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Rocková dračice B. B.
oslaví NAROZENINY u nás
Jak informujeme v dnešním
vydání Večerníku, už ve čtvrtek se v Prostějově uskuteční
dlouho očekávaný koncert rockové dračice Báry Basikové.
Podle všeho bude sál Společenského domu praskat ve
švech, a to oprávněně. Večerníku se ale navíc podařilo vypátrat, že populární Bára dva
dny před svým vystoupením

v našem městě bude mít narozeniny. Kolikáté, to se nesluší
zveřejňovat. Podstatnější je to,
že zpěvačka by tuto událost
mohla oslavit společně s diváky. "Do Prostějova se strašně
těším a vím, že si to společně
užijeme," vzkazuje našinci
Bára Basiková. Takže nezapomeňte - ve čtvrtek!
-mik-

Útok nebo nehoda?
Skončil s nožem ve stehně!
Zřejmě k hádce, která vyústila bodným zraněním,
došlo předminulý pátek v
jednom z prostějovských
bytů. Vyplývá to ze
zprávy městské policie.
"Několik minut před dvaadvacátou hodinou bylo přijato na linku 156 oznámení
od bydlící, že v jejím bytě
došlo k napadení mezi příbuznými. Strážníci na
místě zjistili dvě zraněné
osoby.
Čtyřiatřicetiletá
žena měla odřeninu na
hlavě a dvacetiletý muž
bodné zranění nožem v oblasti stehna," sdělila nám
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově. Oba

zainteresovaní se ale snažili
vše zahrát takzvaně do
autu. "Dle jejich výpovědi
se celá událost přihodila při
pádu obou osob. Mladík
vstoupil do kuchyně, kde
žena držela v ruce nůž. On
zakopnul o její nohu a
spadnul, přičemž došlo k
bodnutí. Na to ona též
upadla a o kuchyňskou
linku se uhodila do hlavy.
Strážníci přivolali lékaře,
který provedl základní
ošetření obou poraněných.
Pro podezření z trestného
činu však byla událost předána Policii ČR," dodala
Jana Adámková.
-mik-

PYROMAN

je stále na svobodě
Velitel MP vypsal odměnu!
Žhář, který sériově zapaluje
plastové kontejnery na tříděný odpad po celém
městě, je stále na svobodě.
A to i přesto, že na něho
mají políčeno jak strážníci
městské policie, tak i policisté státní. Naštěstí nebezpečný pyroman omezil
svoje řádění, minulý týden
udeřil pouze jednou, když
zapálil popelnici v Mánesově ulici. Na svém kontě
má tak už třicet požárů.
Velitel Městské policie v
Prostějově Jan Nagy ale své
podřízené řádně namotivoval, aby žháře dopadli co
nejdříve. "Mohu potvrdit,
že jsem vypsal zvláštní finanční odměnu těm strážníkům,
kteří
pachatele
úmyslného založení požárů
dopadnou. O kolik peněz
jde? To není podstatné,"
řekl nám v telefonickém
rozhovoru Jan Nagy.
Strážci zákona a pořádku
ve městě věří, že pyromana
dopadnou co nevidět. O
honu na něj budeme pochopitelně informovat.
-mik-

Starostku naštval článek o ochotě města
odbyla nás se slovy,
že řídí vozidlo a
tudíž nemůže mluvit. Až na sklonku
minulého týdne
nám prostřednictvím právní zástupkyně obce Jany
Hamplové poslala
písemné vyjádření,
ve kterém nesouhlasí s fakty uvedenými v našem
článku. "Opakovaně jsme žádali vaše radní o dohodu, nestáli
jsme jim ale ani o ústní, natož

Šoférovi to holt trošku uklouzlo...
A zima ne a ne odejít! Do nepříjemné
situace se ve čtvrtek kvůli sněhu a náledí dostal řidič autobusu na
Konicku. Chtěl uhnout vozidlu jedoucímu proti němu a skončil ve
škarpě. Stane se.
"Ve čtvrtek ráno v 7.20 hodin jel řidič
autobusu po silnici mezi obcemi
Runářov a Konice. Na zasněžené silnici
se míjel s protijedoucím autem,
najel na krajnici a částí autobusu sjel do
příkopy. K žádnému zranění ani škodě
na vozidlech nedošlo. Poškozen byl
pouze plastový patník u silnice. U řidiče
byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem," informovala nás
spíše o úsměvné nehodě Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
-mik-

TUNEL na fotbal!
Minulý týden se Valné hromady Okresního fotbalového
svazu v Prostějově zúčastnil
jako host známý fotbalový
rebel, druhý místopředseda
ČMFS a ředitel olomoucké
Sigmy Jiří Kubíček. A ani
tady si nebral servítek. Na
paškál si vzal i prostějovské
radní. "Ve vašem městě se
stal takový tunel na fotbal, že
něco podobného na Moravě
není," řekl doslova Jiří

Kubíček jako reakci na to, že
naši konšelé nechali v Prostějově potopit nejpopulárnější sport na světě. Podle
něj se to ale politikům může
vymstít. "Jste voliči a copak
vy si necháte líbit, že město
se takto staví k fotbalu?," obrátil se na okresní fotbalové
činovníky boss olomoucké
kopané. Více na sportovních
stranách dnešního vydání.
-mik-

?

HROMY a BLESKY z Držovic
Před třemi týdny jsme informovali čtenáře o utajované schůzce
dvou opozičních držovických
zastupitelů s místostarostou
Prostějova Miroslavem Pišťákem. Z přátelského setkání vyplynula oboustranná ochota
vyhnout se nesmyslné soudní
při kvůli majetkovému vyrovnání po nedávném osamostatnění Držovic. Už tehdy jsme se
pokoušeli kontaktovat starostku
Držovic Blanku Kolečkářovou
(na snímku). Nejprve nám několikrát nezvedala telefon a
když už se tak konečně stalo,

Kubíček si rýpnul do radních:

písemnou odpověď," uvádí se
mimo jiného v
prohlášení.
Co na to říct.
Našince by ale
zřejmě mohlo napadnout - zřejmě je
potíž v tom, kdo a
jak s představiteli
Prostějova jedná...
Písemné vyjádření
vedení Držovic
otiskujeme v plném znění na
třetí straně dnešního vydání.
-mik-

Ten jim to dal! Jiří Kubíček při návštěvě Prostějova nešetřil kritikou na
adresu našich radních.

Muže pokousal pes
K napadení člověka psem
došlo v sobotu v Čechovicích.
"Starší pán šel v sobotu krátce
po čtrnácté hodině na procházku se svým malým pejskem, načež je napadl vlčák.
Muž se snažil podstatně
menší zvíře chránit a tak ho
vzal do náručí. Rozzuřený
vlčák však vyskočil a zakousl
se muži do hrudníku.
Prokousl mu oblečení a došlo

také k lehčímu zranění na
těle, kvůli čemuž musel být
přivolán lékař," informovala
nás Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
Na místo útoku se dostavil
ihned i majitel rozzuřeného
vlčáka, kterého mohou čekat
potíže. "Případ bude předán k
dořešení správnímu orgánu,"
dodala Jana Adámková.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
To byla "Itálie"!
Patnáct minut po dvaadvacáté
hodině bylo na linku 156 sděleno, že z okna panelového domu
byli vyhozeny věci. V dané lokalitě se hlídka pokusila zkontaktovat s uživatelem daného
bytu. Muž otevřel, ale po spatření strážníků ihned zavřel dveře. Následně hlídka posbírala
rozházené věci na ulici.
Jednalo se o různé doklady, boty, oblečení, toustovač, mixér,
CD, fotoalbum a další. Na druhý den v podvečer si pro zmíněné předměty přišla třiatřicetiletá žena. K incidentu došlo po
hádce se svým o pět let starším
přítelem. Takovéto jednání lze
řešit podáním návrhu u KPPP,
neboť se jedná o přestupek proti občanskému soužití.

Křeslo na ulici
Poněkud jiný případ se udál o
několik dní později. Ve
Vrahovicích u ubytovny zjistil
strážník okrskové služby pytle
se starým oblečením a botami.
Na místě bylo odloženo i starší
křeslo. Původce tohoto znečištění se podařilo zjistit. Dotyční
se doznali. Uvedli, že nepotřebné věci z okna vyhodili se
slovy „ snad se tak moc nestalo„. Pro podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku věc
předána správnímu orgánu.

Močil u zastávky
Okolo půlnoci zaznamenal
městský kamerový systém
podnapilého mladíka, který
rozbil skleněnou láhev o chodník a následně se na ulici
Vápenice u zastávky městské
hromadné dopravy vymočil.
Vyslaná hlídka pětadvacetiletého muže zastihla na Skálově
náměstí. Ten výše uvedené jednání popíral. Z tohoto důvodu
byla celá záležitost předána
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.

Výmluva nepomohla
V dopoledních hodinách strážníci řešili v prostorách ulice
Žeranovská dopravní přestupky řidičů, kteří porušili dopravní značení zákaz zastavení. V
této době se jedno z vozidel pokusilo ze zákazu urychleně přeparkovat, neboť řidič si byl své
chyby vědom. Při kontaktu s
touto osobou bylo zjištěno, že
osmadvacetiletý muž má vysloven zákaz řízení. Řidič se
dokonce vymlouval, že řidičský průkaz má v jiném voze.
Pro podezření z trestného činu
byla na místo přivolána Policie
ČR, která si věc převzala.

Ochranky se činily
Po jedenácté hodině strážníci
vyjížděli téměř každou hodinu
na oznámení o zadržení pachatelů drobných krádeží v některých z prostějovských obchodů. Do osmé hodiny večer bylo
celkem přistiženo sedm zlodějíčků, kteří se snažili projít pokladní zónou bez zaplacení.
Nejnižší lup činil 46 korun a
největší 1 270 korun. Čtyři krádeže byly řešeny na místě v
blokovém řízení. Ostatní byly
předány správnímu orgánu,
kde pokuta může činit až 15
000 korun.

Mladistvý gambler
Před dvacátou hodinou zjistila
hlídka strážníků v provozovně
herny na ulici Plumlovská, že
obsluha umožnila mladistvému hru na výherním hracím automatu. Sedmnáctiletý hoch
využil situace, kdy se barmanka nedotázala na jeho věk. Za
to je třiadvacetiletá žena podezřelá z trestného činu a u soudu
ji hrozí odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Událost byla
předána Policii ČR k dalšímu
šetření.
Upozornění pro zaměstnance
těchto provozoven: Všímejte si
osůbek, které se pohybují v
prostorách výherních automatů
nebo je používají. Důsledně
kontrolujte jejich věk! Tímto
chráníte sebe a ušetříte si spoustu nepříjemností. Určitým jedincům to totiž občas projde a ti
to následně zkouší. Zmíněný
mladík nebyl u „této činnosti„
přistižen poprvé.

Hasiči sečetli loňský rok
Záchranáře zaměstnali i žháři a plané poplachy
Prostějovští hasiči zveřejnili
minulý týden statistiku
svých výjezdů a zásahů v roce 2008. Z čísel vyplývá, že
vloni vyjížděli celkem k 1 088
událostem. Pokud chcete
tento údaj rozpitvat podrobněji, prosím. Hasiči hasili
212 požárů, pomáhali u 204
dopravních nehod, řešili 48
úniků nebezpečných chemických látek a odstraňovali 548 technických havárií,
do kterých se počítají i desítky otevření bytů. Celkem v
66 případech však vyjížděli k
nahlášeným událostem zbytečně, jednalo se o planý poplach.

Vloni jsme zaznamenali o něco méně zásahů než v roce
2007, tehdy jsme vyjížděli k 1
264 událostem. Dlužno ale dodat, že předloni naše jednotky
zasahovaly mnohem častěji u
různých živelných pohrom, jako byly například vichřice či
přívalové deště, což mělo za
následek desítky zatopených
sklepů domů po celém
Prostějovsku. V roce 2008 bylo těchto událostí zaplaťpánbůh méně, pořádně nás v tomto ohledu vystrašila jen vichři-

Vykradené chaty

V průběhu minulého týdne se
neznámý pachatel vloupal do
rekreační chaty u obce
Stražisko – Maleny, vnikl dovnitř, vše prohledal a odcizil
věci v celkové hodnotě 8 500
korun. Na zařízení chaty způsobil pachatel škodu 500 korun. Neznámý pachatel se
vloupal i do rekreační chaty u
obce Suchdol, vnikl dovnitř,
vše prohledal a odcizil věci v
celkové hodnotě 10 000 korun. Poškozením zařízení chaty způsobil škodu 1 500 korun.

Pěkně naletěl!
Poškozený osmapadesátiletý
muž si do svého bytu v
Prostějově pozval doposud
čtyři neznámé muže, kteří se
nabídli, že mu zprostředkují
výměnu starožitných mincí.
Přitom využili nepozornosti
poškozeného a v nestřeženém
okamžiku odcizili zásobník
asi se 100 kusy starožitných
mincí a dále z pokoje odcizili
digitální fotoaparát, řetízky a
finanční hotovost 4 000 korun.
Škoda na odcizených věcech
je předmětem dalšího šetření.
Na

ulici

Libušinka

v

Prognóza
„Tak aby bylo aspoň do července,“ liboval si pán. No nebylo by
nic na tom, kdyby byl vášnivým
lyžařem nebo aspoň příslušníkem horské služby. Jenomže
snášející vločky v poryvech větru si pochvaloval řidič autobusu.
Nutno ale podotknout, že i přes
psí počasí svůj stroj vedl zcela
spolehlivě. Spíš jestli ježdění po
suchých silnicích uprostřed léta
není trochu nuda!
-MiH-

měl chuť na kančí guláš

ce Emma," poznamenal Petr
Ošlejšek, ředitel Hasičského
záchranného
sboru
v
Prostějově.
Ze statistických čísel v rámci
celého Olomouckého kraje
vyplývá, že prostějovští hasiči
měli z celého regionu nejméně
výjezdů. To ale jen na první
pohled. "Tato statistika je hodně zkreslující. Olomoučtí kolegové vyjížděli k 1 737 případům, Přerované k 1 457 a záchranáři ze Šternberku a
Jeseníku společně k 1 325 případům. Musíme si ale uvědomit, že Olomoucko je dvakrát
větší než náš okres, Přerovsko
je také větší a činnost šternberských a jesenických hasičů je
počítána
dohromady.

zasněženém povrchu dostal
smyk. S vozidlem pak vyjel do
pravého jízdního pruhu pod nákladní vozidlo s přívěsem. Řidič
nákladního vozidla přejel středová svodidla a v protisměru narazil do dalšího osobního vozidla
osobního vozidla Toyota. Ke
zranění osob nedošlo a ani u jednoho z řidičů nebylo dechovou
zkouškou zjištěno požití alkoholu před jízdou," informovala nás
o složité nehodě Alena
Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Jen díky obrovskému kusu štěstí
se nikomu nic nestalo. Hmotná
škoda na vozidlech byla vyčíslena na 350 tisíc korun. Hasičům
Prostějově se neznámý pachatel vloupal do osobního automobilu Dacia Logan a odcizil
autorádio. Majiteli tak způsobil škodu 4 500 korun.
Neznámý pachatel se vloupal i
do vozidla Volkswagen
Transporter na parkovišti před
motorestem v obci Kelčice a
odcizil satelitní navigaci.
Celkovou škodu majitel vyčíslil na 9 200 korun.

Hlavně cigára
Dosud neznámý pachatel se
vloupal do prodejny potravin
v obci Čelechovice na Hané a
odcizil různé značky cigaret v
hodnotě 8 800 korun, cukrovinky a další věci. Vloupáním
způsobil škodu celkově za 11
700 korun.

Kasička z lékárny
Neznámý pachatel se v nočních hodinách vloupal do lékárny na ulici Okružní v
Prostějově, kde nejprve poškodil vstupní dveře a poté odcizil kovový stojan s plastovou kasičkou na mince. Ten
poté zanechal před lékárnou,
ale vybral a ponechal si drobné mince v hodnotě asi 500
korun.

Auto je fuč

Straky v autech

malé vísce na Konicku. Jistá rozvernost k podobným událostem
rozhodně patří, okořeněné dávkou sebeironie se pak stává
opravdu těžko odolatelnou.
Ovšem faktem je jedna věc: Není
málo míst, kde všechno stojí a padá právě s hasiči. I když třeba přijedou pozdě, ale určitě…

Policie zatkla pytláka,

Objektivnější je statistika počtu řešených událostí podle
obcí s rozšířenou působností.
Tady jsme hned druzí za
Olomoucí a před Přerovem,"
vysvětlil Petr Ošlejšek.
Ředitel našich hasičů považuje za nejobtížnější zásah roku
2008 při požáru sila ve
Vrahovické ulici a při velkém
ohni ve vrbáteckém cukrovaru. Společně s tím nerad vzpomíná na řádění žháře, který sériově zapaloval kontejnery.
"Ten však naštěstí skončil ve
vězení, bohužel ale i v letošním roce se objevil další pyroman. Jen za poslední dva týdny jsme hasili asi třicet plastových nádob na tříděný odpad,"
řekl ředitel hasičů.

Naši záchranáři vloni také zaznamenali šestašedesát zbytečných výjezdů. Šlo o plané
poplachy. "Asi v polovině
těchto případů však nešlo o
úmysl. Lidé nám zavolali, protože prostě byli přesvědčeni,
že někde hoří. Toto jim nezazlíváme, občané mají povinnost nahlásit každou podezřelou skutečnost a proto tyto výjezdy za zbytečné nepovažuji.
Jiné je to v případech, kdy si z
nás opravdu udělá někdo srandu a požár si vymyslí. A v žádném případě nejde pouze o děti. Několik anonymních telefonistů jsme už ale ve spolupráci
s policií vypátrali a ty čeká
značná pokuta," dodal na závěr Petr Ošlejšek.
-mik-

Bourala tři auta, jejich řidiči přežili vlastní smrt

Èerná kronika

Anonym, jak jinak samozřejmě
výsměšný a veskrze nenávistný,
dorazil do naší redakce. Týkal se
něčeho, co se nepovedlo jedněm
dobrovolným hasičům. Holt, i
při největší snaze se technika jednou postaví na zadní. Svatou
pravdou je závěrečné anonymovo moudro, že co shoří, neshnije.
Přidáváme ale taky jedno: Kdo
nic nedělá, nic nepokazí!
‚…a na oplátku vám můžeme slíbit, že pokud u vás bude hořet, tak
přijedeme. Možná pozdě, ale určitě…‘ Něco v tom smyslu stálo
v pozvánce spojené s podporou
hasičského plesu v jedné opravdu

Na dálnici se převrátil kamion plný cihel
To byla spoušť! V úterý odpoledne byli policisté nuceni na
několik hodin zastavit provoz
na rychlostní komunikaci mezi Prostějovem a Olomoucí.
Důvodem byla hromada cihel,
která se vysypala z převráceného náklaďáku. Jeho řidič
ale vinu na nehodě nemá, svědomí bude zpytovat šofér
osobního auta, který mu vjel
pod přívěs!
"Dne 10. února 2009 v 15.50 hodin jel na silnici I. třídy č. 46 ve
směru Prostějov - Olomouc řidič
s osobním vozidlem Mercedes
Benz v levém jízdním pruhu.
Tento řidič nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu vozovky a na

Svatá pravda

Ještě jedna hasičská

Požárů jako máku. Vloni vyjížděli prostějovští hasiči k 212 případům požáru. I k tomuto v bytě domu
v Brněnské ulici.

Ředitel Hasičského
záchranného sboru
v Prostějově Petr Ošlejšek.

Vidìno - Slyšeno
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Na ulici K. Svolinského v

se podařilo po několika hodinách komunikaci uklidit od zdemolovaných vozidel a rozsypa-

ných cihel. Policisté pak večer
mohli obnovit na dálnici provoz.
-mik-

To už tady dlouho nebylo! I v našich končinách ale řádí pytláci a jeden z nich minulý týden skončil v
poutech. Druhému se podařilo
utéct. Oba načerno lovili kance v
okolí Kladek.
"Policisté zadrželi muže z Karviné,
který v úterý 10. února 2009 v nočních hodinách společně s další doposud nezjištěnou osobou ulovil
dva kusy černé zvěře - divokých
prasat v lesním porostu v katastrál-

ním území obce Kladky. Když byli muži při lovu vyrušeni oznamovatelem, nasedli do vozidla a snažili se před ním ujet. Jeden z mužů
zanedlouho z ujíždějícího vozidla
vystoupil a utekl do lesního porostu. Druhého muže zadržela policejní hlídka na svitavském okrese.
Hodnota ulovené zvěře byla vyčíslena je 72 tisíc korun," uvedla
Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. -mik-

Ať vám čokoláda nezhořkne!
Policisté varují před podvodníky
Ve dnech od 2. února do 27.
března 2009 probíhá na území
České republiky Orion Hvězdná soutěž, do které se může zapojit část široké veřejnosti. V
případě splnění podmínek soutěže, mohou lidé získat vysokou finanční odměnu. Ale pozor, začínají se množit podvodníci, kteří této soutěže zneužívají a okrádají poctivé lidi!
"Zkušenosti z minulých let
ukazují na podvodně jednající
osoby, které právě při probíhající soutěži zneužívali důvěřivosti osob, převážně seniorů.
Pod záminkou údajné výhry od
Orionu a nutnosti rozměnit
bankovku, vnikli do domácností, kde se následně dopustili
krádeží, a to převážně finanční
hotovosti. Vzhledem k takovému možnému jednání apelujeme ve spolupráci se společností Nestlé na opatrnost občanů,"
uvedla Alena Nedělníková, tis-

ková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Doporučené zásady:
1. Návštěva týmu ORION probíhá pouze v pracovních dnech,
v období od 17.00 do 21.00 hodin, nikdy ne o víkendu!
2. Výhra je vždy upravena písemnou formou a finanční prostředky v každém případě předány prostřednictvím bankovního převodu.
3. Oficiální ORION tým má oblečení modré barvy s logem
ORION.
4. Tým zásadně používá vozidlo
zn. OPEL modré barvy s výrazným označením logem ORION
a symboly hry ORION Hvězdná
soutěž.
5. Členy týmu doprovází moderátor.
6. Při podezření z jakéhokoliv
pokusu podvodného jednání
okamžitě vyrozumět Policii ČR
na bezplatné lince 158. -mik-

V úterý zasednou zastupitelé
V úterý 17. února od 13.00 hodin
se v jednací síni radnice uskuteční
letošní první zasedání Zastupitelstva města Prostějova. Jednání našich komunálních politiků má celkem devatenáct bodů programu.
Po tradičním schválení zprávy o
činnosti Rady města za uplynulé
období se bude jednat například o
odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, o
změnách zásad pro poskytování
cestovních náhrad našich politiků,
diskutovat se bude o návrhu poříProstějově odcizil neznámý
pachatel zaparkované osobní
motorové vozidlo Fiat Croma
a odjel s ním neznámo kam.
Majiteli vznikla škoda 5 000
korun.

