali formou hostování pro jarní část. Jedná se hotové fotbalisty se zkušenostmi z vyšších soutěží a oba by
měli být hráči základní sestavy,“
představil stručně nové tváře svého celku sportovní manažer Sokola Konice Rostislav Přikryl. Zejména osoba Romana Kuby je fotbalovým příznivcům z Prostějovska dobře známá. Urostlý defenzivní fotbalista totiž působil dvě
sezóny v třetiligové Lipové a
všichni tamní příznivci si jistě do-

bře pamatují na jeho pumelice ze
střední vzdálenosti a přímých kopů, které mnohdy zastavila až síť
za zády bezmocně ohlížejících se
gólmanů. S Konicí se také připravuje její kmenový hráč Robert Šimek, jenž na podzim působil v
konkurenčním Protivanově. „Robert projevil zájem absolvovat přípravu s námi a poprat se o místo.
Jeho hostování v Protivanově bude, ale s největší pravděpodobností prodlouženo. Z našeho podzimního kádru totiž nikdo neodchází a
zejména na místě obránců tak
máme celkem přetlak,“ vyjádřil se
k působení populárního „Roberta“
Přikryl. Také v Protivanově hlásí
příchody nových hráčů. Po vcelku
nečekaných odchodech Ondřeje
Dostála (Boskovice) a Hajčíka
(Zábřeh), trápí protivanovské zejména místo stopera. Zvláště když
fotbalovou činnost ukončil z pracovních důvodů Kopecký. Směrem dopředu se Protivanovu podařilo získat kvalitní fotbalisty v podobě Davida Rojky ze Sigmy Olomouc a mladého odchovance prostějovského fotbalu Machálka. V
záložní řadě zase v přípravných utkání Zábřežští Dragoun se Špundou a Mráček z 1. HFK Olomouc.

„Po nečekaném odchodu Jardy
Kopeckého do Španělska nás nejvíce tlačí bota na postu zadního
stopera. Stále usilovně pracujeme
na adekvátní náhradě, ale je to
hodně těžké hledání. Na tomto postu totiž musí hrát zkušený fotbalista s přirozeným respektem.
Směrem dopředu si myslím, že se
nám ztrátu Ondry Dostála podařilo nahradit Rojkou a také mladý
Machálek mě zatím velice mile
překvapuje,“ zmínil svízelnou situaci v obranných řadách svého
celku protivanovský lodivod Roman Sedláček. Z dalších regionálních přestupů se jeví jako největší
bomba příchod Zdeňka Halenky
do Kralic. Hráč, který po svém návratu ze Skotska koketoval s Konicí, nakonec neodolal vábení svých
kamarádů a kývl na nabídku účastníka Přeboru OKFS. Kraličtí také
podle posledních zpráv stáhli z hostování v Mostkovicích zkušeného gólmana Michala Kaštila, což
není pro klub z pod přehradní
hráze jistě milá skutečnost. O dalších kádrových změnách v regionálních klubech vás budeme informovat na stránkách Prostějovského Večerníku v příštím vydání.
-zv-

Regionální celky v přípravě spíše paběrkují
Obdobnými výsledky jako minulý týden se mohou „pyšnit“ fotbaloví zástupci Prostějovska v zimních přípravných zápasech. Divizní Konice nafasovala v úterý
šestku od prvoligové dorostu Sigmy Olomouc a následně v sobotu
nenašla brankový recept na tvrdě
hrající Litovel. Cennou výhrou
nad třetiligovým Blanskem se
mohou pochlubit fotbalisté Protivínova na boskovickém Artézia
Cupu. „Výsledek je to sice pěkný,
ale nemá tu správnou vypovídající hodnotu. Soupeř totiž přijel v
silně kombinované sestavě, v níž
hráli prim členové záložního celku,“ nehýřil příliš nadšením nad
„povinnou“ výhrou svých svěřenců protivanovský lodivod Roman
Sedláček. Fotbalisté Určic se potýkají s chřipkovou epidemií a tak
museli svůj plánovaný zápas na
turnaji v Holici odložit. V minulém týdnu pak podlehli v divokém střetnutí na půdě Morkovic 4:3. Doslova střelnici si otevřeli v Chropyni fotbalisté Kralic,
kteří si vyšlápli na účastníka I.B
třídy z Vrchoslavic. Zbývající zástupci regionu hrající na dalších
turnajích odcházeli ze hřišť se
svěšenými hlavami po vysokých
porážkách.
Zimní zápasová příprava:
Sokol Konice - Sigma Olomouc
U19 1:6 (0:3)
Branka Konice: P. Coufal. Sestava
Konice: Kmecik - Šimek, Ondrys,
Jurník, Švrček - Macháček, Skopal, Kornel, P. Coufal - Hlouš, Kobylík. Trenér: Karel Procházka.
Sokol Konice - TJ Tatran
Litovel 0:0
Sestava Konice: Kmecik - Šimek,
Řehák, Švrček, Ondrys - Kornel,
Macháček, P. Coufal, Skopal Kobylík, Přikryl. Střídali: Studený, Schön, Továrek, Jurník.

Trenér: Karel Procházka.
Artézia Cup, Boskovice 2. kolo:
FK APOS Blansko - TJ Sokol
Protivanov 0:5 (0:2)
Branky Protivanova: M. Dostál 2,
Machálek, Pászto, Koláček. Sestava Protivanova: Vítek - Bárta,
Koláček, Pazdera, Ženata - Dragoun, Pászto, Špunda (30. Kropáček), Mráček - Machálek, M.
Dostál. Trenér: Roman Sedláček.
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Gold, 3. kolo:
TJ Sokol Určice - FC Dolany
nehráno, odloženo pro chřipkovou epidemii na středu 11. února!
FC Morkovice - Sokol Určice
4:3 (2:1)
Branky Určic: Trajer 2, Blaha. Sestava Určic: Nejezchleb - Havlena, Černý, Mlčoch, Mikeš - Piňos, Macourek, Vaněk, Javořík Blaha, Trajer. Střídal: Laník.
Trenér: Svatopluk Kovář.
O pohár Chropyně, 3. kolo:
FC Kralice na Hané - TJ Sokol
Vrchoslavice 6:1 (2:1)
Branky: Valtr 4 (3x z pen.),
Ohlídal, Frýbort ml. - Vymětal.
Sestavy mužstev - Kralice: Uličný
- Losman, Ohlídal, Smýkal, O.
Petržela - Valtr, Růžička, Vybíhal,
Bukovec - Z. Petržela, Frýbort ml.
Trenér: Zdeněk Chytka. Vrchoslavice: Koláček - Štětina, Trávníček,
Sanislo, Špiller - Hradil, Fousek,
Olšanský - Vymětal, Křepelka, D.
Chytil. Trenér: Miloslav Chytil.
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Silver, 3. kolo:
SK Lipová - 1.HFK Olomouc
U19 2:1 (2:0)
Branky Lipové: Vlček, Havlen.
Sestava Lipové: J. Abrahám Mouka, Müller, Kalabis, Barták Vodák, Žampach, Barák, Žilka -

Vlček, Havlen. Střídal: Václavík.
Trenér: František Müller.
TJ Sokol Mostkovice - FK
Nové Sady 0:4 (0:1)
Sestava Mostkovic: Pokorný - Komrzí, Milar, O. Zapletal, Kovář Šlambor, Vl. Vojtíšek, M. Vojtíšek,
Šín - R. Šubert, Skřebský. Střídali:
Lánský, R. Karafiát. Trenér:
František Piňos.
FC Kostelec na Hané - Sokol
Bohuňovice 0:4 (0:2)
Sestava Kostelce: Řezníček - Walter, Doležel, L. Synek, Barták Šulc, Ošťádal, Novotný, Varga Langr, Zatloukal. Střídali: Kamenov, Sedláček, Menšík, Merta).
Trenér: Evžen Kučera.
E.ON Cup Morkovice, 1. kolo:
FK Němčice nad Hanou - Sokol Švábenice 1:7 (0:1)
Branka Němčic: Bosák. Sestava
Němčic: Valášek (46. Procházka)
- Hrbáček, Bartošek, Tesařík,
Hruda - Kučírek, Kroupa, Kaňa,
Novák - Horváth, Hučík. Střídali:
Dobiáš, Bosák. Trenér: Radoslav
Novotný.
TJ Haná Nezamyslice - Sokol
Pačlavice 1:4 (0:2)
Branka Nezamyslic: Štvrtecký.
Sestava Nezamyslic: Buriánek Mariánek, Král, Přikryl, Matoušek - Štvrtecký, Holub, Mojtek, Kiriljuk - Mir. Lakomý, Oulehla.
Střídali: Šebek, Vágner, Mich. Lakomý. Trenér: Drahomír Crhan.
Sita Cup, Boskovice 1. kolo:
FC Forman Boskovice „B“ Sokol Přemyslovice 0:1 (0:0)
Branka: Grulich.
E.ON Cup Morkovice, turnaj
dorostu 1. kolo:
TJ Haná Nezamyslice Bučovice 4:1 (3:0)

Po palubovkách se prohání fotbalové naděje
OFS Prostějov pořádá halové turnaje pro nejmenší
Halové turnaje v kopané pro
nejmenší benjamínky pořádá v
těchto zimních měsících Komise
mládeže OFS Prostějov. Již počátkem ledna se v Městské sportovní hale v Kostelci na Hané
uskutečnilo druhé klání přípravek, jehož se zúčastnilo celkem
dvanáct družstev. Do finálové
části, která se bude konat 15.
února a 21. března 2009 opět v
kostelecké hale, postoupily z
obou skupin tři nejlepší výběry.
„Komise mládeže Okresního
fotbalového svazu děkuje za finanční podporu projektu komisi mládeže města Prostějova,“
poznamenal Jaroslav Liška,
předseda komise mládeže OFS.
A jak vše nakonec dopadlo? Po
dvou turnajových kolech se z vítězství ve skupině „A“ radoval Sokol Protivanov, druhý skončil tým
1.SK Prostějov a třetí FC Kostelec

na Hané. Na nepostupových
příčkách se dále umístily celky 4.
FC Kralice na Hané, 5. Sokol
Určice, 6. Sokol Otinoves. Ve skupině „B“ nasbíral nejvíce bodů Sokol Čechovice, na druhém místě
skončil výběr¨FKM Konice a z
postupu do finálových bojů se mohl těšit i třetí Sokol Přemyslovice.
Na čtvrté pozici byl Sokol Mostkovice, pátý Sokol Držovice a šes-

rý ORESVO Sokol Plumlov. O
celkové prvenství se první šestice
družstev utká v Kostelci na Hané
ve výše uvedených termínech od 8
00 do 12 30 hodin. Ve skupině o
umístění na 7. až 12. místě, která
se bude hrát od 12:30 do 18:00 bude hrát zbývajících šest celků.
Již tuto neděli 8. února 2009 pořádá Komise mládeže při OFS
Prostějov ve sportovní hale RG a
ZŠ Studentská v Prostějově halový turnaj žákovské kategorie.
Klání se začátkem v 8:00 hodin
mohou hrát hráči narozeni po 1.
lednu 1994 a mladší a zúčastní se
jej družstva: Sokol Určice, Sokol
Otaslavice, Haná Nezamyslice,
Sokol Vrahovice, Sokol Protivanov, Horní Štěpánov, FKM Konice a Sokol Plumlov. „Občerstvení
bude zajištěno pro širokou veřejnost,“ vzkazují pořadatelé z OFS
Prostějov.
-pp, pk-
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Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
35. kolo: HHK Velké Meziříčí -TJ Gedos Nový Jičín 2:3 po sam.
nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0 - 0:1). Branky a nahrávky: 8. Bula (Jonáš,
Nekvasil), 26. Heřmanský (Jonáš) - 9. Macháček (Glabazňa), 45. Uhlár,
66. Macháček • HK Jestřábi Prostějov -VHK Vsetín 3:7 (1:2, 0:3,
2:2). Branky a nahrávky: 12. Dostál (Skokan, Hlouch), 48. Novák
(Holuša, Kolibár), 59. Jedlička (Holuša) - 3. Knebl (Podešva), 17. Vaněk
(Matula), 21. Štraub (Mikeš, Hrňa), 28. Mikeš (Zavrtálek), 35. Ašer
(Podešva), 43. Podešva, 60. Vaněk • SKLH Žďár nad Sázavou - HC
Spartak Pelhřimov 6:5 po prodloužení (1:2, 1:2, 3:1 - 1:0). Branky a
nahrávky: 3. Koželuh (M. Sobotka), 32. M. Sobotka (Havelka), 44. M.
Sobotka (Koželuh), 47. Pleva (M. Sobotka), 52. Plachý (M. Sobotka,
Havelka), 65. Plachý (Koželuh, Pleva) - 13. Plachý (Tecl, Heřman), 17.
Plachý (Meloun), 24. Hadrava (Kočan), 39. Pelán (Kubát), 53. Plch
(Pelán) • HC ZUBR Přerov - HC Břeclav 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). Branky a
nahrávky: 5. Sprušil (Faltýnek, Kočara), 27. Hanák (Martinák, Novák),
60. Martinák (Kohút) - 2. Hrůza (Pazdera), 21. Čikl (Pazdera), 37.
Prachař (Karný, Nohel), 56. Barák (Hrůza) • HC TJ Šternberk - HC
Bobři Valašské Meziříčí 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Branky a nahrávky: 3.
Klimovič (Zima, Jurák), 10. FIala, 22. Fiala (Hruška) - 60. Šebesta
(Zrník) • VSK Technika Brno - HC Orlová 3:4 (1:2,1:2,1:0). Branky
a nahrávky: 14. Mráz, 26. Lesák, 41. Mráz (Zapletal) - 10. Prokop
(Studený), 14. Dušek (Vydra), 26. Kotásek, 35. Stránský • HC Slezan
Opava - SHK Hodonín 6:3 (0:0, 3:2, 3:1). Branky a nahrávky: 21.
Grofek (Černý, Měch), 23. Černý (Grofek), 30. Polok (Kukol), 44.
Grofek (Černý), 47. Kovalovský (Tichý, Měch), 54. Černý (Měch,
Grofek) - 34. Peš (Zábranský), 40. Čárský (Kýhos), 55. Komárek
(Jurásek, Kýhos) • Salith Šumperk - HC Uničov 8:4 (3:1, 4:2, 1:1).
Branky a nahrávky: 4. Ambruz (Vymazal), 9. Holík (Vymazal, Rozum),
19. Čížek (Fischer), 23. Vymazal (Meluzín, Holík), 28. Ambruz
(Brunec), 31. Novosad (Brunec, Blanár), 40. Stejskal (Duba, Novosad),
41. Holík (Meluzín) - 1. Handl (Komínek), 30. Rajnoha K. (Pekr), 33.
Pekr (Ševčík), 56. Pavlas (Ševčík).
36. kolo: HC Břeclav - HC TJ Šternberk 8:4 (3:0, 4:2, 1:2). Branky a
nahrávky: 9. Novák (Balát), 12. Balát (Laga), 16. Vaněček, 28. Prachař
(Kárný), 31. Popela (Prachař), 32. Hrůza (Vaněček, Balát), 40. Prachař,
48. Popela (Nohel, Prachař) - 34. Jurák (Zima), 36. Šťastný (Trunda,
Jurák), 46. Hruška (Meidl), 57. Hruška • HC Bobři Valašské Meziříčí VSK Technika Brno 7:5 (1:4, 4:0, 2:1). Branky a nahrávky: 11.
Sochorek (Šebesta), 29. Martiník (Krisl), 31. Šebesta (Krisl), 32. Dvořák
(Matějný), 39. Bokroš (Šebesta, Sochorek), 44. Šebesta (Sochorek), 60.
Martiník - 3. Liška, 4. Benýšek (Odehnal), 18. Jelínek, 20. Mráz (Šebek),
48. Kučírek • TJ Gedos Nový Jičín - HK Jestřábi Prostějov 3:2 po
prodloužení (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 6. Tomášek, 40.
Macháček (Lhotský, Glabazňa), 63. Lhotský (Štindl) - 3. Dostál
(Hlouch), 9. Sedlář (Buček) • VHK Vsetín - SKLH Žďár nad Sázavou
4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Branky a nahrávky: 2. Podešva (Ašer, Knebl), 8.
Gergela (Tesařík, Šimek), 31. Knebl (Tesařík, Podešva), 38. Zavrtálek
(Blažek) - 6. Dítě (Bukáček), 28. Plachý (Havelka), 58. Plachý (Sobotka,
Koželuh) • HC Spartak Pelhřimov - HC ZUBR Přerov 1:4 (0:1, 1:0,
0:3). Branky a nahrávky: 21. Pelán (Plachý, Heřman) - 8. Faltýnek
(Kočara), 50. Kohůt (Halouška), 52. Martiňák (Hanák), 54. Korčák
(Ryšánek, Kolář) • HC Orlová - HC Slezan Opava 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).
Branky a nahrávky: 12. Samiec (Stránský), 18. Dušek (Potočný,
Grygar), 38. Potočný (Studený, Prokop), 51. Potočný (Grygar, Mintěl),
57. Grygar (Stránský, Dušek) - 16. Měch (Suchý), 38. Grofek (Tichý),
40. Tichý (Grofek) • SHK Hodonín - Salith Šumperk 4:2 (1:0,2:1,
1:1). Branky a nahrávky: 15. Zábranský (Hoza, Pokorný), 35. Jurásek
(Čárský, Kýhos), 39. Jurásek (Čárský, Kýhos), 52. Kýhos (Jurásek) - 23.
Holík (Vymazal), 55. Novosad (Duba) • HC Uničov - HHK Velké
Meziříčí 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 37. Ševčík (Pekr,
Rajnoha Kamil) - 7. Sobotka (Konta), 15. Burián (Konta), 40. Fila, 56.
Brian Jiří (Bula).
-zv1. HC Orlová
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Petr BAUER
Post:
obránce
Narozen:
30. května 1985
Výška:
Váha:
Držení hole:
L
Předchozí působiště: 1999-2000 MHK
Prostějov (dorost, liga), 2000-2002 HC
Prostějov (dorost, liga), 2003-2004 HC
Prostějov (junioři, extraliga), 2004-2005 HC Draci Šumperk (2. liga),
2005-2006 HC Strakonice (2. liga), 2006-2007 HC Minor Přerov (2.
liga), 2007-2008 HC Zubr Přerov (2. liga), 2008-2009 HC Zubr
Přerov (2.liga), HC Uničov (2. liga), 2009-? HK Jestřábi Prostějov (2.
liga).
Očima trenéra Aleše Flašara: „Jedná se o typ silového obránce. Petr
je tvrdý nekompromisní bek, který se s tím moc ´nepárá´ a takových
hráčů v našem mužstvu moc nemáme. Myslím, že by svým přístupem
a herním stylem mohl hru naší obrany zvednout. V Novém Jičíně se
mi svým nasazením a plněním pokynů líbil.“