Viděl a ukradl
V Prostějově na ulici Dr.
Horáka se neznámý pachatel
vloupal do osobního motorového vozidla Škoda Fabia a ze
zadního sedadla odcizil příruční tašku s osobními doklady majitele a textilní tašku na
notebook. Majiteli vznikla
škoda v celkové výši 10 700
korun.

Řídil, ač nesměl
Policejní hlídkou byl na ulici
Kostelecká v Prostějově kontrolován třiadvacetiletý řidič
motorového vozidla Peugeot
405. Policisté zjistili, že nevlastní žádné řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. Navíc mu byl v lednu
2009 uložen soudem trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel. Muž se tak dopustil
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění. U soudu mu
teď hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok.

zení změn územního plánu města,
zprávě o činnosti městské policie
za uplynulý rok, programu prevence kriminality, udělování veřejných finančních podpor a radní
seznámí zastupitele i o rozpočtových opatřeních pro tento rok.
Jako vždy na závěr jednání se bude schvalovat další prodej městského majetku, zejména pozemků
v průmyslové zóně.
Jednání prostějovských zastupitelů je samozřejmě veřejné a můžete ho navštívit i vy.
-mik-

Postříkal panelák
Dosud neznámý pachatel
postříkal fasádu panelového
domu na ulici Krokova v
Prostějově. Na štítovou zeď
nastříkal různými barvami
nečitelné nápisy a dále poškodil zeď u zadního vchodu vytvořením otvoru o rozměrech 10 x 10 cm. Škoda
se odhaduje nejméně na
13 000 korun.

Nedávali bacha
Neznámý pachatel v odpoledních hodinách na parkovišti před obchodním domem na ulici Plumlovská v
Prostějově využil nepozornosti ženy při skládání nákupu do zavazadlového prostoru auta a odcizil její kabelku, kterou měla odloženou ve vozidle. Žena přišla
o finanční hotovost, platební karty, mobilní telefon a
další věci. Škodu vyčíslila
na 26 800 korun.
Ke obdobnému případu došlo na stejném místě i o hodinu později. Pachatel odcizil z odemknutého vozidla kabelku s peněženkou,
mobilním telefonem, svazkem klíčů a dalšími věcmi
v celkové hodnotě 6 100
korun.

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...
Julie Kocourková
1929 Smržice
Berta Reková
1931 Prostějov
Jaroslava Vaculíková
1931 Určice
Verona Čurejová
1933 Čechy p/K
Miloslav Poláček
1951 Smržice
Josef Dostál
1955 Prostějov
Jiřina Zajícová
1949 Prostějov
Ambrož Kopečný 1946 Prostějov
Oldřiška Tománková 1931 Určice
Mgr. Arnold Všetička 1928 PV

Ludmila Ambrosová 1930 Prostějov
Olga Sonnewendová 1923 Prostějov
Michael Sonnewend 1945 Prostějov
Otakar Krejčí
1946 Prostějov
Květa Chmelařová 1935 Prostějov
Bohuslav Vrbecký 1935 Čehovice
Milan Jiříček
1946 Brodek u PV
Miloslav Pikart
1946 - Prostějov
Růžena Vysloužilová 1916 Lešany

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 16. února 2009
Michal Novák 1990 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Kopecká 1934 Malé Hradisko
13.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Úterý 17. února 2009
Marie Přikrylová 1922 Kostelec na Hané
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Středa 18. února 2009
Miroslava Humpolíčková 1938 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Jana Kokošková 1951 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 19. února 2009
František Krejčí 1930 Drahany
14.00 kostel Drahany
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Konšelé
vyslyšeli
zvídavé
školáky
Získat pro invalidu vozík? Radní opravdu perlili, dětem mnohdy zamotali hlavy

Bez peněz NEMOŽNÉ!

Ladem skladem. V půjčovně vozíků v Kostelecké ulici je několik uskladněných invalidních vozíků. Místo toho, aby někomu pomohly, půjdou zřejmě do šrotu.
Zdravotní postižení není
největším problémem, lidi
deptá byrokracie a úřední šiml. Invalidní vozík – životně
nezbytná zdravotní pomůcka
pro ty, kteří zůstali bez možnosti pohybu, pro ty, kterým
zdravotní stav nedovoluje pohyb a přesto nechtějí jen nečinně ležet a koukat do stropu.
Získat v Prostějově invalidní
vozítko je však obrovský problém.
„Běžte se podívat na dvůr půjčovny vozíků v Kostelecké ulici. Tam jsou na dešti a ve sněhu
desítky vozíků a my nemůžeme
pro naši osmadevadesátiletou
babičku, která se velice těžce pohybuje, vozík získat. Naběhal
jsem se už po doktorech, po zdravotní pojišťovně, po různých institucích od čerta k ďáblu a nic. Je
to spravedlivé? Dá se s tím něco
dělat?“ zlobil se čtenář Večerníku.
„Rada je jednoduchá – mohou
pro svou babičku jednoduše invalidní vozík koupit, tak jak se

kupuje dítěti třeba kolo. Mechanický invalidní vozík stojí něco
přes 9 tisíc korun. Problém je v
tom, že každý čeká, až lékař podepíše papír a hotovo. Jenže jsou
stanovené limity a mnohá omezení jak pro lékaře, tak pro zdravotní pojišťovny, komu mohou
vozík přidělit,“ uvedla pracovnice půjčovny invalidních pomůcek Vassilli v Kostelecké ulici
Alena Havlíčková. Firma je distributorem zdravotních pomůcek pro celou Moravu i pro Čechy. Ano, stojí zde na dvoře desítky invalidních vozíků, další
jsou uskladněny v prostorách
pod střechou. Je jich kolem tří
set. Ale jsou to vozíky použité,
určené k sešrotování nebo k repasování. Inovované vozítko,
kde se vymění sedák a pláště kol,
přijde na 2 800 korun. Ale málokdo má zájem o používanou pomůcku. Repasovaný invalidní
vozík přidělí lékaři jen přestárlým lidem, kde už není předpoklad dlouhodobého používání.
Vozík s elektrickým pohonem,

který přijde až na 140 tisíc korun,
přidělí zdravotní pojišťovna
pouze lidem v mladším nebo
středním věku. Ani pak to není
jednoduché.
„Manžel ochrnul v šedesáti letech ze dne na den. Po měsících
strávených v nemocnici, po několika operacích, po rehabilitaci
a pobytu ve specializovaném rehabilitačním ústavu ho přivezli
domů a teprve potom jsem mohla začít vyřizovat přidělení
zdravotních pomůcek včetně invalidního vozíku. Kolečko po
kolečku jsem obíhala s desítkami
formulářů úřady a lékaře. Neskutečné. Po celou dobu jsme
platili hříšné peníze za vypůjčené pomůcky a vozík. Museli
jsme bezbariérově upravit byt,
především sociální zázemí. Nikdo se neptá, kde na to vzít a kde
najít pomoc,“ popisovala žena
nelehký život zdravotně postižených lidí. Podobných případů
jsou desítky. Všechny mají
stejného jmenovatele – peníze.
-jp-

Kvalita vody se kvůli opravám zhorší
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje informovat své zákazníky, že v
pondělí a úterý 23.února - 24.
února 2009 bude provádět provozní zásahy na přívodním vodovodním řadu, který zásobuje
část města Prostějova, konkrétně
se jedná o ulice Okružní, Waitova, Horáka, Manharda, Určická,
Pod Záhořím, Olivetského a Ra-

isova. V důsledku hydraulických
změn v potrubí o průměru 400
milimetrů může dojít ke zhoršení
senzorických vlastností dodávané vody. Žádáme tímto naše
odběratele o pochopení a v
případné zhoršení senzorických
vlastností dodané vody je prosíme o nahlášení této skutečnosti
na bezplatnou zákaznickou linku
MOVO: 800 100 063.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda - chce těmito
opravami a modernizací svého
zařízení předcházet problémům
spojených s distribucí pitné vody
a zajistit tak hladké poskytování
služeb v oblasti vodohospodářství v budoucnu. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ děkuje za pochopení.
-red-

Mají být za mřížemi, skrývají se
V hledáčku prostějovské policie je
aktuálně trojice osob, která byla za
spáchání různých trestných činů
již pravomocně odsouzena k
trestům odnětí svobody. Všichni
tři se ale nástupu trestu vyhýbají a
tak strážci zákona po nich vyhlásili celostátní pátrání. Policisté
spoléhají na osvědčenou pomoc
veřejnosti.
EMILIE DANIELOVÁ se narodila
29. dubna 1959 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci Dobromilice číslo 140 v
okrese Prostějov. Na hledanou vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody do nejbližší věznice pro trestný čin podvodu. Její

Pohledem shora
Pohledem shora

zdánlivé stáří je v rozmezí od 50
do 55 let, měří 160 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a hnědočerné vlasy.
DAVID DOSTÁL
se narodil 2. září
1975 a trvalé bydliště má hlášeno v obci Runářov číslo 61
v okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní soud
ve Frýdku-Místku příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody
do nejbližší věznice pro trestný čin
zpronevěry. Jeho zdánlivé stáří je
35 let, měří 160 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a
hnědé středně dlouhé vlasy.
MARCELABÁRNOVÁse narodila 13. dubna 1979 a trvalé bydliště
má hlášeno v obci Hruška číslo 96 v

okrese Prostějov. Na
hledanou
vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody do
věznice v Olomouci nebo do nejbližší věznice pro trestný čin krádeže.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 27
do 32 let, měří 165 centimetrů, má
hubenou postavu, snědou barvu pleti, hnědé oči a černé 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 na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na
tel. číslo 974 781 326.
-mik-

MÍROTVŮRCE

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

si tomu Sarkozymu hodně ležíme v žaludku. Pokud chce být členem nějaké party, co si ustanoví pravidla, měl by se jimi podřídit. A to se francouzskému prezidentovi evidentně nějak nezamlouvá. Když by se
měla udělovat někomu anticena za přínos světovému, nebo přinejmenším
evropskému míru, pak by Nicolas Sarkozy byl jednoznačně jedním z
vážných kandidátů. Dokola se totiž snaží dokázat naši neschopnost v předsednictví EU, chce se
chovat jako evropský Američan, tedy ten, co má na starém kontinentu všechno pod palcem a bez
kterého se nepohne ve vichřici ani lísteček. A čím víc naráží na to, že to asi nebude úplně pravda,
tím víc se snaží ostatní přesvědčit, že by to pravdou nejspíš mělo být. Ke vší zlosti a vzteku si ale
naši nevedou tak nejhůř, musí se potýkat s problémy, z nichž by měl v daný okamžik hlavu v pejru
kde kdo a místo toho, aby si trochu pokrytecky mnul ruce, že se s nimi nemusí potýkat Francie, tak
se staví do role opozice, co jde vládě po krku. Všechno je špatně, pokud neřeknu já, že je to dobře!
Ale má to i svoji zpětnou vazbu. V čem? Aspoň si umíme na vlastní kůži představit, jak na okolní
svět působí úlety našeho prezidenta Václava Klause. Z času na čas se chová také tak. Jasně že. Nemá naopak smysl kráčet slepě za tím prvním ve stádu. Nemá ale také smysl hledat něco jenom proto, abych upozornil především na to, že jsem to našel já, aniž by to mělo nějaký podstatnější přínos
ke konečnému řešení. Naše unijní šéfování se pomalu chýlí do třetiny, než by řekl švec, bude za
námi. Na kterou stranu se Nicolas Sarkozy otočí potom? Ale možná taky se stane odborníkem na
Česko. A vlastně buďme rádi za jeho zájem. Může to totiž také znamenat, že z nás má strach a potřebuje nás za každou cenu zadupat do země. Nejspíš cítí ohrožení, že by se nám něco mohlo povést!

A

Předminulý čtvrtek se v sále
kulturního klubu Duha uskutečnilo Dětské slyšení. Na
otázky žáků a studentů prostějovských škol odpovídali
vrcholní představitelé radnice a příslušníci městské policie.
Dětské slyšení
pořádá
Zastupitel-

stvo dětí a mládeže města Prostějova.
Zastupitelstvo dětí a mládeže
bylo založeno před osmi lety.
Nyní v něm zasedá osmatřicet
žáků ZŠ a studentů středních
škol. Zastupitelstvo se snaží být
poradním orgánem Rady města
Prostějova zejména v problematice, která se mladých bezprostředně týká. V současnosti
se například připravuje realizace projektu Bezpečná cesta do
školy, která spočívá v dotazníkovém šetření mezi žáky základních škol.
Na Dětském slyšení padlo mnoho otázek. Odpovídali na ně starosta Jan Tesař, místostarostové
Alena Rašková, Vlastimil Uchy Z diskuze o hodinách na hřištích, které město tvrdošíjně
odmítá: „Možná bych potkal
hluchou babičku…“ opřel se
chlapec z fóra do radních, když
nebude vědět, kolik je hodin.
„Možná bys potkal mluvícího
delfína,“ reagoval starosta Tesař.
Z jednání o uvolněných kachličkách na chodníku před Reálným gymnáziem: „Část pozemku patří gymnáziu, tak se
zeptej pana ředitele, ale jemně,
ať to nemá vliv na tvoje známky,“ řekl směrem k tázající Pavel Drmola.
 Nedostatek odpadkových košů před ZŠ E. Valenty vyřešil

til, Pavel Drmola, městskou policii zastupovali Jana
Adámková a
František Horák.
Asi
nejvíce
otázek se točilo kolem rušení Základní školy v Rejskově ulici,
spousta dotazů se
týkala také dopravy ve
městě

"Pane kolego,
na co se nás to ta
děcka ptají?"

"Netuším, starosto,
jsem z toho volaako
zmätený..."

stupci města i policie odpověděli takřka na všechno a někdy i
vtipně (viz Perličky). Školáci se
dozvěděli i spoustu zajímavých
informací, například, že v Prostějově je 630 kilometrů chodníků, nebo že se má stavět cyklostezka z Prostějova do
Kostelce
na Hané.
-bp-

a rekonstrukcí
budov
škol. Zá-

Chtěli všechno vědět. Sál kulturního klubu byl narvaný k prasknutí. Děti měly na naše radní spoustu všetečných otázek.

Perličky z Dětského slyšení
Pavel Drmola rázně: „Jakou
chcete, aby měly barvu? Zelenou?“ „Duhovou,“ odpověděla
školačka. „Píšu si…“ poznamenal Drmola.
 Debata o graffiti, o němž starosta Tesař nemá ani páru: „Pan
starosta neví,“ komentoval to
Pavel Drmola. „Nemusím
vědět všechno,“ ucedil Tesař.
„Tam se už dlouho hlásí chlapec, on musí mít úplně ztuhlou
ruku,“ dala slovo tázajícímu
Alena Rašková.
 „Jaktože chodíš domů až v jedenáct? V tolik chodím domů

já!“ ptal se Vlastimil Uchytil
jednoho školáka v debatě o
bezpečnosti ve městě.
 „Ano, ano, u rybníka byla taky taková smrdutá zastávka,“
vzpomněl si starosta Tesař v
hovoru o zrušení zastávky u
místního nádraží, kde přespávají bezdomovci.
 „Nějakou lehčí otázku,“
utrousil Vlastimil Uchytil v
odpovědi na to, proč se ruší ZŠ
Rejskova.
 Opět o rušení základní školy
kvůli nízkému stavu dětí. „Babyboom se holt nekoná,“ argu-

mentoval Jan Tesař. „Čeká to
na vás,“ obrátil se do publika
Vlastimil Uchytil. „Ale ještě si
chvilku počkejte!“ nezapřela v
sobě mámu Alena Rašková.
 „Jak se bojuje proti romské
populaci?“ vyrazil dech zástupcům města jeden z dotazů
dětí.
 Poslední minuty Dětského
slyšení byly hektické. Pršely
dotazy, na které padaly rychlé
odpovědi. Vlastimil Uchytil se
chtěl rozmluvit a odpovědět
obšírněji: „Pane starosto, můžu minutu?“ „Ne!“ zněla starostova odpověď hodná spíkra
politické debaty v televizi.
-bp-

Ad.: Držovičtí, o co vám jde?
V čísle 4/2009 Vašeho týdeníku
byl uveřejněn článek Držovičtí,
O CO VÁM JDE? Město chce
dohodu, sousedé žalobu, v němž jsou uvedeny hrubé nepravdy a zcela zkreslené informace. Žádáme proto pro
ochranu oprávněných zájmů
obce Držovice a na základě
příslušných zákonných ustanovení o otištění této reakce.
Za obec Držovice prohlašuji, že v
článku jsou uvedeny hrubé nepravdy a zcela zkreslené informace. Obec Držovice opakovaně
žádala město Prostějov o jednání
o možné dohodě, která by s konečnou platností vyřešila majetkové
vypořádání mezi městem Prostějov a obcí Držovice. Žádostí obce
o smírné řešení se však orgány
města Prostějov odmítly zabývat,
ba co víc, obec Držovice jim do
dnešního dne nestála za ústní ani
písemnou odpověď. Proto s údivem čteme o tom, že město Prostějov chce dohodu – město Prostějov bylo zcela nečinné, na písemnou iniciativu obce Držovice k
jednání o dohodě do dnešního
dne neodpovědělo, starostku obce nepozvalo na žádné jednání,
neučinilo žádnou vstřícnou nabídku, tedy zvolilo naprostou pasivitu. Nečinnost města Prostějov
byla důvodem k podání žaloby,
protože obec Držovice neměla jinou možnost. Hovoří-li noviny o
nějakých soukromých separátních jednáních zastupitelů obce
Držovice s jednotlivci v zastupitelstvu v Prostějově, pak musíme
uvést, že za obec Držovice nebyl
žádný zastupitel k podobným jednáním pověřen, a pokud jsme informováni, žádný takový mandát
nedostal ani citovaný zastupitel
města Prostějov. Dohodu mohou
navrhovat a přijímat pouze orgány obce a města, nikoli jednotliví zastupitelé na základě svých
soukromých iniciativ bez jakéhokoli mandátu, potažmo ani tato
jednání nevedla k tomu, aby Prostějov alespoň ze slušnosti odpověděl na obsáhlé návrhy obce

Držovice, které starostka obce
Blanka Kolečkářová osobně prezentovala starostovi města Prostějov a zdůraznila, že obec preferuje dohodu, nikoli spor. To bylo
také poslední jednání, které se na
základě iniciativy Blanky Kolečkářové uskutečnilo, neboť Prostějov žádné další nepřipustil a
nebyl ani schopen zaslat obci nějaké stanovisko či protinávrh.