Adam FALTER
Post:
obránce
Narozen:
7. ledna 1988
Výška:
191 cm
Váha:
85 kg
Hokejka:
L
Předchozí působiště: 2002-2005 HC
Vítkovice (dorost, extraliga), 2005-2006
HC Vítkovice (junioři, extraliga), 20062007 HC Havířov Panthers (1. liga), HC Vítkovice (junioři, extraliga),
2007-2008 HC Sareza Ostrava (1. liga), HC Havířov Panthers (1. liga), HC Sareza Ostrava (junioři, extraliga), 2008-2009 HC VOKD
Poruba (1. liga), 2009-? HK Jestřábi Prostějov (2. liga).
Očima trenéra Aleše Flašara: „Adam je sice papírově od soboty naším
hráčem, ale vše je stále v jednání. V současné době je nemocný a já s
ním ještě budu osobně o jeho případné pozici jednat.“
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Dvě posily do obrany, hrozí však „Takové peklo nebylo ani v Šumperku,“ oddychoval
delší ztráta Holuši s Janečkou! s úsměvem po zápase jestřábí kat Lukáš Plšek
V posledním týdnu vyplavaly na povrch prostějovského hokejového
dění zajímavé novinky. Ke konci
přestupního termínu, kterým byla
sobota 31. ledna byli na jestřábí
soupisku zaregistrováni dva noví
hráči. Jedná se o tolik potřebné obránce. Prvním hráčem, který si už
věsí své hokejové propriety v prostějovské kabině je odchovanec
místního hokeje Petr Bauer, jenž
přichází z HC Uničov. Letošní ročník začal v HC ZUBR Přerov, za
který nastoupil v patnácti utkáních
a připsal si deset trestných minut
bez vstřelené branky nebo finální
asistence. Dalších pět startů nastřádal v Uničově, kde nasbíral šest
trestných minut a do gólových statistik se nezapsal. Bauer už za
Prostějov nastoupil v sobotním
zápase na ledě Nového Jičína.
Druhým novým Jestřábem by se měl
stát Adam Falter odchovanec vítkovického hokeje, jenž letos působil v
prvoligové VOKD Poruba. Za svůj
klub si připsal deset startů v nichž
dal jednu branku a ani jednou neseděl na trestné lavici. „Adam je sice
od soboty papírově naším hráčem,
ale ještě není jisté jestli za nás bude

hrát. V současné době je nemocný a
já se s ním budu chtít každopádně
osobně setkat a jeho případné angažmá v Prostějově ještě dořešit,“ vyjádřil se případné druhé posile
trenér Jestřábů Aleš Flašar. Druhou
a méně příznivější informací je skutečnost, že se dva prostějovští hráči
objevili v hledáčku reprezentačních
trenérů! Michal Holuša a Petr
Janečka totiž figurují v kádru
českého výběru, který by měl naši
republiku reprezentovat na Zimní
Univerziádě v čínském Harbinu.
Prostějovskému týmu by se tak na
tři týdny rozpadla v poslední době
nejúdernější druhá formace, což by
mohlo mít neblahé následky v existenčních bojích o postup do předkola play off. „Samozřejmě, že z toho nejsem nadšený, protože by se
jednalo o velkou ztrátu. Zatím je to
však v nedohlednu, navíc Petr
Janečka je uveden jako náhradník.
Jedná se však o reprezentaci a my
těm klukům určitě nemůžeme bránit. Každopádně však o tom bude
ještě majitel klubu pan Zabloudil
jednat,“ osvětlil z pohledu klubového trenéra určitě nepříjemnou novinu Aleš Flašar.
-zv-

Jméno hokejového
gólmana ve službách
VHK Vsetín musí
budit v letošní sezóně
ze snu každého prostějovského fanouška
a nakonec i útočníka.
To co tento muž s
maskou předvádí při
návštěvách prostějovské Víceúčelové
haly-ZS hraničí až s
černou magií. Zvláště
ve středeční první třetině vstávaly z jeho
zákroků všem pravověrným Jestřábům
zoufalstvím vlasy.
„Prostějov na nás
vlítnul neskutečným způsobem. Ty čtyři
přesilovky po sobě to byla vážně síla. Jsme
rádi, že jsme to přežili. Takové peklo nebylo ani v Šumperku, to opravdu před prostějovskýma klukama smekám klobouk
dolů,“ s obdivem hodnotil úvodní dvacetiminutovku v podání Jestřábů po zápase už
rozesmátý Lukáš Plšek, který se také vyznal ze své obliby prostějovského stadionu. „Já miluji zdejší, šumperský a přerovský stadion. Mně se na těchto zimácích vždy dařilo. Nevím čím to je, ale doufám, že
to bude trvat co nejdéle,“ krčil rameny nad

svou formou na výše
zmíněných ledových
plochách vsetínský gólman. Svým famózním
výkonem také dokonale
zkazil úterní třicetiny
svého kamaráda v prostějovské kleci Petra
Tučka. „Je mi ho trošku
líto. Moc dobře znám podobné zápasy kdy na vás
dlouho nic nejde a první
dvě střely jsou góly. To se
pak opravdu těžko chytá.
Jako dárek k narozeninám bych to však nebral.
´Tuk´je zkušený gólman
a rychle se z toho otřepe,“
se smíchem se přidal s
gratulací svému staršímu kolegovi Tuček.
Brankářská jednička valašského klubu se
také závěrem zamyslela nad tím, kam že
by se jeho tým mohl letos až dostat.
„Naším cílem je skončit do osmého místa
po základní části, abychom to předkolo začínali doma. No uvidíme, minimálně to
předkolo a první kolo bychom chtěli udělat. Případné soupeře si vybírat nechci, ale
jak jsem už říkal Prostějov, Šumperk nebo
Přerov ty bych bral pořád,“ uzavřel pozápasový rozhovor evidentně dobře naladěný vsetínský mág s maskou.
-zv-

Jalovec ze Vsetína letos Jestřábům vůbec nechutná
Valaši opět bez větších obtíží dobyli hanácký led
Jeden z nejméně oblíbených
soupeřů HK Jestřábi Prostějov
letošní sezóny VHK Vsetín, opět
ve středu potvrdil, že led
Víceúčelové haly-ZS jeho
hráčům sedí. Obdobně jako ve
25. kole druholigové skupiny
Východ, kdy zvítězili Vsetínští s
přehledem 2:6, tak se stalo i v 5.
kole nadstavby. Středeční zápas
utnul rázným způsobem
třízápasovou vítěznou šňůru
prostějovských hokejistů a po
porážce 3:7, tak znovu spadli zejména fanoušci domácího klubu pevnýma nohama na zem.
Přitom první dvacetiminutovka ani zdaleka takovému výsledku nenasvědčovala. Přes
rychle inkasovanou branku se
Jestřábi trvale nastěhovali do
útočného pásma a jen vynikající
Plšek v bráně hostů udržel po
trefě Dostála vyrovnaný stav.
Tři minuty před sirénou však
využil zaváhání domácí obrany
Vaněk a po třetí brance na začátku druhého dějství se domácí soubor položil. „V první
třetině nás Plšek poslal prakticky do kytek. Chytil zázračně
snad tři jasné góly a bylo hotovo,“ smutným hlasem rozkryl
po utkání důvody drtivé porážky domácí lodivod Aleš
Flašar. Ve zbytku utkání už na
ledě vládla žlutozelená družina,
která pustila rozklížený
Prostějov ke slovu až s vědomím
pětibrankového náskoku. V
součtu tak zvítězil Vsetín v
poměru 7:3 zcela zaslouženě,
protože takové minely které vyráběli hokejisté s Jestřábem na
prsou se nevidí mnohdy ani v
krajském přeboru.
HK Jestřábi Prostějov
- VSK Vsetín 3:7 (1:2, 0:3, 2:2).
Branky a nahrávky: 12. Dostál
(Skokan, Hlouch), 48. Novák

(Holuša, Kolibár), 59. Jedlička
(Holuša, Janečka) - 3. Knebl
(Zavrtálek, Podešva), 17. Vaněk
(Matula), 21. Štraub (Mikeš,
Hrňa), 28. Mikeš (Zavrtálek), 35.
Ašer (Podešva), 43. Podešva, 60.
Vaněk (Tesařík, Gajdošík).
Rozhodčí: J. Jeřábek - Novotný,
Šimčík. Vyloučení: 4:11. Využití:
2:2. V oslabení: 0:1. Diváků:
1400. Sestava Prostějova: Tuček
(28. Hrazdíra) - Doseděl, Kolibár,
Buček, Staněk, Jedlička Hlouch, Skokan, Dostál Janečka, Holuša, Novák - Rak,
Sedlář, Raymond - J. Cik.
Trenér: Aleš Flašar. Asistent
trenéra: Martin Dufek.
Domácí soubor natěšený třemi po
sobě jdoucími výhrami a také vyprazdňující se marodkou, vzhlížel
ke středečnímu zápasu s velkými
nadějemi. Vyjma dlouhodobých
absentérů Giby, Učnika a Piluši,
byli tentokrát k utkání připraveni
všichni zbývající členové kádru.
Tedy předtím chybějící Doseděl s
Rakem. Prvně jmenovaný, však
musel v závěru první části své soukmenovce s obnoveným zraněním třísel opustit…
Utkání začali Jestřábi velice aktivně, ale hned v úvodu se přesvědčili o mimořádné fazóně hostujícího gólmana Plška. Když pak
ve 3. minutě napálil Zavrtálek levou tyč a nikým neobtěžovaný
Knebl dopravil touš do sítě, svítilo
- 0:1. Tato branka však odstartovala přímo drtivý nápor domácího
souboru, navíc umocněný po sobě
jdoucími početními výhodami.
Především Dostál kolikrát jen nevěřícně kroutil po svých šancích
hlavou nad uměním Plška.
Prokletí zlomil levý křídelník elitní domácí formace až ve 12. minutě, kdy z bezprostřední blízkosti zužitkoval příhru Skokana zpoza brány - 1:1. Vyrovnání ještě

nápor Prostějova vystupňovalo a
zejména druhá řada „Sovětů“ točila s Valachy jako na kolotoči.
Zmar domácí ofenzívy vyvrcholil
v 16. minutě, kdy Janečka po
svém průniku orazítkoval horní
tyč. Za tyto spálené šance přišel
zákonitě trest. Ve vlastním oslabení využil hrubého zaváhání obrany Vaněk a svůj sólový nájezd zakončil neomylně - 1:2. V souhrnu
to znamenalo asi osm neproměněných tutovek domácích a dvě úspěšné střely hostí. Lekce z produktivity pokračovala i po změně
stran. Hned po příchodu ze šaten
zmrazila náladu Prostějovských
dokonale dvojice Mikeš - Štraub 1:3. Z tohoto úderu se už svěřenci
trenéra Aleše Flašara nevzpamatovali až do konce a ve zbývající
části utkání jen útrpně přihlíželi
sebevědomému výkonu soupeře.
Další branky do domácí sítě přidali z přesilovky Mikeš, po trestuhodné minele Staňka pak přivítal
v kleci Hrazdíru pátou brankou
Ašer - 1:5. Vrcholem nemohoucnosti jestřábí letky pak bylo oslabení ve 43. minutě. Hlouch si tak
dlouho dával ve vlastní třetině puk
s Kolibárem až jim ho sebral
Podešva - 1:6. Sedmnáct minut
před koncem tak byl osud Jestřábů
zpečetěn a nic na tom nezměnila
ani konečně využitá přesilovka
(Novák - 2:6). Minutu před koncem utkání se ještě blýskl využitou početní výhodou druhý útok a
po perfektní příhře Holuši se radoval z branky Jedlička - 3:6.
„Přesilovkám jsme se věnovali
hodně. Naše provedení nebylo
špatné, byly tam pěkné akce i se
zakončením, ale prostě to nemělo
gólové vyústění,“ kroutil po zápase nad velkým množstvím nevyužitých přesilových her domácí
trenér. Deset vteřin před koncem
pak odpověděl stylově svou druhou zápasovou trefou Vaněk a od-

startoval tak nekonečnou děkovačku jeho spoluhráčů s vděčnými
vsetínskými fanoušky. Potřetí v letošní sezóně tak Vsetínští s
Prostějovem naplno bodovali a

určitě se jim při zmínce o zápasu
právě s hanáckým výběrem musí
drát na jazyky notoricky známý
reklamní slogan: A máš to zadarmo!
-zv-