Prohlašujeme se vší vážností, že k
dnešnímu dni neexistuje žádný
dokument žádného orgánu města
Prostějov, z něhož by vyplývala
ochota alespoň o dohodě jednat,
naopak, tyto návrhy předkládala
pouze obec Držovice, a město
Prostějov na ně nijak nereagovalo.
Uvedený článek proto hrubě poškozuje obec Držovice, která je
nadále ochotna a připravena jed-

nat o dohodě a žalobu stáhnout,
ovšem vyžaduje to jediné – ochotu ze strany města Prostějov, která
byla do této doby nulová. Uvedený článek je proto v rozporu s objektivní pravdou, a obec Držovice
by si zasloužila za podobné tendenční nařčení od redakce přinejmenším omluvu.
Mgr. Jana Hamplová, právní
zástupkyně obce Držovice
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Zdravé město Prostějov získalo ocenění
Místostarosta V. Uchytil: "Je evidentní, že zdraví bereme vážně!"
Jak souvisí kvalita veřejné
správy se zapojováním veřejnosti a s pořádáním osvětových akcí ve městech, obcích
a regionech? Součástí programu páté Národní konference kvality ve veřejné správě byl také ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Členové Národní sítě Zdravých měst
(NSZM) získali i v letošním
roce řadu ocenění, mimo jiné
za uplatňování místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného
rozvoje a aktivní spolupráci
úřadů s veřejností. Ceny za
kvalitu ve veřejné správě a
Ceny za inovaci si zástupci
Zdravých měst a regionů přebírali v Klášterním Hradisku
z rukou náměstka ministra
vnitra Zdeňka Zajíčka.
Ocenění pro Prostějov převzal místostarosta Vlastimil
Uchytil.
"Toto prestižní ohodnocení
obdrželo na čtyřicet obcí, regionů, případně dalších organizací
veřejné správy. Stříbrnou cenu
za kvalitu ve veřejné správě získalo také Zdravé město Prostějov, což nás pochopitelně velmi

těší. Potvrzuje se tak, že pracujeme dobře a že členství v
Národní síti zdravých měst a z
toho plynoucí snahu o zkvalitňování práce města a městského úřadu bereme vážně. Je také
evidentní, že rozvoj Zdravého
města v našem případě koresponduje se zdravým rozvojem
podnikání. Připomínám, že na
poli hodnocení podpory investic jsme nedávno slavili taktéž
úspěch, když jsme dosáhli významného ocenění v anketě Město pro byznys pořádané časopisem Ekonom," uvedl prostějovský místostarosta Vlastimil
Uchytil.
"Každým rokem počet oceněných Zdravých obcí a regionů
roste, přičemž prokazatelně
roste i jejich kvalita. Projevuje
se tak nejen tvrdá práce úředníků a politické reprezentace v
místní Agendě 21 i dalších metodách kvality, ale i otevřenost
pro uplatňování nových nápadů
a inovací v mnohdy již zaběhlé
rutině úřadu. Opět se ukázalo,
že prvním krokem k dobrému
městu či regionu je efektivní
postup a kvalitní chod úřadu. Je
ale také třeba aktivně pracovat s
veřejností a zajímavými metodami ji zapojovat do rozvoje
města. Věřím, že úspěchy

svých kolegů povzbudí i další
města a zároveň již oceněné povzbudí k pokračování v jejich
aktivitách a osvědčených postupech", potvrdil ředitel
NSZM Petr Švec.
Pátou Národní konferenci kvality ve veřejné správě, probíhající ve dnech 4.– 6. února 2009
v Regionálním centru Olomouc, uspořádal Olomoucký
kraj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Radou kvality
ČR. Cílem akce byla výměna
zkušeností, sdílení dobré praxe,
zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality. Mezi
hlavní témata konference patří
mj. partnerství ve veřejné správě, komunikace ve veřejné
správě, řízení procesů a jejich
optimalizace zapojováním veřejnosti a zaměstnanců, národní
a nadnárodní podpora kvality
ve veřejné správě, strategické
řízení měst a obcí jako cesta ke
kvalitě, kvalita v sociálních službách, benchmarking nebo
eGovernment v praxi.
-mikA je to doma. Místostarosta
Vlastimil Uchytil se vrátil z Klášterního
Hradiska s oceněním pro Zdravé město
Prostějov

Nemocnice Prostějov pracuje s novým analytickým
systémem. Jako první v kraji a třetí v České republice
Úsek imunohematologie oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, začal jako první v Olomouckém kraji
a jako třetí v České republice
užívat nový analytický systém.
Systém WADiana Compact v
hodnotě téměř 700 tisíc korun
snižuje chybovost a zrychluje
zpracování výsledků vyšetření.
"Zásadními výhodami nového
systému je možnost objektivní
archivace výsledků a absolutní
automatizace provozu. Oproti
manuálnímu vyšetřování, které
Kdo se chtěl zviditelnit?
Ve Večerníku ze dne 9. 2. 2009
jsem si přečetl článek HRDINKA Z ÚŘADU. Vzhledem k tomu, že se v tomto článku píše o
mém synovi, rád bych k tomu řekl pár slov.
Předem chci říct, že si moc vážím
nezištné pomoci, kterou paní
Kaprálová poskytla našemu synovi a i když jsem to udělal už na
místě nehody, chci jí ještě jednou
moc poděkovat.
Jak už jsem uvedl, byl jsem na
místě nehody také během několika málo minut a manželka za
chvíli po mě, protože bydlíme nedaleko a mladší syn nám to přijel
říct. Díky tomu dobře vím, jak to
na místě vypadalo. Nikomu bych
to nepřál. Přesto cítím povinnost
poopravit některé polopravdy v

se v řadě laboratorních pracovišť
v České republice stále provádí,
dosahujeme poklesu chybovosti
řádově o desítky procent a pacient má výsledky k dispozici podstatně rychleji. K optimalizaci
celého procesu přispívá i on-line
propojení analyzátoru s laboratorním informačním systémem
OPEN LIMS," popisuje vedoucí
Oddělení laboratorní medicíny
doc. MUDr. David Stejskal,
Ph.D., MBA s tím, že na analyzátoru se provádí vyšetření krevních skupin a protilátek proti červeným krvinkám.
Oddělení laboratorní medicíny

prostějovské nemocnice se v
rámci rozvojové strategie společnosti Středomoravská nemocniční stává specializovaným centrem pro poskytování zdravotní
péče pro pacienty v rámci spádových oblastí svých tří nemocnic.
Plán Sředomoravské nemocniční
také předpokládá vznik tzv. "center excellence" s ambicí poskytovat péči s nadregionálním dosahem, tedy i za hranicemi Olomouckého kraje.
-redBez chyby? Nový analytický systém
má snížit chybovost při vyšetřeních a
urychlí zpracování výsledků

Nad dopisy čtenářů
uvedeném článku, které mě
mírně řečeno nepotěšily.
V první řadě bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat majiteli obchodu panu Vedmochovi,
protože to byl on, kdo přinesl deku, aby na ni mohli syna položit a
on také volal sanitku, takže není
tak úplně pravda, že to nikoho nezajímalo. To, že měli zpočátku
strach se synem hýbat je docela
pochopitelné, protože kdyby měli pravdu a šlo opravdu o poranění páteře, tak to mohlo dopadnout
podstatně hůř. Paní Kaprálová
měla ale říct, že je zdravotní sestra, proto je logické, že ji nechali
pracovat i ti, co by normálně sy-

novi pomohli. Kdyby byli všichni jen čumilové, musel bych jím
být i já a moje žena, která u syna
byla až do příjezdu sanitky, kterou spolu odjeli do nemocnice.
Jako věc druhou bych poopravil
to, že řidič, který syna srazil, chtěl
od nehody ujet a už vůbec není
pravda, že by mu v tom musel někdo bránit . Řekl pouze, že by potřeboval už odjet. Přiznám se, že
mě to v ten moment překvapilo a
rozčílilo a taky jsem mu to dal
jasně najevo, stejně tak jako
ostatní. On si to také hned rozmyslel a normálně počkal na
příjezd sanitky a policie. Po tom,
co se stalo, musel být také po-

řádně v šoku. I když srazil autem
mého syna, musím na jeho obranu říct, že on nehodu nezavinil,
ani jí nemohl zabránit. Navíc ještě večer mě telefonicky kontaktoval a chtěl vědět, jak synovi je
a jestli je v pořádku.
Na závěr bych chtěl ještě říct, že
jsme rádi, že je syn v pořádku a
že je to za námi, i když nás překvapilo, kdo a proč to znovu připomíná. Všem, kdo pomohli
jsme vděčni a rádi jim znovu poděkujeme, protože za takovou
věc není díků nikdy dost.
Přesto všechno se ale nemohu
zbavit dojmu, že se uvedeným
článkem po půl roce chtěl někdo
jen zviditelnit. Tím nemám na
mysli nikoho konkrétního, to at´
si každý přebere podle svého svědomí. J. Studený, Mostkovice

Chudáci ptáci
Vážená redakce, chtěla bych vás
upozornit na jednu závažnou věc.
Na západním okruhu byly postaveny protihlukové stěny. Na jejich vrchu je plexisklo, na kterém
jsou namalováni ptáci. Je to pro
ně smrtonosné, šla jsem od Svolinského ulice ulice směrem k
zimnímu stadionu a na zemi jsem
napočítala pět mrtvých opeřenců.
Na Sídlišti svobody vloni se o tuto stěnu zabil vzácný sokolík a
stále je tam zabitý nějaký pták,
který do protihlukové stěny v letu narazí. Kdybyste mohli o tom
napsat a vyvolat diskuzi, třeba o
tom, že by se na ona plexiskla
mohly namalovat hlavy těch, co
to vymysleli! Třeba by se jich
ptáci zalekli a zachránili by si tak
život. Marie Novotná, Prostějov

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: Otaslavice, Brodek u
Prostějova
Dne: 2.3.2009
od 7:30 do 15:00 hod. - vypnutá
oblast: celá obec Otaslavice vč.
podnikatelských subjektů, Bažantnice, část obce Brodek u Pro-

stějova s ulicemi: Lískovec, Hřbitovní, Havlíčkova vč. základní
školy, šatny sport. areálu, zdravotní středisko a mateřská škola, celý areál zámku včetně fa. Hanslíka RD č. 112.
Obec: Vrahovice
Dne: 3.3.2009od 7:30 do 15:30 hod.
- vypnutá oblast: Ul. Vrahovická od
č. 62 po vodní tok Romže pravá strana, ul. M. Majerové od č. 590 po č.
636, ul. Z. Wintra celá.

Obec: Otaslavice
Dne: 4.3.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec Otaslavice vč. podnikatelských subjektů, Bažantnice.
Obec: Vincencov
Dne: 4.3.2009 od 7:30 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec Vincencov vč. podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 4.3.2009 od 16:00 do 17:00
hod. - vypnutá oblast: celá ulice Za

Olomouckou od regulační stanice Obec: Otaslavice
plynu po fa. Helar včetně + garáže, Dne: 6.3.2009 od 7:30 do 15:00
mimo fa. CÍL.
hod. - vypnutá oblast: celá obec Otaslavice vč. podnikatelských subjekObec: Vrahovice
tů, Bažantnice.
Dne: 5.3.2009 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: Ul. Vrahovic- Obec: Prostějov
ká od č. 83 po vodní tok Romže levá Dne: 6.3.2009 od 16:00 do 17:00
strana, ul. J. Rokycany celá, kpt. hod. - vypnutá oblast: celá ulice Za
Nálepky od č. 1 po č. 69 + č. 61, 63, Olomouckou od regulační stanice
617, 34, 32, dále od.č. 60 po č. 68. ul. plynu po fa. Helar včetně + garáže,
Smetanova celá mimo MŠ, ul. Záti- mimo fa. CÍL.
ší č. 2 až č. 8, č. 1 a č. 3.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Interspar
Česnek (1 kg)
69,90
Křen (1 kg)
54,90
Salám Vysočina (1 kg)
119,00
Vepřová plec bez kosti (1 kg)
94,90
Sýr Smetanito (150 g)
28,90
Smetana sladká Kunín 12% (215 g)13,90
Káva Tchibo Family (250 g)
45,90
Krtkův dort Dr. Oetker (410 g)
69,90
Dobrá voda perlivá (1,5 l)
9,90
Stará myslivecká (0,5 l)
133,90

Billa
89,90
99,90
129,00
84,90
28,90
13,90
45,90
64,90
9,90
133,00

Kaufland
69,90
59,90
125,00
94,90
27,90
13,50
45,90
64,90
9,90
139,00

Tesco
69,90
59,90
99,00
94,90
23,90
9,90
45,90
66,90
9,90
139,00

Lidl
100,00
114,00
99,90
27,90
13,50
139,00

prùzkum proveden ve dnech
13. 2. - 14. 2. 2009
TUTY
75,00
59,00
119,00
94,00
28,50
14,50
34,00
69,00
11,50
149,00

Albert
79,90
59,90
129,00
99,90
28,90
13,90
46,90
64,90
9,90
139,00
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Soud draží i nemovitosti
Okresní soud v Prostějově nařídil i
dražbu nemovitých věcí, která se
uskuteční ve středu 25. února 2009 v
9.00 hodin v jednací síni číslo dveří
17 ve druhém patře Okresního soudu v Prostějově v Havlíčkově ulici
číslo 16.
Dražba je nařízena proti povinným
Vlastimilu Bláhovi z Žešova, Jiřímu
Milarovi z Přemyslovic, Pavlu Obručníkovi z Olomouce, Ludmile Šimáčkové z Českého Krumlova a firmě
Nella Plus z Brna.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Dům v
Žešově
VYVOLÁVACÍ CENA: 375 000 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 150 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek z
roku 1953 se sedlovou střechou v řadové zástavbě Žešova, byt 4+1 s příslušenstvím, komora v patře, ústřední topení na plyn, rozvod teplé a studené vody, zanedbaná údržba. Součástí nemovitosti je hospodářská budova, kolna,
sklad, dvě studny, domácí vodárna,
skleník, žumpa, přípojka dešťové kanalizace, přípojka kanalizace do žumpy, přípojka vody ze studny, trvalé porosty.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Řadové garáže (3)
VYVOLÁVACÍ CENA: 1. 41 821 korun, 2. 45 926 korun, 3. 45 926 korun.
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 20 000 korun
za položku
POPIS NEMOVITOSTI: Řadové garáže s plochou střechou z roku 1985 ve
středu obce Klenovice na Hané u bytového domu na pozemcích České republiky spravovaných Pozemkovým
fondem v Praze. Koncová garáž je nepodsklepená, zdevastovaná, elektrické
vedení 220 V, zanedbaná údržba.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Dům v
Kralicích na Hané
VYVOLÁVACÍ CENA: 166 700 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 100 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Více jak 113
let starý dvoupodlažní, částečně podklepený rodinný dům v obci Kralice na
Hané po pravé straně silnice do Hrubčic, dva byty 3+1 s příslušenstvím,
průjezd, napojení na elektřinu, vodovod, plyn, odpady do žumpy, zanedbaná údržba. Součástí RD je zděný chlév,
studna, vodovodní i kanalizační přípojka, ocelová skříň HUP, žumpa, zděná
udírna, kamenná dlažba atd.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Zřícený dům ve Vrchoslavicích

VYVOLÁVACÍ CENA: 83 400 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 40 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Dvoupodlažní nepodsklepený částečně zřícený
a vyklizený objekt ze smíšeného zdiva
v severovýchodní části obce Vrchoslavice - Dlouhá Ves na okraji zástavby
venkovského osídlení. Možnost připojení elektřiny a vody. Odstranění stavby nařízeno stavebním úřadem, demolicí je možno získat zhruba 60 tisíc
pálených cihel na pokrytí části nákladů
na demolici.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Orná
půda v Tištíně
VYVOLÁVACÍ CENA: 13 400 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 5 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Orná půda v
Tištíně o výměře 3 000 metrů čtverečních.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Dům v
Pavlovicích u Kojetína
VYVOLÁVACÍ CENA: 40 000 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 20 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Dům
přízemní, částečně podsklepený s bytem 1+1 v místní části Unčice při
zpevněné komunikaci v řadové nízkopodlažní zástavbě, dlouhodobě neužívaný, zcela zdevastovaný, bez zařizovacích předmětů a armatur, bez
elektřiny, rozvodů vody a plynu, převážná část krovu a krytiny střechy odstraněna, zahrada zanedbaná, dům
vhodný k rozebrání na stavební materiál a zahrada k rozšíření sousedních
pozemků.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Orná
půda v Pavlovicích
VYVOLÁVACÍ CENA: 80 000 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 60 000 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Orná půda v
Pavlovicích u Kojetína, celkem devět
parcel o výměře od 81 do 8 300 metrů
čtverečních.
DRAŽENÁ NEMOVITOST: Pozemky v Želči
VYVOLÁVACÍ CENA: 755 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 400 korun
POPIS NEMOVITOSTI: Neobhospodařované pozemky nepřístupné pro
zemědělskou techniku mezi silnicí č.
III/462 z Vyškova do Prostějova a
rychlostní komunikací č. I/46 z Brna
do Olomouce, bez součástí a příslušenství. Dvě parcely o výměře 114 a 101
metrů čtverečních.
Dražební jistotu je nutno složit hotově do pokladny okresního soudu
číslo dveří 7 v prvním patře nebo do
zahájení dražby v dražební síni.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 9. 2. DO 15. 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 pondělí v úplňku.
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 (kterou si můžete
zdarma vypůjčit pro vaši školu, spolek apod.) a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování.

Bára rozžhaví Prostějov již ve čtvrtek!
Již jen tři dny a je to tady! Čtvrteční datum 19. února mají zatrženo v kalendáři červenou
barvou všichni příznivci neopomenutelné dámy české hudební
scény Bára Basikové na Prostě-

jovsku. V tento den, se totiž v
přesně v 19:00 hodin rozjede v
prostějovském Společenském
domě její téměř dvouhodinový
Komorní recitál. V interesantním programu se vám zpěva-

Poslední lístky na Basikovou jsou stále v osudí!
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 koncert 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: Jak se jmenují dcery Báry Basikové?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do středy 18. února 15:00 hodin na číslo 582 333 433
nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz. NEZAPOMEŇTE
UVÉST TF. SPOJENÍ! Jména vylosovaných výherců budou zveřejněna v příštím vydání PV Večerníku. Z velkého množství správně odpovídajících čtenářů v minulém čísle byla vylosována Lenka DŘEVNÍKOVÁ z Klenovic na Hané a Ludmila KOPEČNÁ
(Nedomanská) z Konice. Výhercům gratulujeme a „lupeny“ si mohou vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin v redakci Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10.
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

Kurz sociálních

kompetencí ve Vídni
Když v létě 2008 skončil tříletý projekt Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy
Compassion – Soziales Lernen an den Schulen, ve
kterém spolupracovala naše škola s gymnázii v německém Freiburgu a ve Vídni, nikdo nečekal, že se
během těchto několika let podařila spolupráce natolik rozvinout, že aktivity a setkávání pokračují i
přítomným ve slavnostním pro- nadále bez ohledu na ukončení projektu.
jevu ředitel školy Václav Křupka. Po tomto slavnostním aktu
pokračoval maturitní ples ve
spolkových a restauračních prostorách Národního domu. I druhou část plesu doplnila taneční
vystoupení s latinsko-americkými a společenskými tanci.
„Jsme rádi, že ples může probíhat v krásných secesních prostorách Národního domu. Je zde
specifická atmosféra, která plesu
dodává zvláštní nádech. A díky
velkému pochopení paní ředi- A proto měly tři studentky septimy Cyrilometodějtelky divadla Aleny Spurné se ského gymnázia v Prostějově možnost prožít téměř 14
nám vždy podaří zrealizovat dů- dní ve Vídni v rámci kurzu sociálních kompetencí.
stojné stužkování v divadelním Dvoutýdenní kurz sociálních kompetencí probíhá na
sálu. A z reakcí studentů, rodičů gymnáziu St. Ursuly ve Vídni jako pevná součást
i hostů je znát, že jsou vždy vel- výuky stejně jako na CMG. Jedná se o dvoutýdenní
mi spokojeni,“ podotkl Václav praxi v různých sociálních ústavech, kde studenti doKřupka.
-bp- provázejí děti, seniory či handicapované lidi. Cílem
projektu je objevit svět těchto lidí, naučit se tyto lidi
respektovat, vážit si jich a účinně jim pomáhat dle
svých možností.
Naše studentky docházely denně do Dětské školky St.
Erhard ve Vídni, kde bylo náplní jejich práce trávit celý den péčí o malé děti. Celou dobu svého pobytu prožívaly studentky u hostitelské rodiny, která jim ve své
velkorysosti nabídla i mnohé výlety po Vídni a okolí.
Vedlejším „produktem“ takových setkání je pochopitelně i procvičení komunikace v cizím jazyce, a tak si
studentky odvážely z Vídně kromě nových zkušeností a poznatků z rakouských sociálních zařízení i
osobní zkušenosti s aktivním uplatněním jazykových
znalostí.
Mgr.Barbora Gambová

V "Národě" proběhl už poosmé

Maturitní ples podnikatelské školy
V pátek proběhl tradiční Maturitní ples Střední odborné školy
podnikání a obchodu. Před zcela
zaplněným hledištěm Městského divadla proběhlo slavnostní
pasování studentů do řad maturantů.
Každá ze tří tříd zvolila svoji
choreografii nástupu a vlastní
velkoplošnou interaktivní prezentaci. Průběh stužkování byl
doplněn tanečními vystoupeními a sólovým zpěvem. „Letošní maturitní ples se koná v jubilejním 15. roce existence školy a
poosmé v řadě v těchto krásných
prostorách městského divadla.
Tento rok vstoupí ještě v jednom
směru do historie, v jarních měsících bude maturovat nejvyšší
počet studentů od vzniku školy.
Bude jich téměř sto,“ sdělil
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čka představí v trochu netradiční formě a vedle interpretace
známých songů je přichystána
společně se svým manželem
Petrem Polákem zodpovědět na
všetečné dotazy týkající se jak
její profese, tak i soukromého
života!
Bára Basiková se narodila 17. února 1963 v Praze, což znamená, že defacto oslaví své šestačtyřicetiny v Prostějově! O
zpěv se zajímala již takřka od narození. Od dětství také navštěvovala
Kühnův dětský sbor a
potom i hodiny klasického zpěvu na „Lidušce“,
kde po vystudování
střední ekonomické školy nastoupila jako hospodářka. Poprvé se na televizních obrazovkách objevila již v roce 1975 ve
svých 12ti letech. Jednalo se o vystoupení v televizní soutěži „Zpívá celá
rodina“ s písní Markétka
zpěvačky Marie Rottrové.
Na veřejnosti vystupovala až o 7
let později (1982) se skupinou
Precedens. Tehdy post frontmana
a hlavního zpěváka zastával Jan
Sahara Hedl, který společně s
Martinem Němcem kapelu spolu-

založili. Později, po odchodu Sahary Hedla nastoupila na jeho
místo Bára. Od roku 1986 začala
souběžně vystupovat se skupinou
Stromboli excelentního kytaristy
Michala Pavlíčka. Svá první alba
se Stromboli i Precedensem vyda-

la o rok později. Čtyřleté souběžné vystupování v obou kapelách přestala zpěvačka postupně
zvládat, až se nakonec rozhodla
pouze pro Stromboli. Po druhém
albu však Stromboli končí a Bára
se vrací zpět k Precedens. Prece-

dens vydává album Pompeje a posléze se na popud Martina Němce
stává ze skupiny doprovodná kapela Báry Basikové s názvem Basic Beat. Tato kapela se svým popovějším repertoárem zaměřila
více na osobu Báry Basikové. Na
počátku devadesátých let
se stala zpěvačka matkou
holčičích dvojčátek a po
nezbytné pauze začala
vystupovat v muzikálech,
z nichž nejúspěšnějším se
stal Jesus Christ. Po natočení několika sólových
alb se také začala hojně
objevovat v televizních
estrádách, se stále více
komerčně založenými
písněmi. Okolo roku
2003 se Bára stáhla do
ústraní a až v roce 2005
vychází nové album
„ABPOPA“ (Aurora pozn. red.) skupiny Precedens s frontmanem Basikovou. Bára se také vrací
na muzikálová pódia
„Obraz Doriana Graye“ a
dokonce se objevuje jako
host na vystoupení s novým projektem Michala Pavlíčka, kde se
vracejí k repertoáru kapely
Stromboli. V současnosti můžeme Báru vidět v novém muzikálu
s živou hudbou Michala Pavlíčka,
„Dáma s kaméliemi“.
-zv-

Líbáš jako Bůh,
aneb jak se vyrovnat s milostnými kotrmelci
Nová rodinná komedie Líbáš jako
Bůh úspěšné scénáristky a režisérky
Marie Poledňákové vyrazila ve čtvrtek 12. února dobývat kinosály. Po
tříleté pauze od posledního filmu Jak
se krotí krodýli, který volně navazoval na předcházející hity filmového
plátna Jak vytrhnout velrybě stoličku
a Jak dostat tatínka do polepšovny,
odstartoval premiérou další romantický příběh plný humoru, který pohladí a potěší duši diváka.
Premiéry v multikině CineStar v
Olomouci se zúčastnila režisérka
Marie Poledňáková a autor hudby
Petr Malásek spolu s herečkami Kamilou Magálovou a Sandrou Pogodovou. Jejich spontánní a veselé vyprávění dalo tušit, že si všichni tvůrci
natáčení užívali a dobrá pohoda se jakoby vpila do filmového příběhu.
„Tvrdila jsem, že film Jak se krotí
krodýli je mým posledním. Ale narazila jsem na dobrý námět, tak dobrý,
že jsem se pustila ihned do práce. A
byly to tři roky skutečně zaplněné
prací, ale vybavovaly se mi zážitky
moje, i přátel a kamarádů a mohu říci,
že už dlouho se mi nepracovalo tak
lehce a s radostí,“ přiznala Marie Poledňáková. „Chtěla jsem dostat do
kin film pro střední generaci, i když
příběh je určen všem. Ono totiž nezáleží na datu v občanském průkaze,
ale na tom, jak se člověk sám cítí,“
doplnila.
Film Líbáš jako Bůh nezapře známý
rukopis autorky. Příběh lásky, touhy,
rodinných peripetií a humorných situací je zalidněn spoustou postaviček, nemalou roli zde hrají opět děti,
celá kopa dětí s jejich čistým a bezelstným pohledem na svět. Nechybí
správná horská apalucha, ani pohledy na romantická zákoutí staré Prahy.
Jedna z hlavních rolí filmu je vymezena mobilům – modernímu fenoménu, který se propípává a prozvání celým filmem a vstupuje do života
všech postaviček a ovlivňuje jejich
jednání v dobrém i zlém. Děj lze jednoduše shrnout do věty : žena mezi

dvěma muži a muž mezi dvěma ženami.
„Vlastní natáčení jsem si skutečně
užívala, protože ze všech vyzařovala
energie, měli mezi sebou pěkné vztahy po celou dobu. Dokázali se neuvěřitelně vžít do svých postav, přesně
tak, jak jsem určité herce v některých
rolích viděla už při psaní scénáře.
Velký prostor jsem dala zvlášť Oldovi Kaiserovi, spoléhala jsem na jeho
nápady, vytvářel celé vlastní etudy,“
prozradila tvůrčí střípky režisérka.
Její pocity sdílely i herečky – představitelka hlavní role slovenská star
Kamila Magálová i olomoucká rodačka Sandra Pogodová. „Měli jsme
všichni neuvěřitelný vztah, rozuměli
jsme si a bylo to také tím, že jsme dostali od režisérky velkou volnost, akceptovala naše nápady. Už název filmu byl velkým příslibem – ten vznikl skutečně podle rapera, který hledal
verš. Mezi herci už kolovaly nápady
na druhý díl, Bartoška s Kaiserem
dokonce vymysleli název filmu, docela pikantní,“ vzpomínaly s úsměvem herečky na chvíle prožité na place.
Zvláštní kapitolou je hudba. Tu složil
hudební skladatel Petr Malásek, ústřední píseň na text Gábiny Osvaldové nazpívala Lucie Bílá, která si ve

filmu střihla i roli hysterické cikánky.
„Málokdy se podaří dělat práci hezkou, která vás baví a zaujme. Režisérka měla přesnou představu a tu
jsem musel dodržet i za cenu několikerého předělávání. Ve filmu jsou navíc použity i melodie světových skupin – Bee Gees nebo Nory Jones, také
píseň Miro Žbirky Čo bolí to prebolí.
Na jedné straně to celý film posune a
obohatí, na druhé je to ale vždy problém sehnat a hlavně zaplatit autorská práva. Klobouk dolů před schopnostmi hlavního producenta – společnosti FALCON v čele s Janem Bradáčem,“ prozradil Petr Malásek.
Marie Poledňáková i tentokrát vsadila při výběru herců na známé herecké
osobnosti a osvědčené komiky.
Kromě již zmíněných hlavních postav Kamily Magálové a Oldřicha
Kaisera sedly role Jiřímu Bartoškovi
a Evě Holubové, v dalších pak své
komediální vlohy uplatnili Nela
Boudová, Roman Vojtek, Martha Issová, Jaroslava Adamová, Arnošt
Lustig. I menší úlohy obsadila režisérka známými herci a baviči, kteří
se osvědčili v předešlých filmech, jako Václav Postránecký, Naďa Konvalinková, Milan Šteindler, Bára Hrzánová, Míša Mauerová nebo Sandra
Pogodová.
Neobyčejně úspěšná komedie S tebou mě baví svět, která skutečně baví
diváky už sedmadvacet let, se stala
nejúspěšnější českou veselohrou minulého století. Nový film Líbáš jako
Bůh vtrhl na plátna kin se stejnými
ambicemi.
-jp-

Hit roku 2009 je tady!
Od 12. 2. v multikině CineStar
Olomouc, od 5. března v kině
Metro 70 Prostějov!
Velká soutěž o vstupenky do multikina, knížky, trička a pánské
boxerky s logem Líbáš jako Bůh!
Zajistěte si včas Prostějovský Večerník na novinových stáncích!
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Odchycení psi
na webu města
Odbor životního prostředí ve
spolupráci s Městskou policií v
Prostějově zpracoval systém
zveřejňování údajů o odchycených psech na webových stránkách města.
„Na internetových stránkách města je zároveň uvedeno i kontaktní telefonní číslo, na které může
majitel psa případně i jiný zájemce zavolat pro další informace,“
upřesnil místostarosta Vlastimil
Uchytil.
Do této doby odvážela zatoulané
pejsky městská policie, pokud do
čtyřiadvaceti hodin nezjistila majitele, do psího útulku. Tímto novým opatřením se může výrazně
urychlit psů k jejich majitelům.
-mik-

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky *
KAVÁRNA
GALERIE
NÁRODNÍ DŮM Prostějov:
KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ – obrazy. Vernisáž čtvrtek
19. února 2009 v 18:00 hodin.
Úvodní slovo: PhDr. Jiří Hastík.
Kulturní program: CMG v Prostějově. Výstava se koná s finanční podporou Města Prostějova.
POZVÁNKA NA KONCERT: SPOLEČNÁ VĚC
Tomáš Pfeiffer představí na koncertě „Společná věc 2009“
Vodnářský zvon, nástroj skrývající v sobě historii i tajemství a
podle tradice pozitivně působící
na naše tělo i ducha. Koncert se
koná 3.3. v 19:00 hod. v sokolovně, Skálovo nám. 4.
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice pořádá Společenský ples v sobotu

7. března 2009 ve 20 hod. v sále
místní sokolovny, k tanci a poslechu hraje ROMANTICA - Roman P. Doležel. Předtančení: taneční soubor FREEDANCE.
Případná rezervace míst na tel.
582 357 136, 736 438 911 do pátku 6.3.2009.
O prázdninách do školy
Informační centrum pro mládež
Prostějov zve zájemce z řad veřejnosti do školních lavic. V době
jarních prázdnin, ve dnech 23. až
25. února, nabízíme v prostorách
ICM třídenní kurz základů práce
s tabulkovým kalkulátorem MS
Excel. Kurz má trvání 9 vyučovacích hodin, začátek je vždy v
15:30 a odbornou učebnu najdete
ve 4. patře budovy CMG, Komenského 17 v Prostějově.
Zájemci se mohou přihlásit na

BUDEME STAVĚT?!

Druhý den, poté co pan Veselý zjistil své finanční možnosti, mu
zvědavost nedala a otevřel si
www.google.cz a do vyhledávače
si zadal heslo pozemky pro výstavbu RD okres Prostějov. V
rámci hledání zjistil, že na okrese
Prostějov se nabízené pozemky
dají rozdělit na 3 skupiny: pozemky nabízené pro výstavbu RD obcemi, realitními kancelářemi a
soukromými osobami. Rozptyl
ceny je od 150 Kč /m2 až po 1300
Kč/m2.
Co se týče zasíťovaných parcel
pro výstavbu RD, dověděl se, že
nejlevnější parcely jsou nabízeny
obcí Pivín: 22 pozemků za 150
Kč/m2, což je velmi zajímavá cena, hodně tak kompenzující
vzdálenost od Prostějova. V Olšanech je nabízeno 25 parcel za cca
1000 Kč/m2, v Bedihošti je na
prodej ještě 5 parcel za 1100 Kč. V
Kralicích bude v polovině roku po
změně územního plánu nabízeno
62 parcel pro výstavbu řadových
domů, dvojdomků a samostatných domů, v Želči bude nabízeno
17 pozemků. V Prostějově je nabízeno celkem 50 parcel v ceně
1250 Kč/m2 včetně sítí.
Co se týče Prostějova, tak pan Veselý zjistil, že se mu zasíťovaný
pozemek pravděpodobně pod
1200 Kč /m2 přes realitní kancelář
nepodaří koupit.
Výhodou parcel nabízených obcemi je zajištění všech sítí na pozemku (až na vzácné výjimky),
příjezdové komunikace a právní
jistota při koupi od obce. Pan Veselý ví, že i při koupi parcely od
obce je však nutné prozkoumat
kupní smlouvu, a pokud je převod
pozemku do vlastnictví kupujícího vázaný na stav výstavby
(přízemí, hrubá stavba), může tento fakt způsobovat problém při financování výstavby, zejména v
případě, kdyby pan Veselý chtěl
použít úvěr od stavení spořitelny
se zástavou pozemkem.

V případě koupě parcely od realitní kanceláře může nastat více problémů, zejména pokud je majitelem realitní kanceláře člen „Bratrstva kočičí pracky“ nebo pokud
jde o tzv. „garážovou realitku“ s
vysokou úrovní kreativní svépomoci.
V případě, že jde o větší realitní
kancelář s celorepublikovou působností nebo kancelář působící v
Prostějově dlouhodobě, neměly
by však při koupi nastat problémy
a už vůbec ne, pokud k převodu
peněz dojde na základě bankovní,
advokátní nebo notářské úschovy
a smlouva je prostudována a odsouhlasena zkušeným právníkem.
V praxi můžeme pozemek tedy
koupit od jakékoli realitní kanceláře, pokud je zajímavý a je bez
vad, pokud si „technologii“ koupě
pozemku důkladně ošetříme.
V případě koupě od soukromé
osoby nebo realitky je však potřebné prozkoumat, zda v minulosti nebyla na místě skládka nebo
např., zasypaný lom. Zda není v
podloží skála, nebo nepropustný
jíl. Pan Veselý ví, že náklady na
podsklepení jsou dražší než na
vrchní stavbu, proto plánuje nepodsklepený dům, ale musí jej zajímat podloží do nezámrzné
hloubky (1-1,4m). Geotechnický
průzkum se provádí nejlépe formou 2 kopaných sond před nákupem pozemku do dvojnásobku
hloubky základů. Dále, jaké je nebezpečí radonu, které prodražuje
základy v důsledku dodatečné
izolace a jak je to s podzemní vodou, případně blízkostí vodního
toku, rybníku nebo vodoteče.
A zejména jaká je dostupnost
přípojek, jak daleko je dům od přístupové cesty na pozemek a zda
přístupová cesta je na pozemku ve
vlastnictví státu nebo obce. V
případě soukromého vlastnictví je
nutné nejpozději s nákupem pozemku zřídit k cestě věcné břemeno práva chůze a jízdy. V případě,

Termín dokončení:
srpen 2009

adrese ungermannova@cmg.
prostejov.cz , tel. na čísle 582 302
555 nebo osobně u Mgr. Jitky
Ungermannové na Komenského
17.
KURZ ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ pro děti od tří let, mládež i
dospělé, začátečníky i pokročilé.
V úterý 17.2.2009 od 18.15 19.15 hodin, ve čtvrtek
19.2.2009 od 19.15 - 20.15 hodin, v sobotu 21.2.2009 od 6.45 7.45 hodin, v neděli 22.2.2009
od15.45 - 16.45 hodin. Tréninkové hodiny se týdně obměňují.
Sledujte www.kraso-prostejov.wbs.cz
Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově zve na výstavu fotografií o. Antína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého

– Austrálie a Nový Zéland. Slavnostní zahájení se uskuteční
18.2.2009 v 7:50 hod. při mši svaté ve školní kapli Cyrilometodějského gymnázia na Komenského
17. Veřejnosti bude výstava přístupna až do konce března vždy v
odpoledních hodinách.
XXXIII. „HANÁCKÉ BÁL“
– srdečně Vás zveme v sobotu 28.
února 2009 v kostelecké sokolovně. Začátek akce ve 20.00
hod. K tanci a poslechu hraje až
do tří hod. ráno hudební skupina
„AXEL“ z Olomouce, dále vystoupí „Hanácká beseda“ z Kojetína a hanácký soubor z Hrušky.
Vstup v kroji zdarma. Předprodej
vstupenek na Městském úřadě v
Kostelci od 23. února u paní Jelínkové. Srdečně zve hanácký
soubor Kosíř.

Kupujeme pozemek

že máme krásný pozemek na vrcholku kopce u lesa, tak je také důležité, zda bude obec v zimě
udržovat cestu.
Pan Veselý dále ví, že pokud je pozemek vzdálen od Prostějova, bude levnější, ale bude muset zvážit
dopravní obslužnost – spojení autobusem nebo vlakem. Pokud nebude chtít s paní vozit dceru do
Prostějova, je také důležité zjistit
jaká je v obci občanská vybavenost. To se netýká jen školy, dětského hřiště, ale i zdravotního
střediska, obchodů, případně večerky ale také uspokojení
„běžných potřeb“ rodičů, jako je
hospoda a kadeřnice.
Velmi podstatnou položkou je
však umístění pozemku v krajině,
blízkost lesa, výhled do krajiny.
Pan Veselý zjistil, že pokud nechce jet autem dále než 10 min. z
Prostějova, kde pracuje, pak tyto
atributy splňují částečně nebo plně
některé pozemky v Hamrech,
Žárovicích, Soběsukách, Plumlově, Mostkovicích, Vícově, Seloutkách, Určicích, Dětkovicích,
Smržicích, Kostelci, Slatinkách,
Bedihošti, Kralicích, Kelčicích,Vřesovicích a Vincencově.
Také si spočítal, že pokud bude
chtít ušetřit, koupí si raději menší
parcelu v rozsahu 500 až 700 m2,
protože každých 100 m2 ho přijde
v zásadě na 100 000 Kč, které mu
budou chybět na financování
přípojek, spodní a vrchní stavby.
Uvědomil si také, že pokud by
přemýšlel o pasivním nebo nízkoenergetickém domě je důležité,
jak bude dům orientován vůči světovým stranám vzhledem k
osvícení jednotlivých pokojů a z
tohoto pohledu je důležitá orientace domu a konzultace s architektem, kterého je nutné přizvat již k
výběru pozemku. Po prostudování asi 10 nabídek vyrazil pan
Veselý s paní na nedělní výlet s fyzickou obhlídkou pozemků a zjistil, že se výběr zúžil na čtyři.

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
Obecně se dá říci, že paní Veselá
preferuje pozemky s výhledem v
romantičtější krajině, které nabízejí 2 realitní kanceláře (Mostkovice, Slatinky) a pan Veselý je
spíš pragmatik, kterého zajímají
bezproblémové parcely nabízené
2 obcemi z výše uvedeného přehledu.
Důležité je i nahlédnutí do územního nebo regulačního plánu obce,
abychom zjistili, co se bude v blízkosti našeho domu stavět, aby-

chom nebyli překvapení, že se naše ranní snídaně s výhledem do
krajiny změní v počítání kamionů
nebo na melancholický pohled na
vysoké, šedé zdi nové cementárny.
Základní stanovisko obou manželů však zní, že chtějí bydlet mimo
Prostějov v klidném prostředí.
Příští týden s nimi společně navštívíme dvě realitní kanceláře a
tři starosty v okrese Prostějov.
Dotazy nám zasílejte na email:
prostejov@sophia.cz
-in-
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Karla Gotta doprovodí i Felix Slováček
S největší pravděpodobností
jedno z posledních megakoncertních turné nestárnoucího
Karla Gotta napříč Českou
republikou, které má plánovanou zastávku i v Prostějově,
bude vskutku noblesním
zážitkem. Na pódium prostějovské Víceúčelové sportovní
haly-ZS, totiž vedle „božského Karla“ dorazí jako doprovodný orchestr Big Band Felixe Slováčka a jako hosté vystoupí pěvkyně Monika Absolonová s Leonou Machálkovou.
O tom, jak se vůbec zrodilo koncertní představení velkého mistra na Hané, jsme si promluvili s
jedním ze tří spolupořadatelů
Tomášem Greplem. „Myšlenka
uspořádat koncert Karla Gotta v
Prostějově se mi honila hlavou
už začátkem roku 2008. To jsme
poprvé učinili předběžnou nabídku, protože jsme věděli o
plánovaném turné. Je pochopitelné, že ve hře byla spousta dalších nabídek, ale o Prostějovu
se začalo vážněji uvažovat v letních měsících loňského roku.
Stoprocentně nám bylo pořadatelství přiklepnuto v listopadu
roku 2008 a Prostějov se tak stal
jedním ze zhruba šesti měst
České republiky, které Karel
Gott navštíví v jarní části tohoto
turné,“ uvedl zajímavé informace majitel spolupořádající agentury MAMUT AGENCY. Dalšími spolupořadateli jsou Umělecká agentura GOJA a Umělecká agentura Petr Klér. Osobnost
Karla Gotta je takovým fenoménem, že takřka v půlročním
předstihu jdou lístky doslova na

VYHODNOCENÍ
VALENTÝNSKÝCH
PŘÍBĚHŮ

MOJE PRVNÍ, ALE TŘEBA I „DRUHÁ“ LÁSKA. To byl název
valentýnské soutěže, kterou pro vás připravil PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Do redakce jste posílali nejrůznější příběhy, které se staly
vám, ale i vašim přátelům či známým. Vaše povídky byly vtipné, , zajímavé, ale i k zamyšlení... Pro vítěze máme tandemový seskok pro
dva s přípitkem šampaňským po přistání, pro další dva hodnotné ceny od naší redakce. Jako nejlepší jsme vyhodnotili příspěvek pana
Oldřicha Lošťáka, který byl netradiční (a vtipný, jeho první i druhou
láskou jsou pejsci:-), jako jediný svůj příběh doplnil i fotografiemi,
na druhé místo jsme zařadili paní V. M. (kterak si našla manžela na
radnici), na třetí paní Marii M. (o vztahu, který možná bude pokračovat až v nebi...). Prosíme výherce, aby kontaktovali naši redakci na
tel. 582 333 433.

dračku. „Zájem o koncert je
opravdu značný. K dnešnímu
datu zmizelo z předprodejních
míst téměř tisíc vstupenek. Tato
předběžná čísla nás velmi
příjemně zaskočila. Prakticky
jsme vůbec ještě nezahájili odpovídající propagační kampaň a
lístky mizí jako housky z
krámu,“ s úsměvem zmínil překvapivá čísla Tomáš Grepl, jenž
vzápětí dodal: „Zajímavé také
je, že největší interes je o vstupenky té nejvyšší cenové relace.
Částka 1425 korun za ty nejdražší lístky se nám zdála totiž
na náš region hodně vysoká…“.
Zbývá dodat, že těchto nejdražších vstupenek už zbývá na pokladnách jen pár desítek kusů.
Kdo z příznivců „nesmrtelného“ umělce ho tedy chce vidět z
bezprostřední blízkosti, ať se zajištěním lístků neváhá.
Na Prostějovsku lze sehnat
vstupenky v cestovní kanceláři ČEDOK na Netušilově
ulici, v prodejně hudebnin v
Kramářské ulici, přímo ve
Víceúčelové hale v prodejně
hokejové výstroje Roman Vysloužil nebo v Konici v prodejně Elektro Brilant. Distribuci také zajišťuje prodejní
síť Ticket Art.cz.
Jelikož je Prostějovský Večerník jedním z hlavních mediálních partnerů celého projektu,
tak se i vy, naši čtenáři můžete
od příštího vydání těšit na možnost získání vstupenek ve čtenářské soutěži. Takže neváhejte
a zajistěte si příští číslo našeho
týdeníku, ve kterém bude položena první jednoduchá soutěžní
otázka.
-zv-

VYHODNOCENÍ
VALENTÝNSKÉHO
KVÍZU

Po tři týdny jsme na našich stránkách pro vás přinášeli Valentýnský
kvíz. Po třech kolech se sešlo třiatřicet správných luštitelů, z nichž
jsme vylosovali tyto výherce:
1. Alena Kočí, Sněhotice - výhra: romantická večeře v ceně
1.000 Kč při svíčkách v restauraci Na Kovárně nebo U Koníčka
2. Ludmila Dohnalová, Prostějov
3. Dita Kroupová, Němčice nad Hanou
4. Jiřina Kroupová, Němčice nad Hanou
5. Jana Pírková, Prostějov
Výherci na 2. - 5. místě obdrží dárkové zboží od Boutique Melrose. Ceny budou k vyzvednutí v redakci od středy 18. února.
Dnes přinášíme také správné odpovědi ze všech tří kol (jsou vytištěny tučně).
-red-