Marná snaha! Zvláště v první třetině si vytvořili Jestřábi místy až drtivý
tlak, ale veškeré jejich naděje hatil výtečný gólman Vsetína Lukáš Plšek
foto: Zdeněk Pěnička

HLASY TRENÉRŮ
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Hodnocení zápasu? Tak o
zápas se možná jednalo jen v první třetině. Díky spoustě perfektně sehraných akcí, ovšem neproměněných jsme si to utkání touto částí hry
prohráli. Ve druhé a třetí třetině to byl z naší strany ostudný výkon, za
který se upřímně stydím. Pro hráče z toho určitě vyvodím důsledky!
Lukáš Plšek nám v první třetině vychytal tři jasné gólovky a společně s
jeho dalšími zákroky nás prakticky poslal do kytek. Takovým stylem jakým nastoupili hráči do druhé třetiny to však nejde. Snad si mysleli, že
to půjde samo. To jsem neviděl, to nemá obdoby. To co předvedla obrana a také útočníci směrem dozadu, prostě hrůza, katastrofa a k tomu se
přidali i gólmani.“
Viktor HLOBIL (VHK Vsetín): „My jsme jeli do Prostějova s vědomím jejich posledních dobrých výsledků a tím pádem i odpovídajícím
respektem. To mužstvo je výkonnostně úplně někde jinde než v našich
předcházejících vzájemných zápasech. To potvrdili také v první třetině,
kdy nás přehrávali a nad vodou nás držel vynikající Plšek. Od druhé třetiny jsme však začali využívat jejich chyb v rozehrávce a sbírali jsme ty
puky, jež nám odevzdávali. Z těch nabídnutých šancí se nám také dařilo skórovat. Zkrátka jsme se na dnešní zápas dobře připravili a vyšlo
nám to.“
-zv-

Prostějov vydoloval v Novém Jičíně alespoň bod

Dobře rozehraný zápas zhatily hrubé chyby obránců
Po drtivé domácí porážce se
Vsetínem vzhlíželi prostějovští
hokejisté k utkání na ledě
Nového Jičína s bodovými nadějemi. Pokus o nápravu pošramocené pověsti byl úspěšný
téměř tři čtvrtiny utkání, kdy po
trefách Dostála se Sedlářem
vedli Jestřábi 1:2. V poslední
minutě druhé části hry však přišla fatální minela Staňka, po
které srovnal stav Macháček.
Aby toho nebylo málo, tak obdobným způsobem zaváhal v
prodloužení další mladík
Jedlička a druhý bod se ztratil v
nenávratnu. „Takové chyby by
kluci opravdu neměli dělat.
Dvakrát namazali soupeři úplně jednoduché puky, jsem na ně
vážně nazlobený,“ láteřil nad
triviálními chybami svých mladých svěřenců trenér Aleš
Flašar.

HC Nový Jičín - HK Jestřábi
Prostějov 3:2 po prodloužení
(1:2, 1:0, 0:0 - 1:0).
Branky a nahrávky: 6. Tomášek,
40.
Macháček
(Lhotský,
Glabazňa), 63. Lhotský (Štindl) 3. Dostál (Hlouch), 9. Sedlář
(Buček). Vyloučení: 5:6, navíc
Novák (PV) 10. minut. Využití:
1:0. Rozhodčí: Klapetek Hanzlík, Rychlý. Diváků: 296.
Sestava Prostějova: Tuček Doseděl, Kolibár, Buček, Staněk,
Jedlička, Bauer - Hlouch,
Skokan, Dostál - Holuša, Novák,
Učnik - Rak, Sedlář, Raymond J. Cik. Trenér: Aleš Flašar.
Asistent trenéra: Martin Dufek.
Hokejisté Prostějova odjížděli k
utkání 36. kola 2. hokejové ligy
skupiny Východ s vírou v dobrý
výsledek. V jejich přesvědčení je

utvrzovala i téměř kompletní sestava, ve které se objevili uzdravení Doseděl s Učnikem a také nová
akvizice Bauer. Naopak se trenér
Flašar musel smířit s absencí v posledních utkáních vynikajícího
Janečky, jehož sklátila viróza. V
bráně dostal důvěru opět Petr
Tuček, který ji svým nadstandardním výkonem určitě nezklamal.
Hostující celek podporován hlučným hloučkem fanoušků se pustil do domácího favorita směle a
hned ve 3. minutě byla jeho snaha
odměněna vedoucí brankou. Po
vydařené kombinaci prvního útoku zužitkoval přihrávku Hloucha
levý křídelník Dostál - 0:1. Tři minuty na to bylo ovšem zásluhou
Tomáška srovnáno - 1:1. Radost
Novojičínských však netrvala
dlouho, po střele Bučka dopravil
touš za záda domácího gólmana
Jagoše centr třetí řady Sedlář - 1:2.

Úvodní divoká desetiminutovka
navnadila hrstku přítomných fanoušků na brankové hody, které se
však nekonaly. Nad útoky dominovaly obrany a také oba strážci
svatyní působili jistým dojmem.
To vše směřovalo k jednobrankovému náskoku hostujícího
týmu po čtyřiceti odehraných minutách. Bohužel jen směřovalo. V
závěru druhé části ztratil ve vlastním pásmu trestuhodně puk
Staněk a Macháček hozenou rukavici nenechal na ledě - 2:2.
Inkasovaná branka do šatny však
hosty neotřásla a nadále se drželi
své taktiky zabezpečené obrany a
rychlých brejků. Při současné útočné sterilitě domácích dospělo utkání v základní hrací době do patového stavu - 2:2. „V tom prodloužení jsem věřil, že to udržíme
a v nájezdech vyhrajeme. Za
Nový Jičín totiž chytal mladý gól-

man, který by podle mého názoru
v souboji s Tučkem neuspěl.
Bohužel přišla ta zbytečná chyba
Jedličky, po které jsme inkasovali
rozhodující branku,“ popsal rozhodující moment celého střetnutí
jestřábí kormidelník. Brankou
Lhotského v prodloužení, tedy
přišli Prostějovští o možnost
dvoubodového zisku a stále tak
balancují na hraně vyřazovacích
bojů. „Spíše než pěkný hokej to
byl boj o každý metr ledu. Před
zápasem bych ten jeden bod asi
bral, ale po tom průběhu nevím.
Prohráli jsme díky úplně fatálním
chybám našich obránců a to mě štve. Místo, aby ti kluci hráli jednoduše, tak zkoušejí něco vymýšlet a
tak to dopadá. Jsem na ně opravdu
hodně nazlobený a navíc mě ještě
bolí zuby,“ odlehčil v závěru své
rozhořčení trenér HK Jestřábi
Prostějov Aleš Flašar.
-zv-

2. února 2009

SÁLOVKA - KRAJSKÁ LIGA

Prostějovsko má políčeno na
kompletní medailovou sadu
V sobotu 7. února vyvrcholí v otrokovické sportovní hale letošní
ročník Krajské ligy sálové kopané. Již v průběhu minulého
klání se rozhodlo o držiteli mistrovského titulu, kterým se stal jako už „tradičně“ favorizovaný FC
Relax Prostějov. Mužstvo úřadujícího mistra ČR soutěží jako každoročně prošlo bez výraznějšího
zaváhání, když jedinou porážku
utržilo hned ve svém premiérovém utkání. Další bodovou
ztrátou byla až remíza s největším
rivalem Jiřinou, která rozhodla o
tom, že Relax může opět slavit. K
oslavám se chystají i hráči výše
zmíněné Jiřiny, kteří si pro sebe z
pozice nováčka uzurpovali vynikající stříbrnou příčku. Také třetí
cenný kov poputuje s největší
pravděpodobností do prostějovského regionu. S pětibodovým
náskokem na své pronásledovatele na ní „sedí“ borci Zámeckého
Šenku Kralice na Hané. K jistotě
potřebují svěřenci trenéra Pavla
Musila získat ve zbývajících třech
zápasech jedno vítězství. Nejhůře
si z kvarteta regionálních zástupců stojí Indiana Plumlov, která
doplatila na špatný start. Nebýt
výrazné bodové ztráty z úvodu
soutěže mohlo být v plumlov-

ském táboře mnohem veseleji.
Před závěrečným kláním sice
ztrácejí „Indiáni“ na čtvrtou
příčku jen dva body, ale oproti
soupeřům mají odehraný jeden
zápas navíc. Nejzajímavějšími
duely sobotního programu budou
jistě vzájemná derby utkání mezi
plumlovskou Indianou a kralickým Šenkem a utkání Relaxu se
Zámeckým Šenkem.
Program 8. kola, sobota 7. února, 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-

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV
1. LIGA
Výsledky 9. turnaje, neděle 1. února 2009, hala Kostelec na Hané:
Mechechelen „A“-Vyprahlo Konice 6:2, SK Skalka „A“ - Želstav Nezamyslice 5:2, Vyprahlo Konice - Želstav Nezamyslice 1:3, Mechechelen „A“ - SK Skalka „A“ 6:2, Želstav Nezamyslice - Mechechelen „A“
4:8, Vyprahlo Konice - SK Skalka „A“ 4:9.
TABULKA PO 9. TURNAJI:
1. Ariston 2 SK
15 10
1
4
53:27
31
2. Dubany
15
8
3
4
65:41
27
3. Nezamyslice
15
8
2
5
36:33
26
4. Skalka „A“
15
8
0
7
55:44
24
5. Mechechelen „A“
15
8
0
7
49:47
24
6. Zavadilka „A“
15
7
1
7
40:49
22
7. Vyprahlo Konice
15
7
0
8
39:46
21
6. Relax „B“
15
5
5
5
45:44
20
7. Kulcao-Fundus
15
6
1
8
41:47
19
10. FC Ultras
15
1
1 13
32:77
4
Příští program: neděle 22 února 2009, 8.00-18.00 hodin, hala Kostelec na Hané: SK Dubany -Vyprahlo Konice, Kulcao-Fundus - Želstav
Nezamyslice, FC Ultras - Mechechelen „A“, Želstav Nezamyslice - SK
Dubany, Vyprahlo Konice - Kulcao-Fundus, Mechechelen „A“ - SK
Dubany, Želstav Nezamyslice - FC Ultras, Kulcao-Fundus - Mechechelen „A“, FC Ultras -Vyprahlo Konice, SK Skalka „A“ -AC Zavadilka
2000 „A“, Relax Prostějov „B“ -Ariston 2 SK, Ariston 2 SK - SK Skalka „A“, AC Zavadilka 2000 „A“ - Relax Prostějov „B“, Ariston 2 SK AC Zavadilka 2000 „A“, SK Skalka „A“ - Relax Prostějov „B“.
2. LIGA
Výsledky 3. turnaje, sobota 31. ledna 2009, hala Kostelec na Hané:
Torpedo - Likérka Metelka 5:5, Bexim Paletten - HOS Vrchoslavice 2:3,
HOS Vrchoslavice – Torpedo 3:1, Likérka Metelka - Bexim Paletten
3:0, HOS Vrchoslavice - Likérka Metelka 3:2, Torpedo - Bexim Paletten 5:2.
TABULKA PO 3. TURNAJI:
1. Bedihošť
6
5
1
0
33:16
16
2. Vrchoslavice
6
5
0
1
23:14
15
3. Zavadilka 2000
6
3
3
0
23:14
12
4. Likérka-Metelka
6
3
2
1
25:18
11
5. Torpedo
6
2
2
2
17:15
8
6. Mloci
6
2
2
2
15:19
8
7. Bexim Paletten
6
2
0
4
19:20
6
8. Vzducholoď
6
2
0
4
27:29
6
9. Maduda Team
6
1
0
5
13:25
3
10. Mechechelen „B“
6
0
0
6
4:16
0
Příští program, sobota 14. února 2009, 8.00-18.00 hodin, hala Kostelec na Hané: AC Zavadilka 2000 „B“ -Vzducholoď, Torpedo - Maduda Team, Vzducholoď - Maduda Team, AC Zavadilka 2000 „B“ -Torpedo, Maduda Team -AC Zavadilka 2000 „B“, Vzducholoď - Torpedo,
Likérka-Metelka - Mloci, HOS Vrchoslavice - Mechechelen „B“, Bexim Paletten - Sokol Bedihošť, Mechechelen „B“ - Likérka-Metelka,
Mloci - HOS Vrchoslavice, Sokol Bedihošť - Likérka-Metelka, Mechechelen „B“ - Bexim Paletten, HOS Vrchoslavice - Sokol Bedihošť, Bedihošť - Bexim Paletten.
3. LIGA
Výsledky 2. turnaje, sobota 31. ledna 2009, hala Prostějov: SK Griffins
98 „B“ - KMK Katastrofa 1:4, Kohouti Otaslavice - FC Domino 1:0,
KMK Katastrofa - Chachar Team 1:1, FC Domino - SK Griffins 98 „B“
4:1, KMK Katastrofa - Kohouti Otaslavice 2:2, Chachar Team - SK
Griffins 98 „B“ 3:4.
Výsledky 3. turnaje, neděle 1. února 2009, hala Kostelec na Hané:
Dukla - Atletico Smržice 2:0, Bar Oaza Plumlov - SK Skalka „B“ 3:4,
SK Skalka „B“ - Dukla 1:2, Atletico Smržice - Bar Oaza Plumlov 3:1,
SK Skalka „B“ - Atletico Smržice 4:4, Dukla - Bar Oaza Plumlov 6:2.
TABULKA PO 3. TURNAJI:
1. FC Domino
5
4
0
1
21:8
12
2. SK Griffins 98 „B“
6
4
0
2
23:15
12
3. KMK Katastrofa
6
3
2
1
20:11
11
4. Dukla Prostějov
6
3
0
3
12:16
9
5. Otaslavice
5
2
2
1
8:11
8
6. Chachar team
4
2
1
1
14:8
7
7. Atletico Smržice
5
1
1
3
10:16
4
8. SK Skalka „B“
6
1
1
4
15:27
4
9. Bar Oaza Plumlov
5
0
1
4
9:20
1
Příští program: neděle 1. března 2009, 13.00-17.00 hodin, hala Kostelec na Hané: Dukla Prostějov - Kohouti Otaslavice, Chachar Team
Brodek u PV - FC Domino, Kohouti Otaslavice - SK Skalka „B“, FC
Domino - Dukla Prostějov, Kohouti Otaslavice - Chachar Team, FC Domino - SK Skalka „B“.
4. LIGA
Čtvrtá liga Prostějovska měla o uplynulém víkendu volný termín. Soutěž bude pokračovat 3. turnajem v neděli 8. února.
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-
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I když nepostoupily ze skupiny, svoji účast hodnotí pozitivně
Půldruhého roku má za sebou
volejbalový projekt VK Prostějov a již takto krátká doba stačila
k tomu, aby se klub pod křídly
marketingové společnosti TK
PLUS rozletěl až do evropských
pohárových výšin. Těch se ale nakonec volejbalistky nedotkly.
Družstvo trenéra Miroslava Čady totiž doslova hodině dvanácté
přibrzdilo v rozletu smolné vyřazení v základní skupině nejprestižnější oddílové soutěži světa,
Champions League. Přesto se nemá za co stydět. VK Prostějov v
historické premiéře českého
týmu v Lize mistryň obstál. By´t
nemá jeho vystoupení tu správnou tečku.
Hanácký tým vstoupil do nejsledovanějšího evropského poháru skvěle. Coby nováček senzačně zvítězil
3:2 ve španělské Murcii a stejným
poměrem pak doma zdolal i chorvatskou Rijeku. Poté však následovaly tři porážky: dvě očekávané od
velesilného ruského gigantu Dynama Moskva (1:3 na vlastním hřišti,
0:3 venku) a jedna klíčová 1:3 na rijecké půdě. V posledním duelu sice
Prostějovanky smetly oslabenou
Murcii jasně 3:0, ale vinou nepříznivé konstelace výsledků v ostatních skupinách do play off o jediný
set nepostoupily. Naděje na postup
zhasla dvě a půl hodiny po závěrečném míči prostějovského zápasu.
To právě v nizozemském Amstelveenu ruské Odincovo zvítězilo 3:2
a zabralo pro sebe poslední postupovou pozici. „V předcházejících
ročnících tři výhry v základní skupině na postup stačily,“ litoval trenér
Miroslav Čada. V tu chvíli měl
smíšené pocity – na jedné straně radost z hladké výhry v posledním utkání nad Murcií i z celkové zápasové bilance ve skupině v podobě tří
výher a tří porážek, na druhé zklamání z faktu, že jeho tým neprošel
do vyřazovacích bojů, když stopku
mu vystavil jeden jediný set. „Pro
celý klub je to velká škoda. Můžeme
si sice říkat, že jako nováček Ligy