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

KVÍZ K „VÍTĚZNÉMU“ ÚNORU – 1. kolo

Valentýnský kvíz v množství odpovědí a vašich reakcí ukázal, že vědomostní soutěže vás prostě baví! Moc nás těší, že Večerník je pro vás vedle zdroje informací z
našeho regionu také stimulem k zamyšlení nebo k debatě s vašimi přáteli. Rozhodli jsme se proto v našich kvízech pokračovat! Blíží se 61. výročí únorových událostí v roce 1948, po nichž následovalo jednačtyřicet nedemokratických let. Naštěstí jsou již dávno za námi. Opravdu není důvod „vítězný“ únor slavit, ale zkusme zavzpomínat a připomenout si absurditu tehdejších časů. Víte, jakými slovy začínala Internacionála? Co to byly Lidové milice? Pro dříve narozené to nebude těžké, ti
mladší mohou zapátrat na internetu... Soutěž bude obsahovat dvě kola, po dnešním začátku pokračuje v pondělí 23. února.
Pravidla jsou stejná jako u Valentýnského kvízu. Vyhodnocení proběhne po obou kolech, výherce zveřejníme 2. března. 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! A co můžete vyhrát? Protože jde tak trošku o recesi, máme pro vás připraveny ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY!
Na vaše správné odpovědi čekáme do pátku 20. 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.
1. Proslulý projev Klementa Gottwalda začíná slovy c) Emil Hácha
a) Lidé bděte
b) Právě jsem se vrátil z hradu
3. Jan Masaryk byl po únoru 1948 ministrem
c) Toho bohdá nebude
a) národní obrany
b) zahraničních věcí
2. V únoru 1948 byl prezidentem
c) vnitra
a) Edvard Beneš
b) Karel Gott
4. Klement Gottwald pronesl svůj památný projev
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a) na Václavském náměstí
b) na Karlově náměstí
c) na Staroměstském náměstí
5. Komunistická píseň Internacionála začíná slovy
a) Mladý, ach mladý je soudruh Stalin
b) Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod
c) Kombajny a nakladače pošle soudruh Stalin

1. kolo
1. Jak se jmenuje bůh lásky?
a) Poseidon
b) Zeus
c) Eros
2. Bájnou mileneckou dvojicí
byli Orfeus a...
a) Euridika
b) Althaya
c) Europa
3. Marylin Monroe byla milenkou prezidenta...
a) Nixona
b) Cartera
c) Kennedyho
4. Egyptská milenka Cézara se
jmenuje...
a) Julie
b) Kleopatra
c) Lucie
5. Karel IV. měl...
a) 2 manželky
b) 3 manželky
c) 4 manželky
2. kolo
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
3. kolo
1. Ve vesmíru je souhvězdí milenců Perseus a
a) Ariadné
b) Andromeda
c) Artemis
2. Manželkou nejvyššího řeckého boha Dia byla
a) Hera
b) Artemis
c) Athena
3. Poslední manželkou krále Václava II., kterou nejvíc miloval, byla
a) Guta Habsburská
b) Eliška Rejčka
c) Eliška Přemyslovna
4. Jindřich VIII. měl manželek
a) dvě
b) pět
c) šest
5. Velkou epickou báseň, končící
zvoláním „Hynku, Viléme, Jarmilo“ napsal
a) Jan Neruda
b) Vítězslav Hálek
c) Karel Hynek Mácha

PV Veèerník, Olomoucká 10,
Prostìjov

VOLEJTE:
582 333 433
E-MAIL:
inzerce@vecernikpv.cz
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MONI-CAT exkluzivně pro Večerník: Valentýnský košt slivovice Pátek třináctého:
REGION "PŘI VYSTOUPENÍ NEMÁM ŽÁDNÉ ZÁBRANY!" musela rozhodnout páka PRO JISTOTU U HASIČŮ

Na Konicku došlo k týrání koně,

svědectví jsou ale anonymní
Jenom těžko se tomu dá uvěřit.
Do redakce se nám dostalo hned
několik svědectví z Přemyslovic o
otřesném zacházení majitele se
svým koněm, na jehož konci byla
uspávací injekce.
Je to opravdu k nevíře. Kůň, coby
symbol vznešenosti a jisté aristokracie, kůň, který za chůze padá vysílením, umírá podvýživou. I to je
obrázek, který se bohužel naskýtá.
Několik podobných svědectví se
nám sešlo z Přemyslovic. Zdejšímu
chovateli se ‚podařilo‘ zvíře přivézt
do natolik zuboženého stavu, že nakonec bylo jediným řešením jeho
utracení.
Podle svědků už delší dobu kůň trpěl evidentně podvýživou, přitom
ale ho pořád ‚jezdili‘. „To je asi to
největší zvěrstvo, co může v takovém stavu s koněm dělat,“ sdělili
nám jednoznačně odborníci na
chov koní. Jak jsme se dozvěděli ze
svědectví, která ovšem chtějí zůstat
každopádně anonymní, minimálně
ve dvou případech kůň při ježdění
spadl vysílením na zem přímo v ulicích Přemyslovic.
O nedostatečné výživě podle našich
informací svědčí i fakt, že v místě,
kde byl kůň ustájen, byly okousané
stromy a dřevěné vzpěry přístřešku,
dokonce prý i okrasné dřeviny, které jsou jinak pro koně jedovaté, a instinktivně se jim vyhýbá. Tedy za
normálních podmínek. Nakonec
musel být kůň utracen a ještě několik dní údajně ležel přikrytý plachtou na dvoře.
Jak se nám dál také podařilo zjistit,
lidé z okolí se také obrátili na příslušný úřad s žádostí o prošetření ne
konkrétně této záležitosti, ale vůbec
majitelova chovu. Tam však stížnost odmítli s tím, že pokud nemá
adresného podavatele, nemůžou se
tím zabývat. „Každý to tady ví, ale
nikdo se nechce spálit. Majitel se
chová tak, že má spoustu známostí
a dlouhé prsty. Lidi mají strach se

pod něco podepsat,“ dozvěděli
jsme se od svědka za podmínky, že
nikde nebude v této souvislosti zveřejněno jméno.
Všeobecně podléhá jakýkoliv kůň
registraci, na základě čehož je mu
vydávána jakási ‚občanka‘. Není
však už povinností mít vlastního veterináře, který by měl zvíře pod trvalým dohledem. Nemá smysl spekulovat, jestli je to dobře nebo špatně, v zásadě pro chovatele, který má
ke zvířeti náležitý vztah, je to víceméně samozřejmostí. Z jejich pohledu by šlo zcela jistě o zbytečnost
navíc. Naopak v tomto případě by
samozřejmě nemělo špatné zacházení se zvířetem dojít až tak daleko.
V tuto chvíli je ale podobná polemika bezpředmětná.
Množství denní krmné dávky je odlišné od druhu krmení, plemena koně, stáří, pohlaví, stavu a využití. Od
toho se liší také krmný režim, přičemž při zaregistrování trvalejšího
úbytku váhy, je nutno změnit krmné dávky nebo složení stravy.
Známky špatné výživy a podvýživy jsou vyhublost, apatie, malátnost, ztráta vitality, matná srst. V poslední fázi to končí právě tím, že
kůň spadne a nemůže vstát. Ale
dobré krmení a péče, čistá suchá stáj
a hlavně pomoc veterináře dává ještě šanci k nápravě i v tomto stavu. Je
ovšem už individuální záležitostí,
jak se s nedostatkem krmení zvíře
vyrovná a jak velká skutečná denní
dávka je. První příznaky podvýživy
se ale už dají vypozorovat právě stálým úbytkem váhy, výkonnosti a
celkové vitality, jako v tomto konkrétním případě, jde samozřejmě
celková kondice z kopce podstatně
rasantněji. V zásadě ale nekrmený
kůň především trpí, ovšem i přes
evidentní strádání by bylo přirozenou příčinou smrti spíš selhání jiných funkcí s nedostatkem krmení
spojených, než samotné vyhladovění.
–MiH-

Chov koní vyžaduje spoustu starostí a práce kolem, a také neustálý kontakt se
zvířetem. Jen tak se může stát opravdovým symbolem vznešenosti a jisté aristokracie.

S notnou dávkou nadsázky, a
jistě tento dvojsmysl MONICAT odpustí, by se dalo říct,
že na ní už není co odhalovat.
Držitelka 4 pornooscarů má
zdá se kuráže na rozdávání.
Drobná Ostravačka má v občance napsané jméno Monika
Adamcová a se svou profesí
nedělá žádné tajnosti. Nic nenamítala ani proti tomu, když
jsme ji po divoké show na erotickém plese v Jesenci požádali o nepříliš obvyklý rozhovor
(II. erotický ples v roce 2006,
pozn. red.). Nepříliš obvyklý v
tom smyslu, že se zástupci erotického průmyslu se na stránkách novin zase tak často nesetkáváme.
Je pro vás vystoupení dřina
nebo si to prostě užíváte?
Kdyby mě to nebavilo, tak to lidé okamžitě poznají. Nevadí mi
vystupovat před lidmi nahá. Je k
tomu potřeba skvělá hudba, celé
vystoupení si sama zrežíruju a
připravím. Opravdu mě to baví.
Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou v základní škole. A to
se mi opravdu splnilo, protože
jsem několik let učila na hudební škole herectví.
Bylo vám to k něčemu?
Vystudovala jsem hereckou
školu. Jestli mi to bylo k něčemu: Bylo to takové meziobdobí.
Práce s dětmi je pěkná práce.
Učila jsem pár šikovných, co šly
dělat herectví a hrají v divadle.
Bylo pěkné, když jsem viděla,
že mě ty děti mají rády. To se mi
líbilo. Dokonce jsme spolu hráli
i divadýlko, protože výškově
jsem se k nim připodňovala, takže jsem vlastně sama trénovala.
Ale zajímavé je, když mně jedna
holčička řekla: 'Paní učitelko,
vy jste taková, abychom vás jed-

nou neviděli v Peříčku!' Musím
se přiznat, že jsem nějakou dobu
při škole už tuto práci dělala, ale
nikdo to nevěděl. Jezdila jsem
vystupovat z Ostravy ven. Ta
holčička to řekla, aniž by cokoliv tušila, ale měla pravdu. Několikrát jsem v Peříčku vystupovala.

Jako že bych už skončila s touto
profesí? Když je zájem a když
mě to baví, tak v žádném případě nechci končit. A bude to určitě ještě nějaké ty roky trvat.

Dělá vám popularita dobře?
Je to příjemné. Nemůžu říct, že
ne. Musela jsem s tím už na začátku počítat. Takže mi dělá
dobře.

Co váš osobní život: Není to
'tahání práce domů'?
V osobním životě partnera nemám. Mými partnery jsou mí
malincí a větší a různí vibrátorci. Ne, partnera opravdu nemám. Nedělalo by to dobrotu při
mé práci. Mám určité zásady,
takže ne!

Nevadí vám, že všichni o vás
ví, že se živíte právě takto?
To mně taky nevadí. Vím, že to
ví. Bylo to vysílané i v televizi,
takže v baráku, kde bydlím, to
věděli, moje rodina to taky ví.
Kdybych se s tím měla nějak
skrývat, tak bych nemohla vystupovat v Česku.

Nemáte strach, že vám takové
to přirozené partnerství bude
chybět?
Ono to chybí. Ale zatím to tak je.
Myslím však, že jsem ještě nepotkala toho pravého. Takže mě
to zase až tak nemrzí.
Už jste přece jen ve své branži
osobnost. Jste v situaci, kdy si
můžete vybírat nabídky?
No, vybírat nabídky; Spolupracuji se solidními agenturami a
jezdím k lidem, které znám z
dřívějška nebo kam mě oni dál
doporučí. Mám reklamu na internetových stránkách, ale to není reklama, kde bych přijímala
nabídky od někoho absolutně
neznámého. Nedá se říct, že něco odmítám, spíš nereaguji na
neznámé nabídky.
Je něco, do čeho byste nešla?
Nešla bych vystupovat k někomu, kdo by mi řekl: 'Přijď na hotel do pokoje.' To bych měla
strach. Co se týče odmítání nějakého druhu vystoupení, to si
myslím, že moje vystoupení odvážné je. Při něm používám i
různé věcičky, takže v tom zá-

Co se změnilo ve vašem životě?
Změnilo se to, že jsem přestala
definitivně učit ve škole a vrhla
se na svobodnou dráhu. Změnily se takové ty jistoty trvalé práce. Jsem sice svobodná, ale
všechno záleží to také na tom,
jestli ta práce bude nebo ne. To
byl pro mě velký risk. Zatím je
to ale dobré a nikdy jsem nezalitovala. Za čtenářky i čtenáře
Večerníku se ptal Miloslav Havelka
Na svém minulém vystoupení v Jesenci se MONI-CAT představila jako zdravotní sestra. Co si připraví na návštěvníky V. erotického plesu?
brany rozhodně nemám.
Nemáte ale strach, co to s lidmi udělá?
Čím déle to dělám, tím zjišťuji,
k čemu všemu může dojít. Takže se mi při vystoupení na jedné
diskotéce i stalo, že když jsem
byla otočena zády, ani jsem si
nevšimla, že v zadu se připravuje muž, jenž si sundal kalhoty a
už chtěl jít na věc. A ani jsem nevěděla, že ho ochranka vytáhla a

odvedla pryč. Ale to by až tak
nebylo strašné. Spíš mám
strach, že by po mně mohl někdo hodit nějaké sklo nebo se
objevit nějací agresivní lidé. Také se už stalo, že něco letělo...
Týká se to tedy spíš stránky bezpečnosti. Samozřejmě může to
lidi vzrušovat, ale že by se tam
na mě někdo vrhal a chtěl mě
znásilnit, tak to asi nehrozí.
Kdy si řeknete: Dost, to stačí?

Tolik tedy MONI-CAT, která
bude letos znovu exkluzivním
hostem V. erotického plesu. Pro
ty, kdo by si už předem chtěli zajistit lístky, samozřejmě doporučujeme předprodej, ale nabízíme také soutěž o vstupenky na
letošní ‚eroťák‘, který nastartuje
v sobotu 7. března. Ptáme se tedy, ve kterém roce se držitelka
několika pornooscarů MONICAT poprvé v Jesenci představila. Čas na odpověď máte do pátku, uvidíme, na koho se usměje
štěstí.
–red-

Do Mostkovic už dorazily i vzorky z jihu Moravy
Druhý ročník degustátorské
soutěže se nezadržitelně blíží a
na adresu pořadatelů už dorazily i první soutěžní vzorky.
Úplně první půllitr s nezaměnitelnou moravskou medicínou
dorazil až z Hranic na Moravě
a vedle několika vzorků od prostějovských regionálních „paličů“ se objevila soutěžní láhev i
z kolébky tohoto moku Újezdce
u Uherského Hradiště.
Soutěžit se bude stejně jako v loňském ročníku hned v několika kategoriích. Takzvanou královskou
jsou pochopitelně švestky, trnky
a durancie, ve kterých obhajuje
minuloroční vítězství Josef Brňovják, dále jsou na listině zařazeny meruňky, hrušky, jablka,
společně peckoviny třešně, višně,
ryngle a také zbývající ostatní
ovocné destiláty a směsky. „Nově chceme do soutěže zařadit i
kategorii domácí likéry, kde oče-

káváme vzorky v podobě různých koňaků, griotek a podobných produktů podomácku připravených, například podle rodinných receptur a podobně.
Tímto chceme na kaléšek dostat
větší počet zástupkyň něžného
pohlaví, kterému jak se říká slivovice zrovna nevoní,“ prozradil
zajímavé novinky týkající se druhého ročníku degustačně kulturní
akce její hlavní pořadatel Lubomír Karafiát. Něco ostrého se
musí také samozřejmě zajíst něčím „šmakovnějším“. Minuloroční úspěšnou premiéru si zopa-

kují řezničtí mistři z regionu, kteří dodají do soutěže své delikatesní výrobky v podobě tlačenek, ale
případnému „obžerství“ jistě napomohou i další nově vyhlášené
kategorie. „Letos se budou koštovat i domácí klobásky a také sekaná. Své vzorky mohou přihlásit
jak profesionální výrobci, tak i
´domácí´ mistři uzenářského cechu. Přece jenom taková klobáska vytažená z vlastní udírny má
svou neopakovatelnou vůni a
originální chuť,“ hlásí další velice lukrativní soutěžní kategorie
Lubomír Karafiát. Patronkou ce-

Hrome to má říz! A Jak se to vyrábí? „Jamalalicha parťála,
chánua, chánua, chánua...“. A jak se to vlastně řekne normálně? No prostě, nahoru dám švestky, zkvasím to, spálím to,
zchladím to, skapu to.... Stáčím to, piju to, chutná to! A říká se
tomu navěky slivovice. Jestli dodržujete výše uvedený recept na
výrobu „známého všeléku“. Vemte svůj vzorek a přihlašte ho
do soutěže „Mostkovické kaléšek“.

lé akce je senátorka Božena Sekaninová, která je sama vyhlášenou kuchařkou a hodlá jít také se
svou „kůží“ na trh v podobě
vzorku sekané vlastní výroby. O
tom, že dobré jídlo a pití dokáže
oslovit doslova každého svědčí i
příslib náměstka hejtmana Aloise Mačáka, který přislíbil hodnotnou cenu pro jednoho z četných vítězů Mostkovického kaléšku. „Celkově bude vyhlášeno
sedm nejlepších trojic v každé z
kategorií destilátů, likérů a pálenek. Odměnu si odnesou i tři nejlepší z kulinářské části a s prázdnou neodejdou ani tři nejlepší degustátoři, kteří se přihlásí do soutěže o nejlepšího degustátora
koštu. Pro ty bude připraveno pět
ne zcela běžných druhů pálenek,“ prozradil další zajímavosti
hlavní pořadatel.
Důležité informace pro soutěžící!
Do hlavní soutěže (pálenky a li-

kéry) můžete vzorky 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.
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). Takže „paliči, udiči“ neváhejte a přihlaste se. Sobota 28. března, kdy
se tato pečlivě připravovaná akce
koná se blíží nezadržitelným
tempem.
-zv-

Obec Čelechovice na Hané zahájila dne 16. 1. 2009 stavbu kanalizace v obci.
Fyzické práce na realizaci projektu začnou v březnu 2009.
Stavbu bude provádět společnost IMOS Zlín s. r. o.

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

Obec Čelechovice na Hané získala v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní
prostředí(dále jen OPŽP) dotaci na projekt „Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané“.
Žádost o podporu projektu byla podána v prioritní ose 1. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

VOLEJTE:

775 562 356

Projekt řeší výstavbu oddílné splaškové kanalizace v obci Čelechovice na Hané a přečerpání
odpadních vod na centrální ČOV města Prostějova. Celková délka navržené kanalizace je
7,10 km. Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 1170 EO na realizovanou
kanalizaci. Celkové výdaje projektu jsou 122 mil. Kč, z toho obec získala dotaci z OPŽP,
konkrétně z Fondu soudržnosti ve výši 91,4 mil. Kč a dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR 5,3 mil. Kč. Ukončení projektu je plánováno na 30. 6. 2010. Informace o projektu
jsou k dispozici na www.opzp.cz, www.mzp.cz.

NECHTE SI JIŽ TEĎ
PŘIPRAVIT KOLO
NA NADCHÁZEJÍCÍ
CYKLISTICKOU
SEZÓNU.
VYHNETE SE
TÍM DLOUHÝM
ČEKACÍM LHŮTÁM
V SERVISECH NA
POČÁTKU JARA.