Volejbalistky VK
Prostějov při
premiéře v Lize
mistryň
nezklamaly.
Ba co víc, uspěly
mistryň jsme neudělali ostudu a byli
ve hře o postup až do posledního
zápasu. Ale díky tomu zklamání menší nebude,“ nechal se slyšet den po
prostějovské derniéře v Champions
League 2008/2009 lodivod VK. Poté, co bezprostřední zklamání mizelo, uvedl: „Myslím, že s vystoupením v Lize mistryň můžeme být
určitě spokojeni. Nemáme se za co
stydět. Jestliže jako nováček této
elitní soutěže vyhrajeme tři utkání ze
šesti, lze to svým způsobem považovat za maximum dosažitelného v tak
silné konkurenci. Může nás mrzet
pouze to, že ani tři výhry nestačily na
postup do vyřazovací fáze. Navíc
jsme byli jediní, kteří s takovou bilancí nepostoupili. Rozhodl o tom
nakonec jediný set. Tohle jsme však
sami nemohli nijak ovlivnit, proto
nemá smysl smutnit. Naopak je potřeba vyzvednout vše pozitivní a dle
mého soudu toho rozhodně nebylo
málo. Dokonce mám obavy, abychom to dokázali v budoucnosti zopakovat,“ zdůraznil trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada.
Podobný názor měly i jeho svěřenky. „Řekla bych, že můžeme být
opravdu spokojené. S družstvy, kde
jsem Champions League hrála
dříve, se nám dvakrát povedlo postoupit do play off s podobnou
zápasovou bilancí. Prostějov měl v
tomto ohledu smůlu, dosáhnout tří
vítězství a přesto zůstat ve skupině
zamrzí. Na druhou stranu naše
výkony ve většině utkání byly velmi kvalitní a to je podstatné,“ uved-

Je to v ....! Trenér Miroslav Čada právě nahlíží do počítače, který mu nabízel samé špatné zprávy. Vedle sedící Milada Spalová už také tušila, že s Prostějovem se do vyřazovacích bojů Ligy mistryň nepodívá.. Foto: Zdeněk Pěnička
la blokařka VK a nejlepší volejbalistka ČR za rok 2008 Milada Spalová. „Ostatní zápasy dopadly tak,
jak měly... Pro nás bohužel... Já
jsem předesílala, že to paradoxně
závisí na dvou polských týmech.
Byla jsem tam dva roky a v duchu si
říkala, že nám snad pomůžou. Na
druhé straně hrály o svá postupová
místa a jim se to podařilo. Nevím,
co se však muselo stát v Pile, protože Perugia vedla v tie breaku 9:6 a
pak prohrála, což mi na takový tým
nesedí. Ten si koncovky nenechává
utéct...,“ zalitovala v současnosti již
trojnásobná nejlepší volejbalistka
tuzemska. „Je velká škoda, že jsme
nepostoupily, zvlášť když tři vyhrané zápasy mluví za všechno.
Myslím, že jsme v Lize mistryň dosáhly svého maxima a jen neměly
štěstí, abychom ze třetího místa
prošly dál. Proto Champions League hodnotím pozitivně,“ prohlásila další blokařka prostějovského
výběru Gabika Tomašeková. „Nejvíce nás může určitě mrzet třetí set

v Rijece,“ pokračovala Milada Spalová. „Tam nás poškodili rozhodčí,
protože ze záznamu chorvatské televize, na který jsme měli možnost
se po zápase podívat, bylo jasně vidět, že setbolová smeč Soli byla tečována! Dokonce i chorvatský komentátor řekl, že se jednalo o velkou chybu rozhodčího. Myslím, že
tento okamžik rozhodl celý zápas a
nakonec bohužel i o tom, že jsme
nepostoupily, protože nám chyběl
pouze jeden set...,“ posteskla si
opora týmu. Výkony sudích ale nechtěla dál rozebírat. „V Rijece byli
zrovna rozhodčí z Makedonie a
Polska a to nikdy nevíte, jak to dopadne…Bohužel to však může být
jen naše spekulace. Teč zase nebyla
až tak výrazná, takže se v té vřavě
mohlo klidně stát, že to rozhodčí
nepostřehli. Nechci nikoho obviňovat z úmyslu,“ uzavřel v každém
případě klíčový moment celé základní skupiny „A“ M. Spalová.
Také pohled klubového vedení na
účast v mezinárodním top poháru

byl veskrze pozitivní. „První rok v
Champions League jsme zvládli
možná až nad očekávání dobře a
chyběla jen třešinka na dortu v podobě vysněného postupu do play
off. Nepřálo nám pověstné štěstíčko, ovšem zase máme tím větší
motivaci pro příští sezonu. Za uplynulý ročník Ligy mistryň chci celému týmu moc poděkovat,“ zhodnotil vystoupení týmu VK Prostějov
Petr Chytil, předseda Správní rady
klubu.
„Smolný nepostup v Lize mistryň
nás pochopitelně mrzel hodně
dlouho a asi ještě bude. Všechno
jsme si ale společně vyhodnotili a
řekli si, že ročník jde dál a my se
musíme maximálně soustředit na
obě české soutěže. Holky si tohle
předsevzetí vzaly k srdci, tak
hlavně, aby jim to vydrželo. Máme
před sebou jasné cíle v podobě vítězství v extralize i Českém poháru,“ přebukovává myšlenky ryze
na tuzemskou scénu M. Čada.
-pk, zv-

Miroslav Čada, v současnosti ve službách VK Prostějov, ovládl trenérskou anketu ČVS

„Je to povzbuzení do další práce, ale spíše by měly být zviditelněny hráčky“
Opět vyhrál anketu Českého volejbalového svazu o nejlepšího trenéra ženských družstev a potvrdil
tak, že v novodobé historii patří k
vůbec nejuznávanějším a nejrespektovanějším koučům tuzemského prostředí. Osobně však z toho žádnou vědu nedělá. „Ani nevím, polikáté se mi podařilo vyhrát. Že by snad popáté?! Ocenění
beru spíše jako ohromnou motivaci do své další práce,“ nechal se slyšet Miroslav Čada, v současnosti
hlavní trenér ženského týmu VK
Prostějov a zároveň také kouč slovenské reprezentace žen. Na Hanou přišel po dlouhých dvanácti letech, kdy vedl Královopolskou Brno. Družstvo v tomto období dovedl hned k pěti titulům mistryň republiky. Podaří se mu to i s Prostějovem?

¤ Triumf ve svazové anketě o nejlepšího trenéra vás evidentně nijak
nerozhodl. Kam toto ocenění řadíte?
„Nechtěl bych to nějak moc glorifikovat. Prostě nějak to vyšlo, že odborná veřejnost a novináři se přiklonili k mé osobě...(nesmělý úsměv)
Nemyslím si však, že byly v hodnocení nějaké moc velké rozdíly. V loňské sezóně jsem na klubové úrovni
neměl žádný velký úspěch, spíš to asi
pramenilo z výsledků slovenského
nároďáku. Každopádně je to však povzbuzení do mojí další práce.“
¤ Kolikáté to vlastně bylo vaše vítězství?
(smích) „Já vám upřímně řeknu, že si
to musím sám přesně zjistit, protože
to fakt nevím. Tuším, že to bylo šestkrát na Slovensku a pětkrát v Česku
za posledních osm let, ale vážně bych
za to ruku do ohně nedal. Ono se za to
totiž žádné ocenění nedává, jen na
Slovensku je odměnou plaketa a podle toho si to pamatuji.“
¤ Nemrzí vás trochu, že je v Česku
taková anketa poměrně dost v ústraní?

„Hodně překvapující byl výsledek Perugie v Pile.
Perugia, která ve skupině dosud naprosto dominovala, najednou při vedení 2:1 vystřídá dvě hráčky
základní sestavy a rázem to skončí 2:3...“
„Ani ne. Já bych řekl, že je dobré,
když se oceňují hráčky. Třeba u Milady Spalová, která je opět nejlepší volejbalistkou, to znamená, že se o ní ví
a je uznávaná. U trenérů je to něco
jiného. Případný úspěch by ho neměl
vznášet a na druhé straně zase deprimovat, když třeba prohraje dva zápasy. V podobných anketách by měly
být zviditelněny hlavně hráčky.“
¤ Spíše narážím na absenci nějakého banketu nebo exhibičního zápasu, jak je tomu v jiných sportech?
„Takhle to původně začalo, ale postupem doby to šlo do ústraní. Před takovými sedmi lety si pamatuji, že vše
probíhalo při reprezentačních srazech a v úplně jiné formě. V současnosti se to už jen oznámí a hotovo... Je
pravda, že takový způsob je dosti nešťastný a smutný.“
¤ Vraťme se ještě k vystoupení
Prostějova v Lize mistryň. Cítíte
ještě s odstupem času velké zklamání ze skutečnosti, že se nepodařilo postoupit?
„Zklamání už necítím, protože naše
výkony byly opravdu solidní. Co ale
naplat, na postup to nestačilo. Teď už
nám nezbývá, než se soustředit na
českou soutěž.“
¤ Považujete působení v Champions League za svůj dosavadní
trenérský vrchol?
„To je potřeba rozdělit na dvě roviny.
Jednou je reprezentace a druhou klub.
Co se týká národních týmů, tak mám
za sebou tři evropské šampionáty a
letos mě čeká čtvrtý. Na klubové
úrovni je účast v Champions League,
i vzhledem k našim kvalitním výkonům, vskutku nejvýše. I když jsme se
s Brnem v minulosti opakovaně po-

KDO JE MIROSLAV ČADA
Narozen:
8. května 1953
hráčská kariéra: ligový tým Zbrojovka Brno (1972-1988)
největší hráčské úspěchy: dvojnásobný mistr Československa
Trenérská kariéra: byl trenérem ženského týmu KP Brno od roku
1996 až do roku 2008, během období 2001-2007 dokázal brněnské
volejbalistky celkem pětkrát dovést k titulu mistryň ČR
Reprezentační působení: trenér mužského týmu ČSSR (19891990), hlavní trenér ženské reprezentace ČR (2001-2002), hlavní
trenér reprezentace Slovenska (2002 - ?).
Největší trenérské úspěchy: 5x mistr ČR s KP Brno (2002, 2003,
2004, 2006, 2007), 9. místo na ME žen 2003 s reprezentací Slovenska, 10. místo na ME žen 2001 s reprezentací ČR, v roce 2007 – vyhlášen nejlepším ženským trenérem Slovenské i České republiky, v
tuzemské anketě nyní obhájil prvenství.
Zajímavost: je také vysokoškolským pedagogem, vyučuje na Katedře sportovních studií na brněnské Masarykově univerzitě.

koušeli o úspěch v pohárové Evropě,
tak letošní účinkování v Lize mistryň
je určitě mým dosavadním trenérským vrcholem na klubové úrovni.“
¤ Překvapilo vás jako zkušeného
trenéra v elitní klubové soutěži něco?
„Přestože se ve volejbalu na podobné
úrovni pohybuji dlouho, tak musím
konstatovat, že se náš sport neustále
vyvíjí. Ať už se to týká organizace
soutěží nebo samotné úrovně hry.
Překvapila mě především rozličnost
prostředí. Například v Rijece bylo
hodně bouřlivé prostředí a téměř fotbalové fanatické publikum, naopak v
Murcii jsme hráli před poloprázdným
hledištěm. Co se týká samotného volejbalu, tak se v soutěži objevila družstva, která jsou hodně ctižádostivá a
toužící po úspěchu. Hodně velkým
překvapením pak pro mě je skutečnost, že například Rijeka a Bělehrad,
týmy poskládané z domácích hráček,
se probojovaly ze skupiny do vyřazovacích bojů.“
¤ Cítil jste určitý deficit vašeho
týmu v celkové sehranosti? Přece
jenom jste měl k dispozici zcela nový tým…
„Musím přiznat, že to byl trochu náš
handicap. Složit nové družstvo je totiž opravdu složitá věc. Já teď věřím,
že budeme pokračovat s určitou kostrou hráček a pokud pak přijdou tři,
čtyři nové hráčky, tak už budeme mít

v příštím ročníku o něco lepší výchozí pozici.“
¤ Jak moc chyběla v Rijece Pušněnkovová? Nemělo to v konečném důsledku ten rozhodující
vliv?
„Já si dovolím tvrdit, že nejspíš ano!
V tom zápase jsme neměli jinou volbu a byli jsme pod tlakem na přihráv-

faktory, ale nám nezbývá, než se s tím
vyrovnat.“
¤ Mluvil jste o stabilizaci sestavy.
Tým však s největší pravděpodobností opustí Milada Spalová, která
je nesporným lídrem týmu. Honí
se vám už v této chvíli jméno adekvátní náhrady?
„Samozřejmě, že už v této době jsme

Na prvenství. Kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada si takto připíjel se zástupcem hlavního sponzora Modřanská potrubní, Tomášem Medkem po nečekaném triumfu ve španělské Murcii. Nakonec to v Champions league na bublinky nebylo, kouč však může aspoň slavit prvenství v anketě
ČVS o „Nejlepšího trenéra“ za rok 2008.
Foto: Jiří Vojzola
ce. Dokonce jsem uvažoval, že tam
dám Tomášekovou, která by jako
blokařka měla jít přihrávat... To by
však byl spíše poslední zoufalý pokus.“
¤ Nakonec vám k postupu chyběl
jediný set. Kdy jste k němu měli
nejblíže?
„Každopádně ve druhém setu domácího zápasu s Rijekou. Dva setboly jsme měli také v Rijece. Ale tam
bylo deset dalších detailů, které nás
mohly přivést k úspěchu. Bohužel ani
jeden z nich se nestal...“
¤ O vašem neradostném osudu se
rozhodovalo souběžně s jednoznačným utkáním vašeho týmu s
Murcií. Nebyl jste už v závěru myšlenkami u těch jiných duelů?
„My jsme byli už před zápasem
přesvědčeni, že budeme úspěšní. Nezbývalo nám tedy než čekat, jak to
jinde dopadne. Hodně překvapující
byl pro mě výsledek Perugie v Pile.
Perugia, která ve skupině dosud naprosto dominovala, najednou při vedení 2:1 vystřídá dvě hráčky základní
sestavy a rázem to skončí 2:3... Nechci ale spekulovat a brečet. Zkrátka
tam byly pro nás i méně srozumitelné

měli několik sezení s vedením a uvažujeme o složení kádru s výhledem
na příští sezónu. Ztráta Milady nás
mrzí a osobně s ní budu mít ještě jeden pohovor. Jestli však něco zmůžu,
to nevím...“
¤ Jinak za tu krátkou dobu vypadá
družstvo hodně soudržně a jednolitě…
„Nakonec se podařilo podle mého
názoru vytvořit hodně silné družstvo.
Všechny hráčky na tom uplynulých
pět měsíců velmi tvrdě pracovaly a
negativních pocitů mám opravdu velmi málo.“
¤ Nedá mi to se nezeptat na Jolien
Wittockovou. Začala v základní sestavě, postupně se z ní ale vytratila
a očividně také přibrala na váze.
Děje se s ní něco?
„Joli je introvert! V komunikaci a přístupu ke svým povinnostem s ní není
problém, viděl bych to spíše v jejím
mladém věku. Poprvé je v cizině, poprvé prošla odlišným typem přípravy
a určité problémy jsou tak pochopitelné. Teď však nastává doba, kdyby
měla svou výkonnost z úvodu sezóny
potvrdit. A její váha? Řešíme to...“
-zv, pk-
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BASKETBAL EXTRA

Pohárový postup Orlům přinesla až důrazná domluva

4. KOLO ČESKÉHO POHÁRU

Srdnatý odpor Trutnova zlomili Prostějovští v závěru

KARA Trutnov - BK Prostějov

76:100
Čtvrtiny: 14:23, 22:27, 29:25, 11:25
Trestné hody: 15/14:13/9
Trojky: 31/8:34:15
Osobní chyby: 13:17
Diváků: 300

Střelba za 2b: 37/19:44/23
Doskoky: 36:33
5 chyb: nikdo
Rozhodčí: Macela, Lukeš.

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 5
Hanavan 30
Dokoupil

Beechum 16
Falls 13
Miller 14
Novák 14
Krakovič 8
Prášil
Pruitt
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
25. kolo: Geofin Nový Jičín - ČEZ Basketball Nymburk 79:85 (15:23, 39:36, 53:54,
71:71). Nejlepší hráči: Šarović 24 bodů, 8
doskoků a 5 trojek, Pospíšil 17 bodů a 10
doskoků, Muirhead 13 bodů a 7 doskoků,
Ubilla 10 bodů a 6 asistencí - Lee 31 bodů, 11
asistencí a 5 doskoků, Benda a Schilb 17
bodů, Sokolovský 8 bodů a 8 doskoků. Střelba: 43/15:51/26. Trojky:
28/12:15/6. Trestné hody: 17/13:17/15. Doskoky: 40:34. Osobní chyby:
15:18. Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Lee (NB) • BK Synthesia Pardubice - BK Breda & Weinstein Opava 77:60 (20:22, 36:40, 58:44). Nejlepší hráči: Bailey 23 bodů a 6 doskoků, Sirvydis 16 bodů, Payne 12
bodů a 8 doskoků, Sanders 8 bodů, 4 asistence a 6 doskoků - Šoška 23
bodů a 5 doskoků, Pumprla 12 bodů a 6 doskoků, Čarnecký Michal 11
bodů. Střelba: 39/23:34/13. Trojky: 19/6:16/4. Trestné hody:
17/13:32/22. Doskoky: 30:28. Osobní chyby: 23:19. 5 chyb: 40. Pumprla
(O). Diváků: 1360. Nejlepší hráč: Bailey (PU) • BK Kondoři Liberec USK Praha 90:84 po prodl. (27:20, 49:37, 65:59, 80:80). Nejlepší
hráči: Černošek 28 bodů, Hampton 21 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, L.
Tóth 16 bodů, Landa 8 bodů a 10 doskoků - Hamm 23 bodů a 5 doskoků,
Marko 16 bodů a 5 doskoků, Platt 15 bodů, 9 doskoků a 4 asistence. Střelba: 43/23:24/14. Trojky: 28/8:30/14. Trestné hody: 25/20:26/14.
Doskoky: 29:29. Osobní chyby: 23:22. 5 chyb: 45. Vukotič (USK). TCH:
13. lavička hostů, 15. Vukotič, 27. lavička domácích. Diváků: 534. Nejlepší hráč: Černošek (L) • BC Kolín - NH Ostrava 94:75 (21:13, 54:37,
74:60). Nejlepší hráči: Pavlík 23 bodů, 5 trojek a 5 doskoků, Rogers 17
bodů a 11 doskoků, Ames 14 bodů, 6 asistencí a 8 doskoků - Arnold 21
bodů a 10 doskoků, Korytek 15 bodů a 9 doskoků, Mitchell 12 bodů a 8
doskoků. Střelba: 44/24:51/23. Trojky: 26/11:21/7. Trestné hody:
20/13:16/8. Doskoky: 34:35. Osobní chyby: 18:17. 5 chyb: 34. Lepinaitis
(K). Diváků: 600. Nejlepší hráč: Pavlík (K) • Karma Basket Poděbrady
- BK Děčín 88:94 (14:15, 37:39, 56:65). Nejlepší hráči: Soliver 18 bodů
a 6 doskoků, Beneš 16 bodů, Castleberry 15 bodů a 7 doskoků, Páleník
13 bodů a 6 doskoků - Hatcher 28 bodů a 4 asistence, Alič 17 bodů a 6
doskoků, Williams 17 bodů a 7 doskoků. Střelba: 54/23:40/27. Trojky:
16/6:11/5. Trestné hody: 34/24:32/25. Doskoky: 32:30. Osobní chyby:
27:28. 5 chyb: 40. Páleník, 40. Norwa - 37. P. Houška, 40. Soukup. Diváků: 400. Nejlepší hráč: Hatcher (D).
-zv-

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk
23
2. Geofin Nový Jičín
23
3. BK Děčín
23
4. BK Synthesia Pardubice
23
5. BK Prostějov
22
6. BK Kondoři Liberec
23
7. USK Praha
23
8. Basket Poděbrady
23
9. NH Ostrava
22
10. BK Breda & Weinstein Opava 22
11. BC Kolín
23

22
18
15
10
11
10
9
8
8
8
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
5
8
13
11
13
14
15
14
14
17

2135:1536
2015:1758
1891:1762
1814:1803
1729:1764
1847:1939
1743:1880
1973:2078
1654:1890
1665:1908
1769:1917

26

45
41
38
33
33
33
32
31
30
30
29

PØÍŠTÍ PROGRAM
26. kolo, středa 4. února 2009: USK Praha - BK Děčín, NH Ostrava - Karma Poděbrady, BK B & W Opava - BC Kolín, BK Prostějov - BK Pardubice (17:00), BK Kondoři Liberec - Geofin Nový Jičín, ČEZ Basket Nymburk
volný los.
27. kolo, sobota 7. února 2009: Geofin Nový Jičín - USK Praha, ČEZ Basket Nymburk - BK Pardubice, BC Kolín - BK Prostějov, Karma Poděbrady
- BK B & W Opava, BK Děčín - NH Ostrava, USK Praha volný los.

4. KOLO ČESKÉHO POHÁRU
BK Chomutov - ČEZ Basket Nymburk 58:113 (25:29 37:57 51:83),
Sokol Vyšehrad - BK Pardubice 55:64 (19:10 34:29 45:53), BK Kondoři Liberec - USK Praha 95:88 po prodloužení (17:21 33:30 59:55
80:80), BC Benešov - BK B & W Opava 59:87 (13:11 28:41 40:69),
KARA Trutnov - BK Prostějov 76:100 (14:23 36:50 65:75), BK
Prostějov „B“ - Geofin Nový Jičín 52:114 (18:28 25:65 31:90).

HVÌZDA TÝDNE
IAN JOEL HANAVAN
Podruhé v řadě se dostal na piedestal nejlepšího hráče
týdne americký „menší“ pivotman. Ve středečním pohárovém zápase na palubovce prvoligového Trutnova,
to byl právě on kdo odjezdil celý zápas lidově řečeno po
pr…. Jeho třicetibodový nástřel se stejným počtem kladných čísel v
hodnocení užitečnosti, společně s jeho příslovečnou dravostí byly
hlavními aspekty posunujícími BK Prostějov do dalšího kola. Iane,
hlavně ať drží zdraví!

SMOLAØ TÝDNE
SHAUM PRUITT
Podkošový sólista, který se sice pyšní nejlepšími statistickými ukazateli z celého kádru BK Prostějov, tentokrát proseděl pohárový zápas jen na střídačce. Otázkou je, jestli se
jednalo o absenci zaviněnou drobnými zdravotními problémy nebo se k tomuto kroku z „výchovných“ důvodů odhodlal trenér
Bálint. Každopádně však Shaumova forma není ideální a ani s jeho přístupem ke svým povinnostem to není jiné. Shaume vzpamatuj se, hlavní je
tým!

O ošidnosti pohárových utkání
by mohli trenéři, hráči a také sázkaři všech sportů vyprávět nekonečné story. Nejinak tomu bylo i v
basketbalovém zápase 4. kola
Českého poháru mužů. Los této
druhé nejvýznamnější tuzemské
soutěže přisoudil účastníkovi
Mattoni NBL
BK Prostějov protivníka působícího o patro níže, východočeský
tým KARA Trutnov. Přestože z různých důvodů do zápasu nenastoupili Prášil s Pruittem a vůbec neodcestoval Vrubl, tak byli hráči hostujícího celku jasným favoritem. Toto
postavení jim však asi vlezlo i do
hlav a tak musel hned v průběhu
první čtvrtiny rázně zasáhnout kouč
Peter Bálint. Po jeho domluvě se
přece jenom Orli zmátořili a celkem
bez větších problémů přetavili duel
do podoby postupu mezi nejlepších
osm celků pohárového pavouka.
Konečná čtyřiadvacetibodová výhra, se zrodila především zásluhou
vynikajícího výkonu Hanavana, jenž nasázel snaživému domácímu
souboru úctyhodných třicet bodů.
Američan v prostějovském dresu
tak opět potvrdil, že je nepostradatelnou součástí trenérem Bálintem
nově tvořené kostry Orlů.
Natěšený domácí soubor vlétl do
pohárového duelu s obrovským
elánem a výsledkem bylo rychlé vedení Trutnova 11:3. Na toto dění re-

TR 76:100

PV

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Ladislav MALÝ st. (KARA Trutnov): „Před zápasem bych asi takový
výsledek bral. Teď po utkání mě ale ten konečný stav trochu mrzí. Hlavně
z toho důvodu, že jsme vyrobili hodně zbytečných ztrát. Každopádně si
však myslím, že se dnes bylo na co dívat a z naší strany to určitě nebylo
beznadějné. Rozdíl v trénovanosti se musel časem projevit, ale třeba z mého pohledu dosti překvapivě, jsme dokázali ve třetí čtvrtině s Prostějovem
srovnat krok. Osobně pak mám radost z výkonu Karla Formánka, který mi
připadal jako znovuzrozený.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Vyjma dvou hráčů, kteří utkání v podstatě odtáhli sami, nebyli ostatní náležitě koncentrovaní. To se samozřejmě odrazilo v množství našich chyb, jak obranných, tak i útočných.
Nejsem spokojen také s ukvapeností při střelbě. V závěru jsme svými zkušenostmi soupeře převýšili a zápas vzali do svých rukou. V podobném duchu se odehrávají všechny pohárové zápasy, když proti sobě nastoupí
týmy z rozdílných soutěží. Hráči z vyšší soutěže si postupně uvědomí, že
musí začít hrát a v poslední čtvrtině zápas zpravidla rozhodnou.“
-zv-

Tahoun jak má být. Ian Joel Hanavan se za krátkou dobou svého působení v Prostějově stal stěžejním mužem základní sestavy
Orlů. Svou roli týmového lídra potvrdil i ve středečním duelu v Trutnově.
Foto: Zdeněk Pěnička
agoval hostující kouč oddechovým
časem, ve kterém si nebral na adresu svých svěřenců servítky. „Absolutně jsme nepředváděli hru jakou
jsme chtěli, zatímco soupeř byl v
euforii. Vůbec jsme se nepokoušeli
hru soupeře narušit,“ líčil své pocity
v úvodních minutách Peter Bálint.
Vyžádaná pauza přinesla své ovoce
v podobě obratu. Od stavu 14:8 ve
prospěch Trutnova se hanácký stroj

rozjel naplno a šňůrou devatenácti
bodů bylo rázem 14:27 pro Orly.
Střelecký půst domácího souboru
trval téměř sedm minut! Dvouciferný náskok hostující hráče poněkud
uklidnil a tak se bylo celkem na co
dívat. Zvláště oku lahodící byla one
man show Iana Hanavana, který
sázel s přehledem i trojky. Poločasový stav 36:50 ve prospěch favorita dodal Prostějovským klid, který

ještě umocnil vydařený vstup do
druhé půle - 47:65. Přílišné bohorovnosti hostujících borců však v
závěru třetí čtvrtiny využili Trutnovští, kteří pod taktovkou nestárnoucího Formánka a střelců Malého se
Slezákem dokázali stáhnout na sedm bodů - 65:72. Definitivní přítrž
těmto snahám asi učinila trojka Nováka, jež přišla zároveň s klaksonem. Desetibodový počinek pak v
závěrečné desetiminutovce Prostějovští bez větších obtíží navýšili až
na konečný čtyřiadvacetibodový
rozdíl, když závěrečnou stovku zařídil stylově nejlepší muž na palubovce Hanavan.

V prostějovském celku přímo zářil
Ian Joel Hanavan, jenž ze třiceti bodů dal pět trojek, třicetibodový součet nasbíral v hodnocení užitečnosti a jeho konto zdobilo také sedm
doskoků. Velmi dobrými čísly se
mohl chlubit také kapitán Beechum
(16 bodů), Novák (14), Falls (13) a
Miller (14 bodů a 11 doskoků). Domácí soubor táhl nestárnoucí Karel
Formánek, jenž ke 22 bodům přidal
12 doskoků. Dvaadvacet bodů trefil
také syn domácího kouče Malý,
které umocnil deseti doskoky. Další
dvoucifernou v domácím celku byli ještě Slezák (16 bodů) a Rychtera
(11).
-zv-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Roli lídra převzal po Amesovi Harl Beechum
„Kapitánem jsem vůbec poprvé v kariéře!“
Do Prostějova přišel před letošní
sezonou, kdy funkcionáře Orlů
zaujal především svou výtečnou
střelbou z tříbodové hranice.
Aniž by to jen namátkou tušil,
prožívá nyní na Hané něco, co za
svoji již dost dlouhou aktivní
hráčskou kariéru nezažil. Ve
svých pětatřiceti letech se totiž
stal kapitánem týmu! V BK Prostějov převzal po funkci v polovině ročníku prakticky ihned po
„odejitém“ Amesovi. Nejprve po
určení trenérem na záskok, po
demokratické volbě celého mužstva mu už byla funkce přidělena napevno. Zkušené americké
křídlo, které však v minuosti reprezentovalo Německo, se zodpovědnosti nezaleklo. „Je to pro
mě velká pocta,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Harl Beechum, novopočený kapitán prostějovských Orlů a také výborný
střelec z tříbodové vzdálenosti.
„Možná mě zvolili proto, že jsem
nejstarší,“ dodal se smíchem.