Bližší informace o projektu podá žadatel:
Obec Čelechovice na Hané
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané, telefon: 582 373 623
E-mail: obec@celechovice-na-hane.cz, www.celechovice-na-hane.cz

VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL
OPRAVY * servis
* součástky
DO 24Hod.
* doplňky

DRAHÝ BENZÍN

=PENĚŽENKA HOLÁ!!!
PROTO PŘIJĎTE PRO
NAŠE DOTOVANÁ
KOLA

ze švestek, rynglí, meruněk,
jablek, hrušek a destiláty vyrobené z několika druhů ovoce tedy takzvané směsky.
Princip výběru té nejlepší pálenky přiblížil Prostějovskému
Večerníku místostarosta Dobromilic Zdeněk Zdráhal, který
měl také své želízko v ohnivých
vodách: „Známkuje se jako ve

Zlatou vařečku ovládli drahanští Čertíci
kteří porotu uchvátili bramborákem a získali Zlatou vařečku. Druhé místo si díky Tajemství zatoulaného psa vyvařili
ledňáčci z Protivanova a Bousínská pětka si za Chilli con
carne odnesla cenu za třetí
místo.
Součástí Zlaté vařečky byl také
Branný závod tříčlenných družstev. Dvoukilometrová trať vojenským prostorem skýtala pět
stanovišť, na kterých plnili během unavení soutěžící náročné
úkoly. Na střelnici se museli
rychle zklidnit a dobře mířit, na
druhém stanovišti házeli granátem do vymezeného prostoru.
Základy první pomoci prověřila
třetí zastávka. Na čtvrtém stanovišti na soutěžící připravili
organizátoři základy hasičského sportu a aby záludností nebylo málo, tak poslední zkouškou bylo poznávání topografických značek a orientace mapy.
V mladší kategorii si s nástrahami trati nejlépe poradili hasiči z
Horního Štěpánova, starší kategorii ovládli Vrahovičtí.
Zlatou vařečku s branným závodem zhodnotil pro Prostějovský Večerník velitel SDH Drahany: „Je to naše nejoblíbenější
akce, kterou pořádáme. Důležité je, aby vyšlo počasí. Podle
účasti je vidět, že se Zlatá vařečka líbí.“
-top-

Jubilejní desátou kapitolu napsala v sobotu v devadesátých
letech obnovená Zlatá vařečka v Drahanech. Na tradiční
akci drahanských dobrovolných hasičů již před sedmou
hodinou ranní začali přijíždět
první soutěžící. Na okraj vojenského výcvikového prostoru Březina nakonec dorazilo
devatenáct družstev. Někteří
obzvlášť odvážní a otužilí dokonce spali z pátku na sobotu
na místě konání akce ve stanu.
Nutno podotknout, že teploměr ráno ukazoval minus devět stupňů.
O co vlastně ve Zlaté vařečce
jde? „Soutěží pětičlenná družstva s vedoucím, který ovšem
může pomoct jen radou. Každý
tým si vymyslí nejen svůj název, ale i soutěžní jídlo,“ řekl na
začátek k soutěži Josef Pírek,
velitel SDH Drahany. Návštěvníci tak mohli vidět týmy Žabáků, Plkanů, Marťánků, Kuchyni
severní flotily a mnoho dalších.
Z donesených surovin pak na
ohni v přírodě zkusí týmy své
plány realizovat. Jakmile je ešusová specialita hotova, pětičlenná odborná porota ochutnává
kulinářské umění. Šéfkuchař týmu navíc musí zvědavé porotě
popsat a vysvětlit postup vaření.
Nejlépe si v sobotu počínali a
oheň krotili Čertíci z Drahan,

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

Najdete nás na:

„Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané“.

přece jen v něčem výjimečný.
Jednalo se o košt s mezinárodní účastí, jeden ze vzorků totiž
dorazil až z dalekého slovenského Popradu. Nejstarším
účastníkem klání se stal osmdesátiletý Josef Vašků, který
přinesl pálenku z jablečného
vína a účastnil se poprvé.
Ochutnat bylo možné pálenku

www.vecernikpv.cz

Hodinový
manžel
Potøebujete

Zahájení projektu

škole a soutěží se na dvě kola. V
prvním se z každé láhve odebere sedm koštů. Jakmile k tomu
dojde, láhev se z pultu odstraní.
Do druhého kola postoupí 14
nejchutnějších pálenek a každý
ze soutěžících má tři košty.“
Během téměř tříhodinového
klání panovala výborná atmosféra, která soutěžící neopustila
ani při vyhlašování výsledků.
Cenu za nejlepší pálenku si odnesl Ondřej Svozilek, který přepálil kombinaci hrušek a švestek. V těsném závěsu za vítězem skončil výpalek dobromilického starosty Pavla Drnovského. Ten soutěžil s destilátem
z třešní, višní a meruněk a svůj
vzorek, i přes druhé místo, nepovažoval za nejchutnější. Protože vzorky na třetím a čtvrtém
místě dosáhly stejného počtu
bodů, rozhodlo organizační vedení, že o pořadí rozhodne
chlapská disciplína - páka. Po
nervy drásajícím souboji nakonec odešel s cenou za třetí místo
pan Pukl starší.
Starosta obce, Pavel Drnovský,
zhodnotil pro Prostějovský Večerník pátý ročník koštu: „Jsem
spokojen s průběhem akce, i
když přípravy nám přinesly
mnoho starostí. Sešlo se méně
vzorků než v minulých letech,
Silnější vyhrává. O pořadí na třetím medailovém postu musela nakonec v Dobromilicích rozhodnout páale myslím, že účastníci odcháka…
foto: Tomáš Polák zeli spokojeni.“
-topMilovníci alkoholových destilátů si dali dostaveníčko v sobotu 14. února v Dobromilicích. V tamní moštárně se konal již pátý ročník Koštu slivovice a pálenek. Na degustátorském pultu se sešly pálenky
25 soutěžících, což značí oproti minulým letům mírný ústup
ze slávy. Ale tento ročník byl

Návštěva u hasičů je pro malé školáky vždycky dobrodružstvím. Že je zrovna pátek třináctého nejspíš vůbec neřeší.
Ne že by to byla nutnost nebo
nějaká pověrčivost spojená s
pátkem třináctého. Nicméně
už nějaký ten rok právě tento
magický den spojují hasiči se
dnem otevřených dveří na
svých základnách. Bez ohledu
na to, kolikrát že tento den během roku lze v kalendáři zaregistrovat. Tento pátek třináctého se otevřela vrata hasičské
stanice v Konici ne kvůli poplachu, ale pro malé návštěvníky z nižšího stupně zdejší základky.
Podle velitele hasičské stanice v
Konici Vladimíra Kubíčka, dveře služebny otevírají v souvislosti s tímto datem už řadu let.
„Nejdřív to začalo z iniciativy
Asociace hasičských důstojníků. Postupně se ‚pátky třináctého‘ rozšířily do všech profesionálních hasičských jednotek v
republice. „Je to samozřejmě závislé na podmínkách každé stanice, vybavení, to, co můžou nabídnout k ukázkám. Dnes nás
trochu limituje i počasí, které nedovoluje jít třeba do dvora, kde
bychom mohli předvést také v
akci výsuvný žebřík,“ dodává
velitel.
Ovšem pokud je možnost, termín padne do příhodného ročního období, nabízí se obráceně
možnost vyjet s technikou rovnou za školáky a prezentovat
práci hasičů ‚živou ukázkou‘.

Co ale malé školáky nejvíc zajímá? „No třeba jak dlouho spíme,“ usmívá se velitel jedné ze
zvídavých otázek. „Ale vážně.
Myslím, že je zajímavé a taky
důležité, že se ptají na to, jak se
můžou stát hasičem, podmínky
přijetí. A hlavně taky – jestli můžou k hasičům i děvčata,“ sděluje svoje poznatky. Logická otázka tedy zní: A můžou i děvčata?
„Samozřejmě teoreticky ano, záleží to ale na podmínkách každé
služebny, jestli umožní trvalou
pohotovost smíšených jednotek.
To znamená oddělené sociální
prostory a podobně. Což konkrétně u nás v Konici za daného
stavu možné není,“ vysvětluje.
Samozřejmě se nešlo vyhnout
ani otázce, jak je to daleko s plánovanou výstavbou nové hasičské stanice v Konici, o které se
mluví už několik let. „Začínám
tomu už opravdu věřit. Letos by
mělo dojít k potřebné změně
územního plánu a dokončení
projektových příprav tak, aby se
podle možností mohlo začít co
nejdřív stavět. Bude to už určitě
hasičská základna nového tisíciletí, kam se určitě přijdou rády
děti podívat, i když už to bude
trochu z ruky,“ věří V. Kubíček.
Změní se přestěhováním do nových prostor nějak statut konických profesionálních hasičů, co
třeba do počtu nebo obvodu působnosti? „Nové prostory jsou

projektovány pro osmičlenné
družstvo ve směně. Přesto se zatím předpokládá, že se na stávajícím stavu – pětičlenná zásahová jednotka, nic měnit nebude.
Je to závislé na obvodu, s jehož
změnou se nepočítá,“ vysvětluje
velitel. Nicméně naopak lze také
připustit, že větší prostory nabídnou také dostatečný komfort
pro případ, že by na konické služebně se objevila v týmu dívka.
A pokud se vrátíme k často kladené otázce dětí, jak se stát hasičem? Prvním předpokladem je
především maturita. V jakémkoliv oboru, i když preferovaní
jsou absolventi střední hasičské
školy. Ta je ovšem u nás jediná v
republice, a to ve Frýdku-Místku. Před nástupem k jednotce,
nebo spíš samotným výcvikem,
však uchazeč musí projít několikastupňovými testy. „Spousta
zájemců o tuto profesi na náročných fyzických testech. Teď procházíme velkou generační obměnou, která se stále daří zaplňovat. Zájem o práci profesionálního hasiče určitě je,“ potvrdil Večerníku v pátek třináctého
velitel hasičské stanice v Konici
Vladimír Kubíček. Jak ještě závěrem uvedl, ani letošní poměrně hustá frekvence pátků se třináctkou nic nemění na tom, že
den otevřených dveří tady bude
při každém z nich. Tedy už hned
v březnu.
–MiH-
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BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Čtvrtek 19. února: 10:00-12:00 hod. Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba.
Neděle 22. února: 13:00-15:00 hod.
Program MC Cipísek
Přijímáme přihlášky na kurz Respektovat a být respektován kurz výchovných a komunikačních postupů pro
rodiče i pedagogy, odpolední kurz duben-květen
Narozeninový týden 16.2. - 20.2. V
hernách pro rodiče s dětmi oslavíme
10. narozeniny Cipíska!
Minikarnevaly - pro děti do 1,5 roku
ve skupině Broučci, MC Dvořákova
16.2., MC sídl. Svobody 19.2. Jarní
prázdniny v MC Cipísek 23.2. - 27.2.
omezený provoz MC Dvořákova otevřeny herny pro rodiče s dětmi dle
běžného rozpisu, neprobíhají kroužky. MC sídliště Svobody zavřeno.
Mimi-klub - kurzy pro nastávající a
čerstvé maminky s dětmi do 1 roku
středa 12.30 - 14.30, MC Dvořákova.
Nošení dětí v šátku - 18.2. Baby masáže - 4.3. a 11.3. Na oba kurzy přijímáme přihlášky.
Předprodej vstupenek na Rodinný
karneval (22.3.) na obou pracovištích
MC od 16.2. www.mcprostejov.cz, email: 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.
Jednodenní lyžařský zájezd s lyžařskou školičkou - Praděd - 7.3.2009
Informace: Sportcentrum – DDM,
Mgr. T. Zajíčková, tel. 582 332 297.
Galerie S, SOU obchodní, E. Husser-

la 1 pořádá výstavu „ADRAV KENI,
KEŇA V PROSTĚJOVĚ“. Výstava
potrvá do konce února.
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnázia určený
žákům 5. tříd ZŠ. Termíny: 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
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.
TJ Sokol Čechovice, oddíl kopané
pořádá VELKÝ SPORTOVNÍ
PLES – sobota 21. února 2009 od
20.00 hod. hraje skupina GASTRO.
Vstup pouze ve společenském oblečení. Prodej vstupenek každou středu
16.00 – 18.00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL dne 22. února 2009 v sokolovně. Hudba a občerstvení zajištěno.
Začátek ve 14.00 hod.
Výstava fotografií žáků Atelieru
modrý Anděl-Bar 12opic, Partyzánská 14, PV /do konce února/.
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.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV PV, pořádá ve
dnech 20. – 27. června 2009 rekondiční pobyt pro postižené s onemocně-

KUPÓN č. 7
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

ním 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.
Zápis děti k předškolnímu vzděláváni
pro školní rok 2009/2010 se koná v
úterý 3. března 2009 od 14.00 do
15.00 hodin v budově mateřské školy.
DS Větřák Pivín Vás všechny srdečně zve do Pivína na 41. OSTATKY
v neděli 22. února 2009 a v úterý 24.
února 2009 vždy od 19.00 hodin v
kulturním domě. Hraje skupina Romantika, občerstvení zajištěno, ostatkový program bude ...
V sobotu 4.4.2009 od 19 hod. v
Národním domě v Prostějově pořádá
senátorka Božena Sekaninová
COUNTRY PLES – ORANGE
EXPRES. Tančí se ve všech prostorách. Hlavní sál – Poutníci, kavárna –
Náhoda, restaurace – Mrko band, vinárna – Duo casino. Předprodej v
Knihkupectví u Radnice, nám. TGM
15. Country oblečení vítáno.

TAMDEM Protivanov. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Svoz z
Prostějova: Hlavní nádraží 19.00,
Svatoplukova - U Milosrdných bratři
19.10, Městské lázně 19.15, Restaurace Haná 19.20‚ Čechovice křižovatka 19.30.
Fit klub Linie, Újezd 3, tel.: 608 881
704: NOVÉ HODINY KALANETIKY v út. a ve čtv. ve 20.00 hod. se
Soňou, zahájení 19. února 2009. CWALK- nové hodiny street dance s
Liborem, každý pátek 18.45 hod.
Hledáme lektory na všechny druhy
cvičení a tance.
TJ Sokol Určice pořádá Společenský
ples v sobotu 21. února 2009 ve 20
hod. v sále místní sokolovny k tanci a
poslechu hraje taneční orchestr
CLASSIC z Kroměříže. Předtančení:
Latinsko-americké tance Taneční studio Dany Hubené. TOMBOLA:
hlavní cena LCD TELEVIZOR,
vstup ve společenském oděvu.
Případná rezervace míst na tel. 606
455 350 do pátku 20.2.2009.
Pozvánka KPH Konice - 24. února
2009 v 19.00 hod. 3. řádný koncert
pro Aloise Trnečku. Mladota Ensemble Prague - smyčcový kvintet a
klavír.

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých Prostějov a Tyflo
Centrum Olomouc, regionální pracoviště Prostějov vás srdečně zvou na
Den otevřených dveří na téma: „Braillovo slepecké písmo – symbol naší
gramotnosti“ Místo konání: v prostorách SONS, Svatoplukova ul. č.
15, Prostějov 18.2.2009. Program:
9.00h zahájení a představení SONS a
TC - film „Když oči nevidí“ - seznámení s historií vzniku a využití
Braillova slepeckého písma, včetně
praktické ukázky čtení a psaní - předvedení aplikovaného stolního tenisu
pro nevidomé SHOWDOWNU.

Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v
srpnu 2009. Více Info pí. Zapletalová 776 054 299, 582 366 212.

FC RELAX PROSTĚJOV Vás srdečně zve na 6. FOTBALOVÝ PLES
konaný v pátek 20. února 2009 od
20.00 hodin v kulturním domě ve
Smržicích. K tanci a poslechu hraje

Zastupitelstvo obce Mostkovice Vás
srdečně zve na obecní ples, který se
uskuteční 28.2.2009 od 20.00 hodin v
sokolovně v Mostkovicích. K tanci a
poslechu hraje skupina NOVIOS. Pro

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a
pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačka do vany, francouzské hole. Kontakt pí. Zapletalová 776
054 299, 582 366 212.

návštěvníky připraveno občerstvení,
tombola, doprovodný program.
Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris – beseda „To nejlepší z
Norska“ čtvrtek 19. února 2009 od
17:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov. Beseda s
MUDr. Pavlem Navrátilem, CSc. o
přírodních krásách Norska. Beseda
bude doplněna promítáním barevných fotografií.
Tvořivá dílna - Základy drátování
- pátek 20. února 2009 od 16:00 do
18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
16.2. pondělí - od 8.00 hpd. Kurz anglického jazyka v TC Prostějov
19.2. čtvrtek – od 10.00 hod. Tvoření
z keramické hlíny v dílně ČSOP IRIS
na Husově nám.č. 67 v Prostějově.
Obec Dobromilice pořádá v sobotu
21. února 2009 Dobromělské ostatky. Akce začne v 9.30 hodin převzetím ostatkového práva u starosty obce. Poté bude pokračovat masopustním průvodem obcí. Ve 20:00 hodin
odstartuje ostatková veselice v místní
sokolovně (pochovávání basy, tombola, teplá kuchyně). Hraje DUO
TANDEM.
Fitness-body slim. Od 19.2.2009 pokračuje opět cvičení Gyro ve Společenském domě Prostějov každý čtvrtek od 18-19 hodin. Od 19.-19.30 navazuje cvičení proti bolesti v zádech i
při akutních problémech. Marie Jeřábková-mobil-773669402
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106, tel.: 588 000
167.
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. v PV, Kostelecká
17 zve své členy i nečleny 20.3.2009
na zájezd do Zlína – muzeum obuvi,

Správná odpověď z č. 5: Na snímku je budova na ul. Blahoslavova - Kostelecká. Vylosovaným
výhercem je p.Patz, Krasická 49, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 24. února 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 2. března 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).

Vizovic – exkurze. Výběr příspěvků
na rok 2009 a přihlášky na zájezd každé úterý v kanceláři č. 106 od 9.00 –
12.00 hod. tel.: 588 000 167.
Dům dětí a mládeže ORION pořádá
výlet na jedinečnou výstavu v Brně
"Tutanchamon - jeho hrob a poklady". Odjezd je 24. února v 9.28 sraz na nádraží ČD v Němčicích nad
Hanou v 9.15. Prohlídka je objednána
na 12.00hod. Máme rezervováno
pouze 30 míst, takže pokud máte
zájem, neváhejte a nahlaste se nejpozději do 20. února na DDM. Příjezd v
17.26, v případě delší prohlídky v
18.26.hod.
POZVÁNKA na tradiční veřejnou
ochutnávku a soutěž o nejlepší domácí pálenku VRANOVSKÁ
ŠTAMPRLA, jejíž sedmý ročník se
uskuteční v sobotu 7.3.2009 v Motorestu u topolů v Kelčicích. Začátek ve
14.00 hodin. Soutěžící mají vstup
zdarma. V ceně vstupného je volná
ochutnávka vzorků. Během odpoledního programu bude slosována i
zákaznická soutěž vyhlášená rodinnou pálenicí v Žešově. Výběr vzorků
do soutěže Vranovská štamprla se koná již 26.2.2009 od 1700 do 2000 hodin a 27.2. od 1600 do 1730 hodin v
Hostinci pod kaštany ve Vranovicích.
Podmínky soutěže: k hodnocení se
předává vzorek v množství 0,5l ve
vlastní láhvi, s uvedením druhu, roku
pálení, % lihu a pálenice. Přihlášený
vzorek je výsledkem vlastního úsilí
soutěžícího, do soutěže může jeden
soutěžící předat 1 vzorek.
Pozvánka na již tradiční V. společensko-erotický ples konaný dne
7.3.2009 od 19.00 hod ve všech prostorách kulturního domu v Jesenci. K
poslechu a tanci hrají jako obvykle
dvě kapely. Ples je laděn do erotického
nádechu a programem Vás budou
provázet profesionálové v oboru, nebude chybět ani bohatá tombola s věcnými cenami a speciální kuchyně s
dobrým jídlem. Kapacita omezena,
proto si zajistěte vstupenky v dostatečném časovém předstihu v předprodejích: Konice Elektro Brilant, Masarykovo nám. 31, tel.: 582 396 268, Prostějov – Hudební nástroje, Kramářská
1, tel.: 582 346 869, bližší info na email: agencymamut@volny.cz
TJ SOKOL Přemyslovice Vás srdečně zve na OSTATKOVÝ PLES s
tradičním pochováváním basy. Sobota 21. února 2009 ve 20 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu hraje ROSE
BAND. Místenková vstupenka, bohatá tombola – domácí kuchyně,
vstup ve společenském oděvu. Předprodej vstupenek v pátek 20. února
2009 od 18:00 do 20:00 hodin v sokolovně. SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ! V sobotu od 9. hodiny projde obcí masopustní průvod maškar!
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Kino Metro 70
Pondělí 16. února:
14.00 Bijásek – Mimořádný
17.30 Peklo s princeznou
Česká pohádka
20.00 Vy nám taky, šéfe !
Česká komedie
Úterý 17. února:
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Ukrutně šťastni
Dánsko
Středa 18. února:
17.30 Peklo s princeznou
20.00 Vy nám taky, šéfe !
Čtvrtek 19. února:
17.30 Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník
Muzikál USA
20.00 Podivuhodný příběh
Benjamina Buttona
Americké filmové drama
Pátek 20. února:
17.30 Muzikál ze střední 3
20.00 Podivuhodný příběh B. Buttona
Sobota 21. února:
17.30 Muzikál ze střední 3
20.00 Podivuhodný příběh B.Buttona
Neděle 22. února:
17.30 Muzikál ze střední 3
20.00 Podivuhodný příběh B. Buttona
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 21. února:
15.00 Mach a Šebestová
na prázdninách 2
Pásmo pohádek
17.30 Vy nám taky, šéfe !
Česká komedie
20.00 Hlídač č. 47
České filmové drama
Neděle 22. února:
17.30 Vy nám taky, šéfe !
20.00 Hlídač. 47
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 18. února:
18.00 Sobík Niko
Animovaný dobrodružný film
Pátek 20. února:
20.00 Austrálie
Drama USA/Austrálie
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 18. února:
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Čtvrtek 19. února:
9.30 Akademie třetího věku
Jídelní rituály od pravěku
až po dnešek
Městské
divadlo divadlo
Městské
Čtvrtek 19. února:
19.00 Arnošt Goldflam
DOMA U HITLERŮ
Moravské divadlo Olomouc
Divadlo
Point
Divadlo

Point

Středa 18. února:
19.00 Kabaret Gizela

Brooklyn
Brooklyn

Společenský
dům
Spoleèenský

Čtvrtek 19. února:
19.00 Electronic Thursdays
Pátek 20. února:
21.00 S.R.SCOOL NIGHT
Sobota 21. února:
21.00 JUNGLIST MOVEMENT

Čtvrtek 19. února:
19.00 Komorní recitál Báry Basikové

Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 20. února:
Rádio party/DJ Filip Jančo
Sobota 21. února:
Disko Rádio Kiss Publikum
/DJ Petr Kopčil
Další pozvánky dnes
také na straně 6

Apollo
13
Apollo

dùm
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Pátek 20. února:
21.00 HIP HOP DRINKS NIGHT
Sobota 21. února:
19.00 STARÁ DOBRÁ RUČNÍ
PRÁCE
Simetrix
Simetrix
Pátek 20. února:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 21. února:
DJ Otto Šabart

Berani - 21.3.-20.4. Dostanete se do křížku s partnerem kvůli nebetyčné malichernosti. Jenomže toto bude pouze vrcholem nahromaděných sporů, které jste mezi sebou dříve neřešili. Teď se to vymstí.
Býci - 21.4.-21.5. Nedívejte se po druhých, řiďte se vlastním rozumem. Možná se vás někdo pokusí svést na nesprávnou cestu, vy to
ale naštěstí včas odhalíte. Sami máte dost rozumu na to se prosadit.
Blíženci - 22.5.-21.6. Zase se dostanete o kousek blíž ke svému cíli.
Nesmíte být ale příliš zbrklí. Všechno se pečlivě rozvažte a nehrňte
se příliš rychle do něčeho, co jen trochu zavání hazardérstvím.
Raci - 22.6.-22.7. Vaše nadšení je k ničemu, pokud budete věci dělat
pouze na polovinu. Spoustu věcí nedotáhnete do samého konce a tím
přicházíte o dobré výsledky a hlavně o peníze. Změňte to.
Lvi - 23.7.-23.8. Nedělejte si žádné plány pro volný čas, tento týden
ho mít moc nebudete. Zameškali jste totiž několik věcí na úřadech a
je nejvyšší čas to napravit. Ať vás ani nenapadne další odkládání.
Panny - 24.8.-23.9. Co jste nestihli minulý týden, okamžitě dokončete nyní. Nenechávejte za sebou žádné resty, mohlo by se vám to
šeredně vymstít. Týká se to i vašeho partnerského vztahu.
Váhy - 24.9.-23.10. Můžete se stáhnout do ústraní a vyčkat, až se přežene bouřka okolo. Vás se sice přímo týkat nebude, ale mohla by vám
rovněž uškodit. Jakmile bouře pomine, dejte se do práce.
Štíři - 24.10.-22.11. Klidně můžete mlsat sladkosti, vám obezita rozhodně nehrozí. Přesto byste se ale mohli více pohybovat, byli jste na
to zvyklí a teď vám to může chybět. Při sportu se můžete i seznámit.
Střelci - 23.11.-21.12. Napadne vás bacil a budete tak nuceni ulehnout do postele. Nebudete mít z toho radost, protože v zaměstnání zameškáte hodně práce. Přecházet nemoc by se vám ale nevyplatilo.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Pláčete na špatném hrobě, ze svých neúspěchů se nesmíte svěřovat osobám, které jen čekají na vaše zakopnutí. Nedávejte nic najevo a přemýšlejte, jak ze všeho vybruslit.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Klidně se ve vás mohou probudit umělecké
sklony. V tom případě se dejte do psaní, máte nadání na pořádný román, který nadchne každého. Můžete vycházet ze životních zkušeností.
Ryby - 20.2.-20.3. Rádi riskujete a tentokrát by se vám to mohlo vyplatit. Ale všeho s mírou. Nesmíte za vidinou vysokého zisku jít po
hlavě, i při riskování se musí přemýšlet. Ale rozhodně to bude napínavé.