¤ Po odchodu Rahsaana Amese
jste byl zvolen novým kapitánem. Je to pro vás pocta?
„Pro mě osobně je to veliká pocta!
Hráči si mě sice zvolili možná proto, že jsme nejstarší (smích), ale já
si toho vážně cením. Je to důkaz, že
věří oni mě a já věřím jim. A to je
podstata.“
¤ Jak jste na volbu reagoval?
Přece jen dres Prostějova nehájíte zrovna dlouho.
„Musím se přiznat, že osobně mě to
překvapilo. V mé kariéře je to vůbec poprvé, co jsem kapitánem nějakého týmu!“
¤ Víte, co má takový kapitán na
starosti?
„Mojí povinností je pomáhat mladým hráčům jak při tréninku, tak i
při utkání. Ujasnit jim pravidla naší
hry a řadu dalších věcí. To jsem ale
dělal, i když jsem kapitánem nebyl.
Takže se pro mě moc nezmění. Je
také jasné, že teď budu více v kontaktu s rozhodčími, musím hájit
zájmy celku. Určitě se také budeme
ještě více bavit s trenérem a vedením klubu. Prostě, je toho víc než
dost. A je to dost zavazující.“
¤ Na starosti asi budete mít také
případné proslovy v kabině ve
chvíli, kdy se týmu nedaří. To asi
není úplně příjemná povinnost.
„S tím nemám problém. A díky to-

mu, že v kabině nemáme mezi sebou žádné problémy, tak ani takové
debaty nejsou nepříjemné. Každý
hráč si uvědomuje, co mu třeba úplně nevyšlo a chce chybu napravit. S
týmovou chemií nemáme potíže. Je
fakt, že výsledky mohly být lepší,
ale některé porážky jdou na vrub
velkému počtu hráčů, kteří se u nás
během sezony vystřídali. Nepřišly
kvůli tomu, že bychom si nedokázali vyhovět.“
¤ Přišel jste do Prostějova v létě
loňského roku z novojičínského
týmu. Je to pro hráče těžké přestoupit mezi dvěma celky, které
jsou asi v naší lize největšími rivaly a následně hrát proti bývalým spoluhráčům?
„Pro mě to není těžké. Samozřejmě
Nový Jičín je dobrým týmem, takže utkání jsou samo o sobě těžká,
ale pro mě osobně to nějaký speciální náboj nemá. Zkrátka a dobře je
to další z mnoha utkání základní
části.“
¤ Jak se pak vyrovnáváte s faktem, že s některými hráči jste ještě před několika měsíci hrál v
jednom týmu!?
„Já se s tím vyrovnávám velice dobře. Hrát proti bývalým spoluhráčům je mnohem zábavnější.
Hodně hráčů znám a navíc jsme dobří přátelé. Spíš je to dobrá výzva.
Oni jsou tam, já tady, hrajeme proti
sobě a po zápase nemám žádný
problém si s nimi popovídat, jak se
mají.“
¤ Když přejdeme k prostějovskému celku, ve kterém došlo v
průběhu sezóny k řadě změn. Co
si o nich myslíte?
„Nemyslím si, že je dobré měnit
hráče v průběhu sezony, protože to
zabere hodně času na sehrání, rozbourá to týmovou strukturu a chemii. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že tyto změny byly
nutné. Přišli noví hráči a my se teď
s nimi musíme sehrát, což bude nějaký čas a pár zápasů trvat. Je to pro
nás a pro ně poněkud těžší, ale sezóna je relativně dlouhá.“
¤ Je těžké se přizpůsobit hře nových hráčů?
„Ne, já osobně s tím problém nemám. Je pravda, že většinou chvíli
trvá, než si jeden na druhého zvykneme a začneme trochu předvídat
pohyby spoluhráčů, ale s tím mají
spíš problém ti, kteří do týmu přicházejí.“

„V Prostějově je to zážitek.
Třeba mladší syn tady viděl prvně
v životě sníh!“

Nový kapitán. Americký křídelník s německým
pasem byl spoluhráči zvolen nástupcem Rahsaana Amese.
Foto: Zdeněk Pěnička
¤ Prostějov ale kromě hráčů
vyměnil i trenéra. Myslíte, že to
bylo taky nutné?
„S odstupem času si myslím, že to
bylo opravdu nutné. Vzhledem k
herním výsledkům, které nebyly
valné a s ohledem na fakt, že pro
bývalého trenéra to byla první sezóna mimo Srbsko,kde se basketbal hraje trochu jinak, muselo dojít
ke změně. Osobně si ale myslím, že
Ivica je dobrý trenér. Bohužel takhle to ale v basketbalu někdy chodí...“
¤ Jak se podle vás po všech těchto změnách situace v týmu?
„Myslím si, že situace je momentálně lepší, než byla. Máme hráče,
kteří chtějí vyhrát a kteří se dokážou pro vítězství týmu obětovat.
Celkově máme dobrou týmovou
chemii. Samozřejmě musíme ještě
jeden druhého trochu více poznat a
to především na hřišti, abychom
byli na stejné herní frekvenci. A
hlavně už se nám musí vyhýbat
zranění.“
¤ Osobně jste známý jako pilný a
úspěšný střelec trojek. Jak se přihodí, že se z basketbalisty stane
tak obávaný snajpr?
„Střelecké vlohy musí být dané.
Teprve pak se dají navíc ještě vylepšit tréninkem. A pak je tady hlava.
Ta je důležitá.“

¤ To znamená, že člověk si musí
věřit. To ale jde přece těžko, když
třeba pětkrát za sebou netrefíte
koš a máte vystřelit znovu, třeba
v rozhodující chvíli...
„Pro mě to není těžké. Vím, že
střelba je moje silná stránka. A té
chci využít. Nedělá mi problém
zvednout střely ani ve chvíli, kdy
mám za sebou nějaký neúspěšný
pokus. Ty nepočítám a okamžitě na
ně zapomenu. Jinak to nejde. Kdybych na ně myslel, tak netrefím ani
desku!“
¤ Soustředíte se v zápase hodně
na střelbu?
„Vcelku jo, vím, že musím pomoct
týmu především body. Určitě to ale
není jediná věc, kterou na hřišti dělám. Zejména si musím v obraně
pohlídat svého hráče, vypomoct v
obraně, doskočit nevydařené střely,
vytvářet pozice pro ostatní hráče.
Jedině tak je hráč svému mužstvu
skutečně prospěšný.“
¤ Na dresu nosíte sedmičku. Je to
vaše šťastné číslo, či má dokonce
nějaký hlubší smysl?

„Je to moje šťastné číslo, které na
sobě nosím od počátku své hráčské
kariéry. Kromě dvou sezón, ve kterých jsem na sobě měl číslo jedenáct a minulé, ve které jsem měl
čtrnáctku, jsem vždy hrál se sedmičkou. A musím říct, že se sedmičkou pro mě sezóny vždycky končily daleko úspěšněji!“
¤ Po vánočních svátcích S vámi
přijela do Prostějova i celá tvoje
rodina. Jsou tady spokojení?
„Jsou tady naprosto spokojení. Sice
je tu o něco chladněji než v Hustonu v Arizoně, ale třeba pro mého
mladšího syna je to obrovský zážitek, protože tady viděl poprvé
sníh.“
¤ A vy osobně jste v Prostějově
spokojený?
„Já jsem tady také spokojený. K té
naprosté spokojenosti mi už chybí
o něco víc vítězných zápasů. Jsem
ale přesvědčen o tom, že máme v
týmu nastavený ten správný směr a
něž přijde play-off, tak budeme velice dobře připraveni na vrchol sezóny.“
-pk-

Kdo je Hurl Luther Beechum III
Narozen: 2. května 1973
Výška: 196 cm / 98 kg
Post:
křídlo
Hráčská kariéra: 1996-1997 Iowa St. (NCAA), 1997-1998 Thames Valley (Anglie), 1998 - 2002 Telekom Bonn (Německo), 20022003 C.B. Caceres (Španělsko), 2003-2004 Jabones Pardo Fuenlabrada (Španělsko), 2004-2006 GHP Bamberg (Německo), 20062007 Grupo Capitol Valladolid (Španělsko), od ledna 2008 Geofin
Novy Jičín (ČR).
Největší úspěchy: 1x mistr Německa s Bambergem, dvojnásobný
finalista německé bundesligy s Bonnem, 4x účastník All Star Game německé ligy, vítěz AAU National Championships All America 1998, finalista Anglické ligy 1998, účastník All Star Game German Bundesliga 2000, 2001, 2002, 2005, čtvrtfinalista Saportova
poháru 2001 a 2002, finalista české ligy 2008, držitel rekordu bundesligy v počtu trojek v zápase (12)
Statistiky v letošní sezoně: 32.8 odehraných minut, 46.2% úspěšnost střelby za 2 body, 38.3% úspěšnost střelby trojkových pokusů, 84.4% úspěšnost střelby trestných hodů, 3.9 doskoků, 0.1
bloku, 2.1 asistence, 1.9 získaných míčů, 2.3 ztracených míčů, 13.0
užitečnost, 14.1 střelecký průměr (ve všech případech jde o
průměrné údaje na jedno odehrané utkání – pozn.red.)
Zajímavost: ač Američan je bývalým reprezentantem Německa

2. února 2009

Vyvrcholení pohárové soutěže znovu v Prostějově!
Tým VK může udělat poslední krok k obhajobě doma
Přijede Olomouc!

Vyvrcholení Českého poháru obstará
atraktivní hanácké derby
Stejně jako před rokem, i tentokrát se budou pohárové trofeje rozdávat v prostějovské
Městské hale SportcentrumDDM! Český volejbalový svaz
totiž také letos přidělil pořadatelství finále Českého poháru
Volejbalovému klubu Prostějov. Jeho vedení se tak podařil
husarský kousek v podobě diplomatické obhajoby jedné z
nejvýznamnějších republikových akcí tohoto sportu, byť
jde nyní „jen“ o úspěch poloviční. Zatímco loni hostila Haná
finále ženského i mužského poháru, v úterý 3. února 2009 si
to v Prostějově rozdá o vítězství v národním klání ročníku
2008/2009 pouze něžné pohlaví. A k radosti domácích příznivců, místní VK u toho chybět
nebude! Utkání se bude hrát v
úterý 3. února od 17:30 hodin,
ze záznamu by jej měla vysílat
Česká televize na svém sportovním kanálu ČT 4 SPORT.
Prostějovské volejbalistky si totiž vybojovaly právo bojovat o
obhajobu poháru, když v semifinálovém dvojboji přešli přes
konkurenta z KP Brno. Soupeřem jim bude hanácký rival z
Olomouce, tým SK UP. A že nepůjde o žádnou selanku, dokazuje skutečnost, že právě „vysokoškolačky“ jsou dosud jediným
výběrem, který dokázal Čadův
soubor na tuzemské scéně porazit! Od zítřejšího derby se tak dá

vý triumf jsou opravdu velké.
Výhody vlastního hřiště hodláme využít, ačkoliv nastoupíme
proti Olomouci, s níž jsme v
obou předchozích vzájemných
zápasech měli problémy. Tím
větší bude naše motivace, i když
tou největší je pochopitelně samotná touha získat pohárovou

znovu Prostějov,“ prohlásil Petr
Chytil, předseda VK Prostějov.
„Vše bude o to dokonalejší,
když pohár obhájíme a budeme
slavit,“ nalinkoval si scénář šéf
volejbalového oddílu. „Vše připravujeme tak, aby rozhodující
střetnutí Českého poháru bylo
opravdu důstojným vyvrchole-

nažer prostějovských volejbalistek Peter Goga s tím, že rozdíl
kromě „jen“ jediného duelu, bude také v tom, že se nebude hrát
na taraflexu, ale na normální palubovce.
A proč se hraje ženské finále
Českého poháru s předstihem?
Důvodem změny termínu oproti

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
ČESKÝ POHÁR - SEMIFINÁLE, 2. ZÁPAS

VK KP Brno - VK Prostějov

0:3
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

1:04 hodiny
Dvořák, Kovář
150
20:25
21 minut
20:25
21 minut
24:26
22 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Soaresová

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

18. KOLO EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek

3:0
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

53 minuty
Pecháček, Antušák
700
25:10
18 minut
25:9
17 minut
25:10
18 minut

Sestava Prostìjova
Töröková
Spalová

Pušněnkovová
Thomasová
Wittocková
Kučerová
libero: Tomanová
Střídaly: Soaresová, Jelínková, Tomášeková, Bramborová.
Připravena byla: Sajdová.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

očekávat velká bitva. Prostějovský klub má však jasno: obhajoba
rok starého prvenství je jasným a
jednoznačným cílem družstva.
„Obhájit vítězství v Českém poháru je jedním z cílů, které máme
v této sezoně. Dostali jsme se až
do finále a to navíc hrajeme doma, takže naše šance na poháro-

trofej. Před našimi skvělými fanoušky pro to uděláme maximum,“ nechal se slyšet Miroslav
Čada, trenér Prostějova.
Z pořadatelství pohárového vyvrcholení má vedení klubu už
teď radost. „My jsme velice spokojení, že dějištěm finálového
utkání Českého poháru žen bude

ním celé soutěže. V minulé sezoně přišlo na finálový zápas našich holek s Olympem Praha víc
než patnáct stovek fanoušků a
my věříme, že hodně příznivců
si najde cestu do hlediště i tentokrát. Mají možnost vidět prestižní hanácké derby, což je velké
lákadlo,“ přidal se sportovní ma-

mužskému klání, jehož vyvrcholení se uskuteční v Teplicích, byla reálná možnost účasti VK Prostějov ve vyřazovacích bojích
evropské Ligy mistryň. Bohužel
se tak nestalo, termín finále
národního poháru už ale zůstal
stejný.
-pkIlustrační foto Z. Pěnička

Brněnská suverénní jízda volejbalistek za finálovým snem
S vědomím třísetového vítězství v
prvním semifinálovém utkání zajížděla výprava VK Prostějov ve
středu k odvetnému duelu do Brna.
Nikdo z pravověrných příznivců
volejbalistek hanáckého klubu si
nepřipouštěl teoretickou možnost
vyřazení, které by se při vší úctě ke
kvalitám VK KP rovnalo sportovnímu zázraku. Ke stvrzení postupu
stačil hráčkám Prostějova zisk jediného setu nebo v horším případě
i odpovídající počet míčů.
Tyto možnosti a úvahy však vzaly
velice záhy za své. Hostující družstvo nastoupilo hodně sebevědomě a hned po prvním setu bylo o
postupujícím jasno - finálové
brány se favoritovi otevřely dokořán. Natěšené Prostějovanky se
však s postupovou jistotou neuspokojily a v kvapíkovém tempu dokončily celé utkání beze ztráty kytičky - 0:3! Svým sebejistým vystoupením v dvojzápase s jedním z
největších tuzemských konkuren-
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BM 0:3 PV
tů, tak hodily svěřenkyně trenéra
Miroslava Čady finálovou rukavici
svým olomouckým rivalkám. O
tom kdo pozvedne pohárový grál
se rozhodne v úterý 3. února na palubovce Městské haly Sportcentra
DDM.
Prostějovský kouč Čada neponechal jak je jeho dobrým zvykem
nic náhodě. Na palubovce se objevila v dané chvíli co možná nejsilnější sestava, ve které chyběla
jen zdravotně indisponovaná Thomasová. Družina ve složení Jelínková, Pušněnkovová, Tomášeková, Soaresová, Bramborová, Spalová s liberem Tomanovou začala
přímo excelentně. Soli, Ivča a
Spalda drtily svými servisy nesoustředěné brněnské pole a záhy byl
stav 4:12. Po tomto šokujícím úvodu se poněkud domácí hráčky otře-

paly a dotáhly průběžný stav až na
17:20. Hostující lodivod zareagoHLASY TRENÉRŮ
val oddechovým časem, po němž
se podařilo dotáhnout jeho svěřenOndřej MAREK (VK KP Brno): „Pozice obou celků před tímto utkám sadu ke kýženému konci kání byly jasné. Z naší strany by bylo asi utopické, až troufalé, myslet
20:25. Finálová jistota nadělala v
na vítězství 3:0 při maximální ztrátě pětapadesáti míčů. Šli jsme do topodvědomí hostujících hráček
určitou paseku, která se podepsala
ho tedy s cílem uhrát co nejlepší výsledek a soupeře co nejvíce potrápit.
na letargičtějším vstupu do druhéBohužel tento záměr nám příliš nevyšel. Trápili jsme se hlavně na příjho setu. Brňanky se mohly těšit z
mu, což nás limitovalo i v útoku. Prostějov byl po této stránce, ale i celvedení 11:6 a 13:7. Tento vývoj nekově mnohem důraznější a proto zaslouženě vyhrál.“
nechal v klidu trenéra Čadu, jenž
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Situace po prvním utkání byla
svou nevoli dával hráčkám důjasně dán, takže Brno mohlo jen těžko pomýšlet na postup. Tento
razně najevo. Bič a příchod Wittocaspekt asi poznamenal výkon domácích v úvodu střetnutí. Přes určité
kové přinesly úspěch v podobě
zlepšení soupeře v dalším průběhu jsme přece jenom drželi otěže my.
srovnání na 14:14. Poslední vedení
Výrazný rozdíl byl na přihrávce díky tomu, že jsme domácí dostali pod
domácího celku dokumentoval
tlak podáním a velmi dobré momenty jsme měli i v útoku. Jedině Útlá
stav 17:15, aby si vzala slovo
Bramborová, jež svými nechytapro nás byla v určité fázi střetnutí víc nebezpečná, jinak jsme diamettelnými servisy zcela rozvrátila
rálně lépe smečovali my. Minimální střídání jsem si nechal až na doobranu soupeřek. Konečný účet
mácí zápas s Frýdkem, i tak se výborně ukázala Wittocková, která nadruhé sady 20:25 ve prospěch VK,
hradila lehce zraněnou Soaresovou.“
-zvtak vůbec neznačí trnitou cestu,
která k němu vedla. Závěrečná hra nakonec přece jenom častěji „řeza- 0:3, což znamenalo další hladkou
se značila obrovskou vyrovnanos- ly“ hráčky Prostějova. Po výhře v výhru nad silným brněnským
-zvtí. Každý chvilku tahal pilku, ale poměru 24:26 znělo celkové skóre výběrem.

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

JAK SE HRÁLO
18. kolo: VK Prostějov - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (10,
9, 10). Sestavy: Töröková, Pušněnkovová, Thomasová, Wittocková, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Jelínková, Soaresová, Bramborová, Tomašeková - Haškovcová,
Kojdová, Janďourková, Danková, Malá, Brodinová, libero:
Košická. Střídaly: Pavelková, Synková, Langová, Cidlíková,
Gottwaldová. Čas: 53 minut. Diváků: 700 • SK Slavia Praha
-TJ Tatran Střešovice 3:0 (19, 14, 9). Sestavy: Mitáčová, Vlásková, Jonášová, Telipská, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídaly: Ďurianová, Němcová - Jurčenková, Šourková, Černianská, Valešová, Perková, Jeřábová, libero: Novotná. Střídaly:
Veselá, Čermáková, Šmahelová. Čas: 57 minut. Diváků: 100 • TJ Mittal Ostrava - SK
UP Olomouc 2:3 (-21, -20, 20, 20, -12). Sestavy: Kolářová, Elblová, Šímová, Orlovská,
Holingrová, Homolová, libero: Spáčilová. Střídaly: Holišová, Mazurová, Pecháčková Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Měrková, Piňosová. Čas: 121 minut. Diváků:180 • VK Přerov Precheza PVK Olymp Praha 3:2 (-18, 22, -23, 20, 8). Sestavy: Zajícová, Dýčková, Kotounová,
Hrabalová, Míčková, Mrázková, libero: Kapavíková. Střídaly: Dobrá, Goliášová, Chromečková - Brejchová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, libero:
Zoulová. Střídaly: Nejmanová, Kallistová. Čas: 153 minut. Diváků: 250 • VK Královo
Pole Brno -VK TU Liberec 3:0 (11, 18, 8). Sestavy: Kubinová, Útlá, Mikysková, Božková, Bradáčová, Svobodníková, libero: Jášová. Střídaly: Kadlcová, Onderková, Noseková - Holásková, Endlerová, Smutná, Živcová, Veselá, Neumannová, libero: Ullmannová. Střídaly: Ritschelová, Soumarová, Kinská. Čas: 54. minuty. Diváků: 150.
ČESKÝ POHÁR
Semifinále: PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:1 (18, -15, 17, 11). Sestavy: Halbichová, Jakubšová, Kallistová, Vanžurová, Kvapilová, Brejchová, libero: Zoulová.
Střídaly: Preslová, Nejmanová, Sládková - Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Piňosová, Minářová, Honková, Janečková, Měrková. Čas: 81 minut. Diváků: 100. První zápas 0:3, postoupila Olomouc. VK KP Brno -VK Prostějov 0:3 (-20, -20, -24). Sestavy: Onderková, Hanusová, Útlá, Bradáčová, Božková, Kubínová, libero Jášová. Střídaly: Noseková, Mikysková - Jelínková, Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Spalová, libero
Tomanová. Střídala: Wittocková. Čas: 64 minuty. Diváků: 150. První zápas 0:3, postoupil Prostějov.
-zv-

TABULKA EXTRALIGY ČR
1. VK Prostějov
17 16 0 1
0
48:11
33
2. VK Královo Pole Brno 17 15 0 2
0
49:11
32
3. SK UP Olomouc
17 13 0 4
0
46:21
30
4. TJ Mittal Ostrava
17 11 0 6
0
38:29
28
5. PVK Olymp Praha
17 9 0 8
0
36:29
26
6. VK TU Liberec
17 7 0 10
0
27:37
24
7. SK Slavia Praha
17 5 0 12
0
26:39
22
8. PVK Přerov Prechceza 17 5 0 12
0
25:39
22
9. TJ Sokol Fr.-Místek 17 3 0 13
1
14:46
19
10. TJ Tatran Střešovice 17 0 0 17
0
4:51
17
11. SCM ČVS jun. ČR
10 6 0 4
0
19:19
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

Prostějov láme ligové rekordy. Tentokrát poznal sílu VK odevzdaný Frýdek
Sobotní zápas 18. kola volejbalové extraligy žen v Městské hale Sportcentra DDM mezi domácím VK Prostějov a Sokolem Frýdek-Místek by snesl
hned několik přirovnání: devastace, masakr nebo uragán.
To vše zapříčinily naprosto odlišné výkony obou týmů. S obrovským nadšením a chutí hrající domácí volejbalistky si
smlsly na bojácných Severomoravankách. Výhra 3:0 a především celkový poměr míčů
75:29 stanovil nový rekord tuzemské nejvyšší soutěže.
V začátku zápasu se přitom domácí sestava Thomasová, Spalová, Töröková, Pušněnkovová,
Wittocková, Kučerová s liberem
Tomanovou chvíli hledala. Do
stavu 7:7 těžily hráčky hostujícího celku především z nesourodého domácího pole, ve kterém

PV 3:0 FM
nacházely spoustu děr. Pak se ale
postavila za podávací čáru
Töröková a pětibodová šňůra odstartovala domácí exhibici. Hanácká jízda pokračovala až na
21:9 a po dosažení dvouciferného
bodového účtu ze strany Frýdku
ukončil první sadu v rekordně
krátké době neprostupný dvojblok Spalové s Törökovou - 25:10
a 1:0. Také druhé dějství začaly
lépe hostující volejbalistky (0:2).
Rychlé otočení na 7:2 pozastavil
až přetažený servis Pušněnkovové. Další osmibodová šňůra
značící stav 15:3 začala vyvolávat na tvářích domácích fanoušků shovívavé úsměvy.
Průběh druhého dějství připomínal spíše než extraligový duel
exhibiční vystoupení domácích

hvězd, kterým dělaly kompars
vyplašené volejbalistky Frýdku-Místku. Totální rozklad
hostů stvrdila při domácím setbolu Synková, která lehký míč vyhodila více než metr mimo prostějovské pole – 25:9 a 2:0. Dokumentující skutečností bezmocnosti soupeřek byla skutečnost,
že z devíti bodů padly hned tři na
vrub dlouhým servisům prostějovských hráček (Pušněnkovová,
Thomasová, Kučerová). V porovnání s předchozími dvěma sety se v úvodu třetího dějství odehrávala na palubovce spíše
„bramboračka“. Především díky
uspokojení domácích plejerek
byl dlouho stav vyrovnaný (6:4,
11:8). Po tomto vlažnějším vstupu však přidala domácí mašina na
obrátkách a stylovým esem Tomášekové bylo hotovo: 25:10 a
3:0.
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Dnešní zápas byl pro nás zcela jistě ten nejlehčí, jaký jsme v dosavadním průběhu extraligy absolvovali.
Frýdek-Místek příliš nevzdoroval, měl velké problémy na přihrávce a
byl absolutně neškodný v útoku. To byly důvody našeho jednoznačného vítězství. V tomto utkání jsme chtěli dát příležitost kompletnímu kádru, aby si všechny hráčky před úterním finále Českého poháru osahaly
míč a dostaly se do tempa. Podle mého názoru nám tento záměr vyšel a
radost jsem měl z výkonů zejména Lucky Törökové a Monči Kučerové.
V dosavadním průběhu sezóny toho moc neodehrály a s nabídnutou šancí se vypořádaly velmi dobře.“
Alexandra DEDKOVÁ (TJ Sokol Frýdek Místek): „K našemu dnešnímu výkonu v podstatě není co říct, protože to žádný výkon ani nebyl.
Servis, blok, útok – to vše existovalo jen v provedení Prostějova. Domácí mají o dvě až tři třídy kvalitnější tým, což se bohužel na palubovce projevilo. Tento duel jsme braly jako přípravu na naše příští klání ve
Střešovicích. Děvčata měla za úkol do zápasu dobře vstoupit, což se i
podařilo, ale po prvním oddechovém čase jsme na hřišti přestaly existovat. Od začátku ročníku se potýkáme s problémy na přihrávce a to bylo
jasně vidět i dnes. Stále marně pátráme po hráčce, která by tuto naši velkou slabinu zacelila.“
-zv-
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19. kolo, sobota 7. února 2009: VK Prostějov -VK KP Brno (17:00 hodin), VK TU Liberec -VK Přerov Precheza, PVK Olymp Praha -TJ Mittal Ostrava, SK UP Olomouc - SK Slavia Praha, TJ Tatran Střešovice TJ Sokol Frýdek-Místek.
ČESKÝ POHÁR
FINÁLE: Úterý 3. února 2009: VK Prostějov - SK UP Olomouc
(17:30 hodin).



VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

JOLIEN
WITTOCKOVÁ
Mladičká Belgičanka, která se na přelomu roku postupně vytratila ze základní sestavy je znovu zpátky.
Herně a snad i trochu
lidsky trápící se hráčka dostala příležitost ve středečním pohárovém duelu v Brně a chytila ji jak se říká za pačesy. Svými bombami rozvracela
pole soupeřek a svou narůstající fazónu potvrdila i v sobotním zápase s
Frýdkem-Místkem. Doufejme, že
návrat její formy bude trvalý a opět to
bude ta Joli, která byla základním kamenem sestavy VK v úvodu sezóny.
JOLI, nevzdávej to a bojuj dál!



NIKOL SAJDOVÁ
Velice těžkou úlohu
jsme měli s výběrem
hráčky do této kategorie. Tým totiž zažívá velmi vydařené
období, kdy ve
svých zápasech nad
soupeřkami naprosto dominuje. Z
tohoto pohledu se zdá neutěšenou
jen pozice mladičké Nikol, která excelentní vystoupení svých spoluhráček sleduje jen z pozice náhradnice. Zvláště smutno jí muselo být v
sobotu, kdy se na palubovce objevily postupně všechny členky prostějovského kádru až na jedinou výjimku: Nikol Sajdovou. NIKOL, trénuj a šance určitě přijde!

Sport
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Už ve středu poznáme nejlepší sportovce Olomouckého kraje za rok 2008. Vyhlášení proběhne opět v Prostějově!