16.2. 2009

07:25- Will & Grace VI (24)
07:55- Přátelé II (17)
08:25- M*A*S*H (245)
08:55- Panelák (72)
09:40- Odpadlík II (14)
10:40- Právo a pořádek III (9)
11:40- To je vražda, napsala IV
(6)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (3)
13:10- Will & Grace VII (1)
13:40- Policie - New York
(114)
14:40- Čarodějky I (3)
15:40- Médium II (22)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(9)
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 (18)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (64)
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha (7)
23:25- Žralok I (7)
00:25- Na plný plyn I (13)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Ve jménu zákona I (9)
04:00- Na čem záleží (65)
04:25- Autosalon

05.00 - Krotitelé
dluhů (6/12)
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
11.35 - Za školu
12.10 - Zkus mít vkus
12.35 - Bílé ovce
12.50 - Zábavná škola - Děti
v Čechách (6/10)
13.05 - Záhady starého Egypta
(6/10)
13.20 - Pohádky z celého světa
(13/13)
05:59 Snídaně
13.35 - Heidi
s Novou
Britský film
08:35 Tequila a Bonetti
15.20 - Aquanauté
v Římě (22)
16.15 - Dobrodružné rybaření
09:30 Nebezpečná sopka
Bulharsko - kanadsko - 16.50 - Dobrodružství vědy
a techniky
britský katastrofický
17.20 - Ukrývané děti (2/2)
film
Italský film
11:25 Odložené případy IV
18.55 - Zprávy v českém
(8)
znakovém jazyce
12:15 Můj přítel Monk V (1)
19.05 - Na plovárně s Peterem
13:15 Pohřešovaní III (12)
Greenawayem
14:10 Kobra 11 VII (2)
15:10 Hvězdná brána V (14) 19.30 - Biliár
16:05 Las Vegas: Kasino (2) 20.00 - Souboj vojevůdců
(7/13)
17:00 Odpolední
20.50 - Neznámí hrdinové Televizní noviny
Pohnuté osudy
Sportovní noviny
21.20 - Krásný ztráty
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka Miami IV 21.45 - Jak se žije se psem podle
Jindřicha Procházky
(23)
22.00 - V odborné péči (20/43)
18:30 Ulice (1201, 1202)
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Q
Sportovní noviny
23.40 - Film point
Počasí
Výletníci
20:00 Kobra 11 XII (11)
Naděje zítřka
21:05 Víkend
Obzor
21:40 Dr. House III (6)
Sedm divů Bratislavy
22:35 Jezero
Noční filmový klub
Kanadsko-americká
00.40 - Playtime
hororová komedie
Stylisticky nejod00:00 Mrtvá zóna IV (9)
vážnější film Jacquese
00:45 Áčko
Tatiho
01:30 Novashopping
02.35 - Knižní svět
01:55 Konec vysílání
03.05 - Restart (6/8)
03.15 - Po stopách
06:15- Tele- 03.30 - Máte slovo
shopping 04.15 - POKR
06:35- Petr Pan a piráti (41)
04.45 - Československý
07:00- Teleshopping
filmový týdeník
07:10- Oggy
(716/2379)

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (77/78)
08.55 - Netrpělivost srdce
Televizní hra
10.35 - Moje rodina II (7/13)
11.05 - Arménská genocida
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Okouzlení VIII (49/54)
14.45 - Soudkyně Amy IV
(13/24)
15.25 - Simpsonovi XIX
(4/20)
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:
Tetřívek obecný
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Proč bychom se
netopili (4/10)
21.00 - Na cestě po Jersey
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (7/40)
22.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.35 - Amadeus
Americký film
01.35 - Okouzlení VIII (49/54)
02.25 - Poklady světa
02.40 - Události v regionech
Brno
03.05 - Události v regionech
Ostrava
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Týden v regionech
Brno
04.20 - Týden v regionech
Ostrava
04.45 – Počesku: Na zámku
Kozel

Pondìlí

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (42)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy
07:25- Will & Grace VII (1)
07:55- Přátelé II (18)
08:25- M*A*S*H (246)
08:55- Panelák (73)
09:40- Odpadlík II (15)
10:40- Právo a pořádek III (10)
11:40- To je vražda, napsala IV
(7)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (4)
13:10- Will & Grace VII (2)
13:40- Policie - New York
(115)
14:40- Čarodějky I (4)
15:40- Médium III (1)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(10)
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 (19)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(49)
21:20- Deska roku 2008
22:25- Kauzy z Bostonu I (7)
23:20- Sběratelé kostí I (4)
00:20- Na plný plyn I (14)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona I (10)
03:50- Na čem záleží (66)
04:15- Svět 2009
04:40- Receptář prima nápadů
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Støeda

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Tibet v
Nepálu: Gompa
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Televarieté
10.35 - Doktor z vejminku
(3/7)
11.20 - Studio B
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(7/13)
13.45 - Okouzlení VIII (51/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(15/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (7/26)
16.15 - Já a moje rodina
(23/26)
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:
Zbrašovské jeskyně
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
05.00 - Objektiv
21.55 - Losování Sportky
05.30 - Správy
a Šance
STV
22.00 - Hotel Babylon I (7/8)
05.59 - Dobré ráno 22.55 - Losování Šťastných
08.30 - Panorama
deset a Šance milion
09.10 - Kosmopolis
23.00 - Sluneční stát
09.40 - Mýty a fakta historie:
Český film
Lucrezia Borgia 00.35 - Okouzlení VIII (51/54)
krásná travička
01.30 - Hledání ztraceného
10.25 - 168 hodin
času
10.55 - Mezi námi zvířaty
01.50 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
02.15 - Události v regionech
12.00 - Kluci v akci
Brno
12.25 - Černé ovce
02.40 - Události v regionech
12.40 - Hřiště 7
Ostrava
14.50 - Fokus ČT24
03.05 - Sabotáž
15.15 - Vltava v obrazech
03.30 - Tajné akce StB (7/40)
(4/86)
15.40 - Svět zázraků: Ushuaia 03.45 - Regiony ČT24
(10/26)
04.10 - Kultura v regionech
Brána poznání
04.40 - Generace "0"
16.10 - Malíři z Provence (1/3)
17.00
Bojová
umění
aneb
05:00 NovaJednota osobnosti
05:59 Snídaně
shopping
(7/10)
s Novou
05:59 Snídaně s Novou
17.25
To
jsou
věci!
(5/10)
08:35 Zorro: Meč a růže (2)
08:30 Zorro: Meč a růže (1)
17.50
Divnopis
Dneboh
09:50 Moře lásky: Romance
09:25 Chyťte vraha (2/2)
18.00 - Klíč
u jezera
Závěrečná část
Německý romantický 18.30 - Babylon
amerického filmu
18.55 - Zprávy v českém
film
11:20 Odložené případy IV
znakovém jazyce
11:40 Odložené případy IV
(10)
19.05 - Learning English with
(9)
12:20 Můj přítel Monk V (3)
Ozmo (12/13)
12:30 Můj přítel Monk V (2)
13:15 Pohřešovaní III (14)
19.30 - Sabotáž
13:25 Pohřešovaní III (13)
14:15 Kobra 11 VII (3)
20.00 - Ta naše povaha česká 14:10 Kobra 11 VII (4)
15:10 Hvězdná brána V (16)
15:10 Hvězdná brána V (15)
EVROPSKÝ FILM
16:05 Las Vegas: Kasino (4)
16:05 Las Vegas: Kasino (3) 20.30 - Můj dům v Umbrii
17:00 Odpolední
17:00 Odpolední
Britsko-italský film
Televizní noviny
Televizní noviny
22.10 - V čele Evropy
Sportovní noviny
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
23.10 - Burianův den žen
17:35 Kriminálka Miami IV
s Petrou Dvořákovou 17:35 Kriminálka Miami IV
(24)
23.40 - Musicblok
(25)
18:30 Ulice (1203, 1204)
VEČER NA TÉMA... 18:30 Ulice (1205, 1206)
19:30 Televizní noviny
Architekti v umění
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
00.05 - Chrámy múz
Sportovní noviny
Počasí
01.00 - Architekt Josef Zítek
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
01.30
Muž
za
scénou
20:00 Beze stopy VII (7)
zahradě 2 (86)
02.10
Souboj
vojevůdců
21:00 Námořní vyšetřovací
21:20 Kriminálka Miami V
(7/13)
(23)
služba III (23)
02.55
Náš
venkov
22:15 112
21:55 Na vlastní oči
03.15
Znamení
a
rituály
22:50 Krvavá volba
22:40 Plastická chirurgie s.r.o.
03.25 - Světci a svědci
Koprodukční film
IV (12)
03.40 - Sváteční slovo spisovaUSA, Kanady, Velké
23:35 Přežít kriminál
tele a dramatika
Británie a Německa
Americký film
Miroslava Stoniše
01:05 Kriminálka Las Vegas
01:25 Novashopping
03.45 - Cesty víry
IV (18)
01:45 112
04.05 - Křesťanský magazín
01:50 Novashopping
02:10 Rady ptáka Loskutáka 04.20 - Exit 316 - Mise: Malí 02:15 DO-RE-MI
03:00 Áčko
a neklidní
02:55 Občanské judo
04.40 - Dvaasedmdesát jmen 04:15 Směr jih (37)
04:10 Směr jih (36)
české historie (34/72) 05:00 Novashopping
05:00 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 (7/7)
09.50 - Babiččina krabička
10.15 - Slovácko sa nesúdí
(7/12)
10.50 - Činčin
11.35 - Melodie, které se vracejí
s Milanem Chladilem
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Okouzlení VIII (50/54)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(14/24)
Zábavná škola
15.20 - Děti v Čechách (7/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(7/10)
15.50 - Věda je zábava (14/26)
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:
Měsíčnice vytrvalá
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
(7/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (7/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho IV (3/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Politické spektrum
00.10 - Vltava v obrazech
(4/86)
00.30 - Sex ve městě III (12/18)
01.00 - Okouzlení VIII (50/54)
01.50 - Chcete mě?
02.05 - Vodácká putování:
Ohře
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Ostrava
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.25 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Exit 316 - Mise: Malí
a neklidní
09.55 - Malíři z Provence (1/3)
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(10/26)
11.20 - Šaty dělaj' člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.30 - Černé ovce
12.45 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je zábava (14/26)
14.30 - Pomáhejme si
14.50 - Chcete mě?
15.10 - Čelní srážka
Brána poznání
16.05 - Deset století architektury
16.20 - Vivat Španělsko!
(7/12)
16.40 - Zoom
16.50 - Než přijede záchranka
(5/13)
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. (11/12)
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Slavnostní zahájení
MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
20.55 - John a Mary
Americký film
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Mizející láska
Noční filmový klub
00.45 - Krásná hašteřilka Divertimento
Francouzský film
02.50 - Divadlo žije!
03.20 - Q
03.45 - POP ART
04.25 - Zoom
04.40 - Deset století
architektury

06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (43)
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy
07:25- Will & Grace VII (2)
07:55- Přátelé II (19)
08:25- M*A*S*H (247)
08:55- Panelák (74)
09:40- Odpadlík II (16)
10:40- Právo a pořádek III (11)
11:40- To je vražda, napsala IV
(8)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (5)
13:10- Will & Grace VII (3)
13:40- Policie - New York
(116)
14:40- Čarodějky I (5)
15:40- Médium III (2)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(11)
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 (20)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
(2)
23:20- Cela
Americko-německý
thriller
01:30- Volejte Věštce
03:15- Ve jménu zákona I (11)
04:05- Na čem záleží (67)
04:30- TOP STAR magazín

18. 2. 2009

19. 2. 2009
07:00- Teleshopping
07:10- Oggy
07:25- Will & Grace VII (3)
07:55- Přátelé II (20)
08:25- M*A*S*H (248)
08:55- Panelák (75)
09:40- Odpadlík II (17)
10:40- Právo a pořádek III (12)
11:40- To je vražda, napsala IV
(9)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (6)
13:10- Will & Grace VII (4)
13:40- Policie - New York (117)
14:40- Čarodějky I (6)
15:40- Medium III (3)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(12)
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 (21)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(50)
21:20- Jak se staví sen
22:15- Chirurgové IV (7)
23:15- Sběratelé kostí I (5)
00:15- Na plný plyn I (15)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona I (12)
03:50- Na čem záleží (68)
04:15- Kapitán Kloss (13)

05.00 - PORT
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
(7/13)
10.30 - Po stopách hvězd
11.10 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
žen na 10km
klasickou technikou
13.00 - Střípky času
13.25 - Bludiště
13.55 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
05:59 Snídaně
mužů pro severskou
s Novou
kombinaci na 10km
08:35 Zorro: Meč a růže (3)
15.15 - Já a moje rodina (23/26)
09:25 Hledač talentů
15.30 - Svět na kolejích
Americká romantická
15.50 - Království divočiny:
komedie
Mořští savci (8/10)
11:05 Lenssen & spol.
16.15 - Prizma
11:35 Odložené případy IV
16.40 - Partnerské vztahy aneb
(11)
Návod na přežití (7/13)
12:25 Můj přítel Monk V (4)
17.05 - MS v klasickém
13:20 Pohřešovaní III (15)
lyžování 2009 Liberec
14:15 Kobra 11 VII (5)
Přímý přenos závodu
15:10 Hvězdná brána V (17)
ve skocích na můstku
16:05 Las Vegas: Kasino (5)
HS 100 pro severskou
17:00 Odpolední
kombinaci
Televizní noviny
19.00 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
19.10 - Game Page
17:35 Kriminálka Miami IV
19.35 - Chris Barber band
18:30 Ulice (1207, 1208)
20.00 - Tady je Šloufovo...!
19:30 Televizní noviny
21.00 - Historie.eu
Sportovní noviny
21.55 - Zašlapané projekty
Počasí
22.15 - Restart (7/8)
20:00 Ordinace v růžové
22.30 - Události, komentáře
zahradě 2 (87)
Filmový klub
21:25 Kriminálka Las Vegas
23.10 - A tou nocí nevidím ani
VII (24)
jedinou hvězdu
22:15 Zákon a pořádek: Útvar
Německý snímek s
pro zvláštní oběti VII (7)
řadou českých herců
23:10 Útěk do Mexika
01.00 - Odsouzena k manželství
Americký thriller
01:15 Kriminálka Las Vegas
01.55 - Chopinův festival
IV (19)
Mariánské Lázně 2008
02:00 Novashopping
02.10 - Nade vší pochybnost
02:20 Na vlastní oči
03.00 - Film point
02:55 DO-RE-MI
Výletníci
04:10 Směr jih (38)
Naděje zítřka
05:00 Novashopping
Obzor
Sedm divů Bratislavy
04.00 - Než přijede záchranka
06:15- Tele(5/13)
shopping 04.15 - Ta naše povaha česká
06:35- Petr Pan a piráti (44)
04.40 - Černé ovce

05.00 - Pod pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Pryč od minulosti
Americký
kriminální film
Archivní návraty
10.35 - Zpívá Karel Gott
a sám uvádí své písničky
a hosty
11.45 - Na zapřenou
Úsměvná povídka
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.50 - Okouzlení VIII (52/54)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(16/24)
15.25 - Vodácká putování
15.40 – Šikulové
15.55 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop: Rady řidičům
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Čolek hranatý
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 (3/4)
21.40 - Máte slovo
22.30 - POKR
23.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.05 - Deadwood II (11/12)
23.50 - Blues ze Staré Pekárny
00.30 - Okouzlení VIII (52/54)
01.25 - Hotel Babylon I (7/8)
02.15 - Pětka v Pomeranči
02.45 - Události v regionech
03.10 - Události v regionech
Brno
03.35 - Události v regionech
Ostrava
04.00 - Regiony ČT24
04.25 - Studio M - Tibia

Ètvrtek
20. 2. 2009
07:10- Oggy
07:25- Will & Grace VII (4)
07:55- Přátelé II (21)
08:25- M*A*S*H (249)
08:55- Panelák (76)
09:40- Odpadlík II (18)
10:40- Právo a pořádek III (13)
11:40- To je vražda, napsala IV
(10)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (7)
13:10- Will & Grace VII (5)
13:40- Policie - New York
(118)
14:40- Čarodějky I (7)
15:40- Médium III (4)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(13)
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 (22)
19:55- Počasí
20:00- Nesnesitelná krutost
Americká komedie
22:15- Neumírej sám
Americký thriller
00:15- Freddyho smrt Poslední noční můra
Americký horor
01:50- Volejte Věštce
03:35- Ve jménu zákona I (13)
04:25- Na čem záleží (69)

05.00 - Vivat
Španělsko!
(7/12)
05.15 - Šaty dělaj'
člověka
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.10 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
ve skocích žen
na můstku HS 100
12.30 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
mužů na 15km
klasickou technikou
14.45 - Stoleté harrachovské
jubileum
15.00 - Sportovci světa: Cesty
do hlubin
15.55 - Kvarteto
Brána poznání
16.25 - Kus dřeva ze stromu
16.40 - Vítejte v Tate galerii
05:59 Snídaně
(1/15)
s Novou 16.45 - Rodina a já
08:35 Zorro: Meč a růže (4)
17.05 - Bílá místa
09:25 Julie Lescaut V (12)
17.25 - Dvaasedmdesát jmen
11:30 Odložené případy IV
české historie (35/72)
(12)
17.40 - Chcete mě?
12:25 Můj přítel Monk V (5) 18.00 - City Folk - Oslo, 2005
13:20 Pohřešovaní III (16)
18.25 - Kosmopolis
14:10 Kobra 11 VII (6)
18.55 - Zprávy v českém
15:10 Hvězdná brána V (18)
znakovém jazyce
16:05 Las Vegas: Kasino (6)
19.05 - Magazín Ligy mistrů
17:00 Odpolední
19.30 - Haf! (51/62)
Televizní noviny
20.00 - Zázračná planeta:
Sportovní noviny
Sněhová koule
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York 20.55 - Arthur Honegger: Jana
z Arku na hranici
II
Záznam oratoria na
18:30 Ulice (1209, 1210)
libreto P. Claudela
19:30 Televizní noviny
22.30 - Události, komentáře
Sportovní noviny
HOREČKA
Počasí
PÁTEČNÍ NOCI
20:00 Malá černá skříňka
23.10 - Gorodok (19/20)
Americká komedie
23.35 - TV BONSAI... s
22:10 Tudorovci (7)
Marthou Issovou
23:15 Říše vlků
Francouzský akční film 23.55 - Milan už jde
00.25 - Burianův den žen
01:30 Novashopping
00.55 - Samizdat (8/15)
01:50 Tabu
01.50 - Tady je Šloufovo...!
02:40 DO-RE-MI
02.50 - Dobrodružství vědy
04:20 Směr jih (39)
a techniky
05:05 Novashopping
03.15 - Hledám práci
03.35 - Po stopách
06:15- Tele-¨ 03.50 - Rodina a já
shopping 04.10 - Bílá místa
04.30 - Svět na kolejích
06:35- Petr Pan a piráti (45)
04.45 - Čtení na dobrou noc
07:00- Teleshopping

05.00 - Bydlení je hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Duet
09.05 - Život je pes
09.10 - Jó, to jsem ještě žil
10.10 - Klíměntajn
10.15 - Halabalašou
10.50 - Kde peníze pomáhají
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Okouzlení VIII (53/54)
14.30 - Haf! (51/62)
14.55 - Tom, nejlepší přítel
(20/26)
15.20 - Taylor má trable
(25/26)
15.45 - Svět Elmo (40/56)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (1/39)
16.25 - 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:
Včelník rakouský
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
(7/21)
20.55 - 13. komnata Arnošta
Lustiga
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě III (13/18)
22.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.50 - Muž, který věděl příliš
málo
Německo-americká
špionážní komedie
00.20 - Losování Euromiliony
00.25 - Okouzlení VIII (53/54)
01.15 - Všechnopárty
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
Brno
02.50 - Události v regionech
Ostrava
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Krásný ztráty
04.05 - Syn Kopanic
04.30 - Gorodok (19/20)

Pátek
21. 2. 2009
Novashopping
Volejte Novu
Babicovy dobroty
DO-RE-MI
Směr jih (40)
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Kočičí banda (2)
07:00- Země dinosaurů (23)
07:25- Oggy
07:35- Fresh Prince III (10)
08:00- Přátelé II (22)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:30- Hunter VI (5)
10:35- Drzá Jordan V (4)
11:35- Agentura Jasno (7)
12:35- Closer I (11)
13:35- Když uhodí blesk
Německá komedie
15:40- Premier League Live!
16:00- Arsenal FC Sunderland AFC
Přímý přenos utkání
anglické fotbalové ligy
18:05- 5 proti 5 - Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (23)
19:55- Počasí
20:00- Dožeň, co se dá!
Americká romantická
komedie
22:20- Tango a Cash
Americký akční film
00:30- V žáru vášně
Americký thriller
02:35- Volejte Věštce
04:15- Helicops I (12)
05:05- Helicops I (13)