Ovládnou anketu opět naše regionální hvězdy?
Prostějovský tenista Tomáš
Berdych stojí krok před tím,
aby se stal suverénně nejlepším
sportovcem Olomouckého kraje současnosti. V případě, že by
ovládl i osmý ročník ankety,
stanul by se čtyřmi prvenstvími
osamoceně na trůnu, který po
loňském triumfu prozatím
ovládá společně se svým oddílovým kolegou z TK Agrofert Jiřím Novákem. Kromě těchto
dvou mužů s raketou ovládla
anketu „Sportovec Olomouckého kraje“ bikrosařka z
Tištína Jana Horáková, která
zvítězila v roce 2004. Dosud tedy nevládl kraji žádný jiný
sportovec než z Prostějovska!
Před letošním ročníkem se tak
nabízí jasná a jednoduchá otázka: Bude tato tradice zachována? Bylo by to zcela jistě
pěkné, obzvlášť když i osmý
tradiční slavnostní společenský
večer u příležitosti vyhlášení
nejlepších sportovců a sportovních týmů Olomouckého kraje
za rok 2008, se uskuteční opět v
Prostějově! A to i přesto, že původně se měla hostitelská města
v kraji střídat (původně avizován byl Šumperk – pozn.red.) a
podle některých prognóz byla
akce plánovaná dokonce nově
do Vyškova. Nakonec se ale na
nejlepší krajské sportovce mohou těšit dřevěná prkna Městského divadla. Stane se tak již
tuto středu 4. února od 19:30
hodin. Anketu tradičně pořádá
Olomoucký kraj ve spolupráci
s marketingovou společností
TK PLUS Prostějov. Naše pozornost bude pochopitelně zaměřena na výsledky prostějovských sportovců, kteří v dosavadní historii ankety získali pro
naše město doposud nejvíce
trofejí. Budou se tedy i letos
smát domácí hvězdy? To se dozvíte už za týden, neboť PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který
je také v tomto ročníku mediálním partnerem této prestižní
ankety, bude přímým účastníkem slavnostního večera, ze
kterého vám tak přineseme nejen exkluzivní reportáž, ale i řadu ohlasů, rozhovorů a fotografií.

nejlepšího sportovce v kraji. V
hlavní kategorii obhajuje prvenství tenista TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych, který napodobil svého oddílového kolegu a
předchůdce Jiřího Nováka, jenž
triumfoval v letech 2001-2003 a
po prvenstvích z roku 2005 a
2006 vyhrál také potřetí v řadě za
rok 2007! Loni se tak stalo dokonce s obrovským náskokem
devětatřiceti bodů před druhým
kanoistou Tomášem Slovákem z
Olomouce. Na bronzovém stu-

podle předem daných kategorií,
ale také podpora a propagace
Olomouckého kraje, posílení
vědomí občanů o Olomouckém
kraji a ztotožnění se s krajem, ve
kterém žijí. „Tato anketa je velice
úspěšná, má již tradici a nepochybně si za sedm let svého konání získala své jméno. Myslím,
že naprosto precizně upevňuje v
našem regionu pocit, že se zde rodí dobří sportovci a dělá se tady
kvalitní sport. Byli jsme vůbec
prvním krajem v zemi, který za-

Kategorie pro rok 2008:
- nejlepší senior (vyhlášeno bude 1. – 3. pořadí), nejlepší seniorský
tým, nejlepší junior, nejlepší juniorský tým, nejlepší trenér, Objev
roku, nejlepší handicapovaný sportovec, nejlepší handicapovaná
sportovkyně, Čestná cena, Cena Olomouckého kraje

pínku se pak premiérově ocitl autokrosař Ladislav Hanák. Berdychův úspěch následně podtrhlo
prvenství jeho osobního kouče v
kategorii „Nejlepší trenér“, ve
které Jaroslav Navrátil nechal za
sebou fotbalové lodivody Zdeňka Psotku a Leoše Kalvodu.
Mezi seniorskými týmy se BK
Prostějov se musel sklonit před
házenkářkami DHK Zora Olomouc, třetí příčku obsadili
shodně prostějovští tenisté TK
Agrofert a raftaři William&Delvin. V ostatních kategoriích už prostějovským zástupcům pšenka tolik nekvetla. V juniorech-jednotlivcích chyběl tenistovi Michalu Konečnému k
triumfu jen jediný bod, o který jej
předstihl orientační běžec ze
Šumperku Vojtěch Král. V juniorských družstvech pak obsadili
až třetí místo žákovští mistři republiky z TK Agrofert, jež předstihli vítězní starší dorostenci fotbalové Sigmy Olomouc i druzí
atleti z AK Olomouc. Nejlepšími
handicapovanými sportovci byli
vyhlášeni František Kocourek,
cyklista SKC Prostějov a Tereza
Wagnerová, objevem roku se stal
Tomáš Pivoda z Lipníku nad Bečvou. Čestná cena letos nebyla
vyhlášena, Cenu Olomouckého
kraje získal někdejší fotbalový
brankář Ivo Viktor.
Cílem ankety, která se pomalu,
ale jistě blíží ke svému prvnímu
Už za dva dny tak budeme znát kulatému jubileu, je nejen oceněnového (a nebo staronového) ní nejlepších sportovců kraje

čal oceňovat sportovní osobnosti
a celebrity, což se následně přeneslo i do dalších koutů naší republiky,“ podotkl při představování
projektů TK PLUS na rok 2008
Petr Chytil, jednatel společnosti,
která za celou anketou stojí od jejího počátku. „V době, kdy stále
narůstá vliv krajské samosprávy
na dění v daném regionu a také
povědomí lidí o tomto územním
uspořádání, má akce Sportovec
Olomouckého kraje jistě své
opodstatnění a pro celý region
také velkou hodnotu,“ dodal
Chytil. S jeho slovy se ztotožnil i
Radovan Rašťák, nový náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
„Jsme rádi, že si anketa získala
pevné místo ve sportovním kalendáři a má hodnotu jak mezi
sportovci, tak i mezi fanoušky,“
poznamenal na tiskové konferenci Rašťák.
Slavnostní večer při příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců v
Olomouckém kraji za rok 2008 se
tedy uskuteční v Prostějově, kde
se sláva konala už dvakrát - v letech 2002 a 2006. „Po kolečku,
kdy jsme se slavnostním večerem
zavítali do všech bývalých okresních měst našeho kraje a následně
byli podruhé v Prostějově a Olomouci, se situace vyvinula tak, že
se opět vracíme do našeho města,“ uvedl manažer TK PLUS
Petr Fridrich, který má tento projekt na povel. „Celým středečním
večerem bude tradičně provázet
zkušený moderátor Petr Salava,

Trojnásobné prvenství
v nejsledovanější kategorii
obhajuje tenista
Tomáš BERDYCH
který divákům jistě zajistí skvělý
umělecký zážitek přizváním renomovaných hudebních interpretů. O zpěv se tentokrát postarají
další Petrové, Kotvald a Spálený,“ prozradil Fridrich a dodal, že
zahájení je naplánováno na 19:30
hodin a jako doprovodná akce se
uskuteční V.I.P. raut. Vstup pro
případné zájemce už není možný,
kapacita Městského divadla je
beznadějně zaplněna.
V celkem deseti vyhlášených kategoriích mají o nejlepších sportovních reprezentantech našeho
regionálního území v uplynulém
roce rozhodnout hlasy odborné
veřejnosti i regionálních novinářů. „Vyhodnocení bude již tradičně provedeno na základě hlasování hodnotící komise, kterou
vytvořili členové Komise mládeže a tělovýchovy Olomouckého
kraje, předsedové Okresních sdružení ČSTV, sportovní novináři
a zástupci sponzorů,“ zopakoval
každoročně známou skutečnost
Petr Fridrich. „Hlavním kritériem pro účast sportovce v anketě
přitom byl výkon dosažený v
uplynulém roce a příslušnost ke
klubu registrovaném v Olomouckém kraji,“ doplnil manažer TK PLUS s tím, že ceny handicapovaným sportovcům budou
určeny po dohodě s katedrou UP
Palackého v Olomouci, o dalších
dvou oceněních pak rozhodnou
sami organizátoři. „I letos se bude udělovat Cena Olomouckého
kraje a Čestná cena. V prvním
případě jde o v podstatě nejvyšší
udělovanou cenu, kterou obdrží
zasloužilí sportovci, kteří se v
kraji narodili a dosáhli něčeho
významného. Může jít o bývalé,
ale i stále ještě aktivní sportovce.
Čestná cena, která vyzdvihuje
přínos, rozvoj a popularizaci
sportu, pak každoročně přináleží
významné osobnosti z našeho
kraje. Mohu uvést, že opět půjde
o významné tváře,“ poznamenal
Fridrich a jména oceněných nechtěl za žádnou cenu prozradit.
Večerníku se podařilo alespoň

Pohled do historie aneb jak dopadly předchozí ročníky
Vítězové 2001, Olomouc
Nejlepší senior: 1. Jiří Novák
(tenis), 2. Robert Knebel (kanoistika), 3. Dana Zbořilová (dálkové plavání)
Nejlepší seniorský tým: SK
Sigma Olomouc
Nejlepší junior: Lucie Šafářová
(tenis)
Nejlepší juniorský tým: Přerovský volejbalový klub Precheza (volejbal)
Nejlepší trenér: Zdeněk Psotka
(fotbal)
Nejlepší handicapovaný sportovec: Michal Nevrkla (lyžování), Tereza Wagnerová (atletika)
Čestná cena: Stanislav Dyk
(motorismus)
Cena fair play: Erik Janiš (motorismus)

Nejlepší seniorský tým: házenkářky DHK Olomouc
Nejlepší junior: Hana Hlavová
(orientační běh)
Nejlepší juniorský tým: TK
Agrofert Prostějov (tenis)
Nejlepší trenér: Lubomír Krejčíř (házená)
Nejlepší handicapovaný sportovec: Tereza Wagnerová (atletika), Marcel Pipek (handbike)
Čestná cena: Vladimír Vačkář
(dráhová cyklistika)
Cena fair play: Radek Štěpánek
(tenis)
Cena Olomouckého kraje:
Václav a Marek Rozehnalovi
(sajdkrákros)

Vítězové 2004, Jeseník
Nejlepší senior: 1. Jana Horáková
(cyklistika), 2. Jiří Novák (tenis),
3. Robert Knebel (kanoistika).
Nejlepší seniorský tým: paraVítězové 2002, Prostějov
Nejlepší senior: 1. Jiří Novák šutisté Dukly Prostějov
(tenis), 2. Petra Kamínková (at- Nejlepší junior: Gabriela Vařeletika), 3. Gabriela Kubešová ková (veslování)
(fittness)
Nejlepší seniorský tým: raftaři
Wiliam&Delvin Prostějov
Nejlepší junior: Kateřina Hošková (kanoistika)
Nejlepší juniorský tým: HC
Přerov (hokej)
Nejlepší trenér: Robert Knebel
(kanoistika)
Nejlepší handicapovaný sportovec: Michal Nevrkla (lyžování), Marcela Vavřinová (stolní
tenis)
Čestná cena: Oldřich Machala
(kopaná)
Cena fair play: FC Kostelec na
Hané (fotbal)
Cena Olomouckého kraje: Karel Brückner (fotbal)

Nejlepší juniorský tým: lyžaři
SKI klubu Šumperk
Nejlepší trenér: Lubomír Krejčíř (házená)
Nejlepší handicapovaní sportovci: Marcel Pipek (cyklistika)
a Eva Kacanu (atletika)
Čestná cena: Ladislav Drda
(horolezectví)
Funkcionářská cena: Stanislav
Malcher (starosta Sokola Jeseník)
Cena Olomouckého kraje: Oldřich Machač (lední hokej)
Vítězové 2005, Přerov
Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Lenka Bořutová
(fitness), 3. Petr Czudek (basketbal).
Nejlepší seniorský tým: raftaři
William&Delvin TJ OP Prostějov
Nejlepší junior: Gabriela Vařeková
(veslování)
Nejlepší juniorský tým: házenkářky DHK Olomouc

Vítězové 2003, Šumperk
Nejlepší senior: 1. Jiří Novák
(tenis), 2. Roman Kleibl (kick- Letos osobně. Nebylo nikterak neobvyklé, že tenista TK Agrofert Probox), 3. Lucie Fabíková (háze- stějov Tomáš Berdych si triumfy v anketě užíval na dálku. Letos by měl být
přítomen osobně. Dočká se i trofeje i počtvrté v řadě?
ná)

Nejlepší trenér: Petr Uličný
(fotbal)
Nejlepší handicapovaní sportovci: Marcel Pipek (cyklistika)
a Eva Kacanu (atletika)
Cena Olomouckého kraje: Michal Klasa (cyklistika)
Vítězové 2006, Prostějov
Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Tomáš Slovák
(kanoistika), 3. Gabriela Kubešová (bodyfitness).
Nejlepší seniorské družstvo:
BK Prostějov
Nejlepší junior: Dušan Lojda
(tenis)
Nejlepší juniorský tým: starší
žáci SK Sigma Olomouc
Nejlepší trenér: Jaroslav Navrátil (tenis)
Nejlepší handicapovaní sportovci: Marcel Pipek (cyklistika)
a Eva Kacanu (atletika)
Čestná cena: Otokar Hořínek
(sportovní střelba)
Cena Olomouckého kraje: Robert Změlík (atletika)
Vítězové 2007, Olomouc
Nejlepší senior: 1. Tomáš Berdych (tenis), 2. Tomáš Slovák
(kanoistika), 3. Ladislav Hanák
(autokros)
Nejlepší seniorské družstvo: 1.
DHK Zora Olomouc (házená)
Nejlepší junior: Vojtěch Král
(orientační běh) 9
Nejlepší juniorský tým: starší
dorost SK Sigma Olomouc
Nejlepší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis) 10
Nejlepší handicapovaní sportovci: František KOCOUREK
(cyklistika) a Tereza WAGNEROVÁ (atletika)
Objev roku: Tomáš PIVODA
(karting-motokáry)
Cena Olomouckého kraje: Ivo
VIKTOR (legendární fotbalový
brankář, mistr Evropy z roku
1976)

Doskočí si pro vítězství? Horkým kandidátem na trofej pro nejlepšího sportvce kraje za uplynulý rok je mimo
jiné parašutista Dukly Prostějov Libor Jiroušek, loni absolutní mistr světa.
zjistit, že jde o známého reprezentanta s úspěchy i ze světových
šampionátů! Teprve podruhé se
bude vyhlašovat vítěz kategorie
Objev roku, ve kterém se dostane
na nadějné, leč veřejnosti možná
ještě ne tolik známé tváře.
„Chceme vyzdvihnout mladé
sportovce, před nimiž leží budoucnost,“ objasnil náměstek
olomouckého hejtmana Radovan Rašťák.
Kdo ze sportovců by se na prknech, co znamenají svět, měl ve
středu večer v Městském divadle
objevit? K největším favoritům
patří znovu tenista Berdych, parašutista Jiroušek, autokrosař hanák, kickboxerka Sychrová, veslařka Žižková, či atletka Kamínková. Vyloučeno pochopitelně
není ani nějaké překvapení... Mezi kolektivními týmy dokázaly v
minulých letech překonat prostějovské zástupce pouze fotbalisté
Sigmy a házenkářky Zory Olo-

mouc, ve zbývajících třech případech se radovali raftaři William&Delvin z Prostějova, ti dokonce dvakrát, parašutisté Dukly
Prostějov a basketbalisté BK Prostějov. A kdo může triumfovat letos? K favoritům znovu patří
házenkářky Olomouce, prostějovští tenisté, parašutisté Dukly
Prostějov a také volejbalistky
Prostějova. Zajímavé bude sledovat také vývoj v dalších kategoriích, kde nelze vyloučit nějaké to
překvapení. „Prostějovský sport
má v našem kraji významné postavení. V anketě se to potvrzuje
každým rokem a já věřím, že ani
letošek nebude výjimkou,“ řekl
Petr Fridrich s očekáváním, že
naše želízka nevyjdou naprázdno.
Všem oceněným budou na galavečeru v prostějovském Městském divadle předány plakety se
znakem Olomouckého kraje a
nápisem „Sportovec Olo-

mouckého kraje 2008“. S vítězi,
kteří se nebudou moct zúčastnit
osobně, se hodlají organizátoři
spojit telemostem. „Vypadá to
ale, že budeme úspěšní a podaří
se nám do Prostějova přilákat
všechny oceněné,“ pochlubil se s
předstihem Petr Fridrich „Stejně
jako v minulých letech ani letos
nezapomínáme na charitu a dojde
k předání humanitárních šeků,“
prozradil dále manažer TK PLUS
s tím, že v prostějovském divadle
se objeví nejen řada skvělých
sportovců, ale také zástupci významných firem a politických subjetů. Neopomněl ani poděkovat
všem zainteresovaným. „Velmi si
vážíme pokračující spolupráce s
vedením Krajského úřadu v Olomouci, kde i po změnách přetrvává zájem o tuto anketu, což nás
těší. Děkujeme také všem ostatním partnerům, bez nichž by se
projekt nemohl každoročně konat,“ dodal Fridrich.
-pk-