01:50
02:10
02:35
03:05
04:40
05:25

05.00 - Kus dřeva
ze stromu
05.15 - Vítejte v Tate
galerii (1/15)
05.25 - Malíř Vladimír
Svobodník
05.35 - Byla jednou jedna
planeta (7/26)
06.00 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
06.30 - Správy STV
07.00 - Diagnóza
07.20 - To jsou věci! (5/10)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Sněhová koule
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Tady je Šloufovo...!
12.00 - PORT
12.30 - Stop
06:05 Dobro- 12.40 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
družství
Přímý přenos závodu
Antje a jejích přátel
žen ve skiatlonu na
(3, 4)
7,5km klasickou
06:35 3-2-1 Tučňáci! (15)
a 7,5km volnou
07:00 Pirátova rodinka (2)
technikou
07:30 Senzační Spiderman
14.15 - Cream: Živě v Royal
(22)
Albert Hall, Eric
08:00 Na výpravě s Jeffem
Clapton, Jack Bruce
Corwinem (12)
a Ginger Baker v roce
08:50 Eso
2005
10:05 Zloději času
Americký dobrodružný 15.15 - Český amatérský golf
2008
film
15.30 - MS v klasickém
12:00 Volejte Novu
lyžování 2009 Liberec
12:30 Divá Bára
Přímý přenos závodu
Český film
ve skocích jednotlivců
13:55 Erin Brockovich
na můstku HS 100
Americký film
18.15 - Kultura.cz
16:25 Hogo fogo Homolka
Pokračování komediální 18.40 - Divadlo žije!
19.10 - Mezi proudy
trilogie
20.00 - Zlatá šedesátá (8/26)
17:55 Babicovy dobroty
21.00 - Stud
18:35 Koření
Český film
19:30 Televizní noviny
22.40 - Artmix
Sportovní noviny
23.35 - Noc sAndělem
Počasí
01.05 -Abbey Road: Live (3/12)
20:00 Poslední prázdniny
01.55 - Sešli se...
Americká komedie
02.40 - Je to jenom rokenrol
22:20 Cizinec
03.20 - ČTLive - Divokej Bill
Americký akční film
04.20 - Grotesky
00:05 Profesionální lovec
04.30 - Ladí neladí
Americký thriller

05.00 - Zkus mít
vkus
05.25 - Tibet v
Nepálu: Zvířata
05.30 - Události v regionech
05.55 - ABCD ekologie aneb
Životabudič
06.05 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (8/26)
06.45 - Sezame, pojď si hrát
(77/78)
07.10 - Kromaňonec (8/21)
07.35 - Tip a Tap (23/26)
07.40 - Garfield a přátelé II
(15/26)
08.05 - U nás na farmě (25/26)
08.20 - Misa a vlk
Švédský film
09.40 - Krásy evropského
pobřeží: Plážová tramvaj
09.45 - Kuchařská pohotovost
10.15 - Honba za diamantem
Americký romantickodobrodružný film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
Mořští savci (8/10)
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.05 - Partnerské vztahy aneb
Návod na přežití (8/13)
14.25 - Film o filmu
Ocas ještěrky
14.45 - Doktor Martin (7/23)
15.35 - Korunní princ (1/2)
Výpravný koprodukční
film
17.00 - Šaty dělaj' člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Smrt soudního znalce
(2/6)
18.35 - Evropské pexeso
18.40 - Zpívánky
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
21.00 - Neříkej ani slovo
Americký thriller
22.55 - Zprávy
23.00 - Branky, body, vteřiny
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Insomnie
Americký kriminální
thriller
01.05 - Róza
Německé drama
02.40 - 13. komnata Arnošta
Lustiga
03.05 - Pošta pro tebe
03.55 - Blues ze Staré Pekárny
04.35 - Folklorní magazín

Sobota
22. 2. 2009

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí banda (3)
07:00- Země dinosaurů (24)
07:25- Oggy
07:35- Přátelé II (23)
08:00- Svět ve válce (4)
09:10- Svět 2009
09:45- Vražda o třech dějstvích
Americký kriminální
film
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Superman III
Britský dobrodružný
sci-fi film
16:25- Horská dráha
Americký thriller
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé II (24)
19:55- Počasí
20:00- Vraždy v Midsomeru XI
(7)
22:10- Zločinné myšlenky
Americký akční film
00:10- Ostrov dr. Moreaua
Americký thriller
02:05- Volejte Věštce
03:50- Svět ve válce (4)
04:40- Sinan Toprak I (4)

00:45 Kriminálka Las Vegas
IV (20)
01:30 Novashopping
01:50 Střepiny
02:15 Divá Bára
Český film
04:10 Směr jih (41)
05:00 Novashopping

05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.15 - City Folk - Oslo, 2005
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(717/2379)
08.45 - Knižní svět
09.15 - Chcete je?
09.25 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
ve skocích na můstku
HS 100 pro severskou
kombinaci
11.35 - Mýty a fakta historie:
Ženy na trůnu faraonů
12.30 - MS v klasickém
lyžování 2009 Liberec
Přímý přenos závodu
mužů ve skiatlonu
na 15km klasickou a
06:25 Dobro15km volnou technikou
družství
14.55 - MS v klasickém
Antje a jejích přátel
lyžování 2009 Liberec
(5, 6)
Přímý přenos závodu
06:55 3-2-1 Tučňáci! (16)
v běhu na 10km pro
Americký animovaný
severskou kombinaci
film
Filmové návraty
07:20 Pirátova rodinka (3)
16.20
Malý velký muž
07:50 Psí život
Americký western
Americký film
18.35 - Kultura.cz
09:40 Lesní jezírko
18.55 - Simpsonovi XIX (5/20)
Americký thriller
19.20 - Hudební vizitka
11:25 Odvrácená tvář hor (7) 19.50 - M. Saumell: Děvčátko,
12:25 Flashdance
Poplach, Vichřice
Americký film
VEČER NA TÉMA...
14:20 Chyť mě, když
Spadly z nebe
to dokážeš
20.00 - Tunguzská katastrofa
Americká retro krimi
20.45 - Slavné meteority
komedie
22.00 - Na plovárně s Ruth
17:00 Odpolední
Bondy
Televizní noviny
Filmový klub
Sportovní noviny
22.25 - Nesnesitelná lehkost
Odpolední Počasí
bytí
17:30 Dva a půl chlapa IV (13)
Americký film
18:00 Rady ptáka Loskutáka 01.15 - Bet.E & Carlos Placeres
18:50 Občanské judo
02.10 - Hodina pravdy
19:30 Televizní noviny
03.05 - Čétéčko
Sportovní noviny
03.20 - Bojová umění aneb
Počasí
Jednota osobnosti
20:00 Vesničko má středisková
(7/10)
Český film
03.45 - Vodácká putování
21:50 Střepiny
04.00 - Krásný ztráty
22:20 Mr.GS
04.25 - Restart (7/8)
22:50 Kurz sebeovládání
04.40 - Tržiště a náměstí jsou
Americká komedie
srdcem měst

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička a velikonoční výplata (4/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(16/26)
06.50 - Trojčátka (8/26)
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
(8/10)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Ošklivá princezna
Humorná pohádka
14.05 - Cesty víry
14.25 - Křesťanský magazín
14.40 - Sváteční slovo převora
Petra
Pro pamětníky
14.50 - Posledná bosorka
Slovenský
historický film
16.25 - Vodácká putování
16.40 - Generace "0"
16.55 - Moje rodina II (8/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem Říše
pohádek (21/39)
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 - Ďáblova lest (2/3)
21.05 - 168 hodin
21.35 - Dalziel a Pascoe IX
(4/4)
23.20 - Zprávy
23.25 - Branky, body, vteřiny
23.30 - Losování Sportky
a Šance
23.35 - Huff I (11/13)
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Artmix
01.25 - Uvolněte se, prosím
02.05 - Na cestě po Jersey
02.35 - Kdo je... Ludvig Blum
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
16. února 2009
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
S FIT KLUBEM JITŘENKA
Kalanetika, jóga-pilates, spinning, lehká
posilovna, sauna, masáže, Zumba – to vše
spolu s poradenstvím v otázkách zdravé
výživy a zdravého životního stylu nabízí Fit
klub Jitřenka. Pod dohledem lektorů a
trenérů zde najdou odborné služby prospívající tělu i duši ženy i muži všech věkových kategorií.
„Nikdy není pozdě začít pro sebe něco dělat.
Mnoho lidí se dnes vrací k přírodě, mění své
stravovací návyky nebo bojuje s obezitou. To
vše je třeba spojit i s přiměřenou dávkou pohybu,“ tvrdí majitel Fit klubu Jan Křesala.
Cvičebny v moderně zrekonstruované budově

v Šafaříkově ulici (za Hygienickou stanicí)
mají rodinný charakter. Mladé maminky zde
mohou v klidu pracovat na svém zdravém těle,
protože pro jejich malé ratolesti je zajištěno
dopoledne hlídání a herna plné hraček.
„Na unavené tělo po intenzívním cvičení je
nejlepší náplastí relax, uvolnění a odpočinek.
K tomu slouží sauna, kterou si mohou objednat
i skupinky, a následná masáž. Pak je třeba doplnit tekutiny, náš kafebar nabízí speciální
nápoje a spalovače tuků pro sportovce, nebo
vydatnější posilnění v podobě pizzy a kvasnicového piva Bernard a mnoho dalších pochoutek. Ochutnat naše dobroty mohou nejen

návštěvníci sportcentra, kafebar je zcela volně
přístupný veřejnosti,“ uvedl majitel.
Fit klub Jitřenka nabízí cenově zvýhodněné
permanentky, na které navíc přispívá zdravotní pojišťovna Metal-Aliance. Otevřeno je od
pondělí do pátku od 8 do 22 hodin, v sobotu od
14 do 22 hodin a v neděli od 14 do 20 hodin.
Podrobné informace o všech sportovních
aktivitách a rozpisech jednotlivých cvičení
a hodinách tance Zumba najdou zájemci na
webových stránkách www.fitklubjitrenka.
cz nebo na telefonním čísle 581 111 548 nebo
776 711 876.
-jp-, -in-

CHCI POMÁHAT LIDEM – TO JE MŮJ HLAVNÍ CÍL
Jako první v republice začala před 10 lety
pod značkou Naděje vyrábět Jarmila Podhorná léčivé preparáty proti všem neduhům lidského těla i duše. Speciální tinktury
z pupenů rostlin, tinktury z bylin, léčivé
masti a oleje i regenerační a ozdravné kúry
získávají stále více příznivců jak v odborných medicínských kruzích, tak u široké veřejnosti.
Přírodní léčiva mají své místo v léčbě mnoha
nemocí a pomáhají mnohde i tam, kde už běžné
medicínské léky nezabírají nebo jsou lidé na ně
alergičtí. Jarmila Podhorná učila pětatřicet let
na brodecké škole, pak se začala zabývat alternativní medicínou. Navštěvovala léčitelské
kurzy, absolvovala Calábkovu univerzitu nového věku, kde přednášeli přední léčitelé a lékaři.
Začala s nimi úzce spolupracovat, nejvíce s Jiřím Jančou. Jeho herbáře ji motivovaly k zís-

kávání přírodních extraktů a našla zde základy
k výrobě přírodních léčiv a ozdravných kúr.
Další poznatky získává ze zahraničních zdrojů
neustálým sebevzděláváním.
„Obrací se na mne velké množství nemocných,
kteří přírodní léčbě věří, mnohdy v ní hledají
poslední možnost léčby. Vzrůstající zájem o
naše bylinné a regenerační kúry a množství děkovných dopisů mě utvrzují v tom, že moje
práce má smysl a je pro mne vždy další motivací ve všem, co dělám a plánuji do budoucna,“
svěřila se léčitelka.
Všechny suroviny pro výrobu extraktů z bylin
a pupenů získává vlastním sběrem a řadu léčivých rostlin pěstuje na svojí zahradě, ve skleníku a v nové hale, kterou postavila téměř celou
z vlastních prostředků. Bohaté zkušenosti předává dál na přednáškách po celé republice i v
zahraničí, své poznatky prezentovala i na me-

zinárodním kongresu lékařů homeopatů. Je autorkou publikací Byliny léčí a Pupeny léčí.
„Léčivé produkty rozesíláme po celé republice
organizacím i soukromým osobám. Máme objednávky ze Slovenska, Polska a Německa,“
uvedla Jarmila Podhorná. K jejím zákaznicím
patří známé osobnosti, jako je zpěvačka Eva
Pilarová, slovenská herečka Soňa Valentová,
Eva Hudečková nebo Dagmar Havlová. Firma
Naděje vyvíjí neustále nové a nové produkty,
jako jsou například léčivé bylinné medy, připravuje výrobu nových výtažků z bylin a pupenů, úzce spolupracuje s Mendlovou univerzitou v Brně a také s Univerzitou Palackého v
Olomouci. Bylinné tinktury, masti a léčivé oleje pod značkou Naděje najdete dnes v ordinacích lékařů-homeopatů, v lékárnách, u léčitelů
i v prodejnách zdravotnických potřeb nejen v
naší republice.
-jp-, -in-

RELAXAČNÍ STUDIO SORIA PRO VÁS
Milé dámy, mnohé z nás učinily jako každý
rok novoroční předsevzetí. Budu krásná,
štíhlá, zdravá, konečně si udělám čas na sebe
a začnu se rozmazlovat.
My vám to v našem relaxačním studiu nejen
umožníme, ale i ulehčíme!
Čeká tu na vás velké množství ošetření nejen na
zpevnění těla, vyhlazení celulitidy, zeštíhlení,
ale i zkrásnění obličeje.
Laserem se zbavíte vrásek a po ošetření francouzskou kosmetikou MARY COHR se budete
nejen cítit,ale i vypadat mladě, svěže a odpočatě.
Nicméně mezi nejoblíbenější tělová ošetření pa-

tří UC WRAP. Během hodiny, při níž můžete relaxovat, bude vaše tělo pracovat.
Nejen, že se zbaví toxinů, které budou doslova
vysávány do soli z Mrtvého moře, ale budete
ztrácet i centimetry!! Minimální úbytek garantujeme 15cm! To přece stojí za to!!!
Po aplikaci bude vaše pokožka jemná, pevná,
hebká a jakékoliv následné formování postavy
ať již cvičením nebo pomocí přístrojů bude rychleji a intenzivněji účinkovat, neboť toxiny již nebudou blokovat tukové buňky.
Následně můžete odpočívat u našeho dalšího
žádaného ošetření, a tím je permanentní pro-

dloužení řas metodou X TREME-LASHES.
Vaše řasy dosáhnou délky, kterou nevykouzlíte
nejlepší řasenkou, získáte přirozený svůdný pohled 24 hodin denně.
Cvičte, plavte, věnujte se důležitým věcem, vaše XTREME LASHES budou stále krásné a váš
pohled neodolatelný.
Chystáme i mnoho dalších příjemných překvapení,jako je například úplná novinka-bezbolestná liposukce (KAVITACE).
Veškeré bližší informace naleznete
na našich internetových stránkách
www.soria.cz

MOŘSKÁ SŮL
ÚČINNĚ BOJUJE
PROTI VIRÓZÁM
Prostějov – Už třetí rok pomáhá ozdravná terapie v
solné jeskyni v Budovcově
ulici, která nahrazuje pobyt
u Mrtvého moře, posilovat
imunitu dětí i dospělých a
zmírňovat následky po virových onemocněních horních
cest dýchacích nebo chřipky.
Právě v tomto období, kdy
rýma, kašel a chřipková epidemie decimuje stále víc lidí,
může být pobyt v solné jeskyni nejúčinnější prevencí nebo
doléčením.
„Léčivých účinků solné terapie
využívají lidé takřka na celém
světě a i u nás jsou podobná zařízení už běžnou záležitostí. I
odborníci považují působení
solných částic obsahujících celou řadu minerálů a stopových
prvků za vhodnou podpůrnou
terapii při onemocněních plic,
kůže, srdečních, cévních i zažívacích potíží. Pobyt v solném
prostředí prospívá podle pediatrů také alergickým dětem a při
léčení atopického ekzému,“
vyjmenoval
provozovatel
solné jeskyně Jan Skřička.
Z dalekého Izraele dovezl pro
svůj záměr téměř devět tun soli, jejíž částice působí příznivě
na lidský organismus a posilují
jeho imunitu. Relaxační, regenerační a uklidňující pobyt v
solné jeskyni je příjemný a lidskému organismu prospěšný.
Speciální systém klimatizace
zde udržuje stabilní vlhké prostředí a příjemnou teplotu kolem 20 stupňů Celsia.
„Především dětem věnujeme

největší péči. Pobyty pro ně
jsou trvale cenově zvýhodněné, stejně tak jako permanentky pro dospělé. Dopoledních hodin využívají převážně mateřské školy a družiny, děti do 15 let v doprovodu
platících rodičů pak mohou absolvovat ozdravnou proceduru
zadarmo,“ vysvětlil Jan
Skřička.
Posílení imunitního systému v
solné jeskyni je jedním z kroků, kterými vedení mateřské
školy v ulici Al. Krále naplňuje
program projektu vypracovaného Městem Prostějov
„Zdravé dítě ve zdravém městě.“ Cílem projektu je zapojení mateřských škol do aktivit,
které mohou ovlivnit děti i rodiče při výchově ke zdraví a zapojit se do akcí pořádaných
prostějovskou radnicí.
„Ozdravné kúry v solné jeskyni se nám osvědčily a také rodiče tuto prevenci podporují, i
když letos děti platí vstupné.
Solnou jeskyni máme hned v
sousední ulici, takže není problém sem docházet. V malých
skupinkách mohou děti buď v
klidu odpočívat na lehátkách,
nebo si hrát v solném písku s
množstvím hraček, které tady
jsou pro ty nejmenší připraveny. Děti jsou tady spokojené a
na každý pobyt se těší,“ řekla
vedoucí učitelka mateřské školy Al. Krále Lenka Růžičková.
Solná jeskyně v Budovcově
ulici je otevřená od pondělí do
soboty od 8 do 21 hodin.
-jp-, -in-

ZDRAVĚ ŽÍT ZNAMENÁ ZDRAVĚ JÍST
Potraviny zdravé výživy a biopotraviny, jako jsou celozrnné mouky, těstoviny, luštěniny, vegetariánská strava, produkty a pečivo
pro bezlepkovou dietu, bylinné čaje, ale i
zdravé mlsání se sníženým obsahem cukru a
další bohatý sortiment produktů nabízí prodejna Zdravá výživa v ulici Újezd.
Kromě potravin jsou zde k dostání také doplňky stravy, například biovína, ekologické
čisticí prostředky, a také celý sortiment léčivých tinktur, olejů, mastí a ozdravných kúr značky Naděje, které vyrábí léčitelka Jarmila Podhorná z Brodku u Konice.
„Máme rovněž široký sortiment pro sportovce
- výživné a energetické nápoje a proteinové
produkty, iontové nápoje dodávající minerály a

speciální doplňky na zvýšení výkonu nebo spalovače tuku. Produkty zdravé výživy jsou stále
častěji vyhledávány spotřebiteli, proto se snažíme zajistit u výrobců další novinky, abychom
rozšířili nabídku našim zákazníkům o ty nejlepší a nejzdravější potraviny a produkty,“ uvedl
majitel Mojmír Malý.
Přímo v prostorách prodejny je zařízení na
úpravu pitné vody podle japonské technologiePí vody. Speciální úpravou, kterou se voda zbavuje škodlivin, získává ideální složení blízké
původní formě a je zdravotně nezávadná.
„Pitnou Pí vodu dodáváme jak v menším stolním balení pro domácnosti, tak i ve větším objemu pro firmy, kdy se voda stáčí pomocí podlahového výměníku s termostatem na studenou

i teplou vodu,“ upřesnil Mojmír Malý a dodal,
že zajišťují také kompletní servis.
K nejvyhledávanějším produktům v poslední
době patří Koňská mast a další unikátní bylinné
preparáty výhradně přírodního původu vyráběné švýcarskou firmou. Jsou vyrobené z bylin na základě starých receptur avšak obohacené o moderní poznatky fytofarmacie. Tlumí
bolesti kloubů, svalů a páteře, pomáhají při
chronických potížích.
Doslova hitem v tomto zdravotně kritickém období jsou plody Kustovnice čínské. Toto ovoce
patří mezi nejhodnotnější ovoce vůbec, posiluje imunitní systém a navíc je výjimečně silným
antioxidantem působícím proti stárnutí. -jp-,
-in-
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WELLNESS STUDIO EFFECT
Ženy a dívky pozor…….chcete se zbavit celulitidy a i k vyššímu spalování přebytečného tuku.Velmi vhodpřebytečných centimetrů?
ná je kombinace obou zařízení.Viditelné výsledky
jsou již po deseti ozdravných terapiích.
Pánové, pokud si nevíte rady s praktickým dárkem pro
ženy, pomůžeme vám. Již několik měsíců mají přede- Dále v našem Wellness studiu nabízíme VIBROvším prostějovské ženy a dívky jedinečnou možnost SAUNU, terapeutickou suchou saunu. Tvoří ji polstvyužít služeb regeneračně relaxačního studia na rované vibrující lůžko, suchý horký vzduch a záporně
Plumlovské ulici „WELLNESS STUDIO EF- nabitý vzduch (ionizací zbavený všech škodlivin,) pro
FECT“, vybavené několika nejmodernějšími výkři- oblast šíje a hlavy. Vibrosauna je úžasný multifunkční
ky techniky v péči o lidské tělo. Slovo wellness zna- vynález s výhodami několika léčebných procedur namená v doslovném překladu něco jako péče o tělo. jednou. Patří k pasivním metodám udržování kondice,
„Myslím, že v dnešní době by se vlastnímu tělu měla snižování nadváhy, zlepšování zdravého sebevědomí.
věnovat zvláštní péče a každý by si měl v každoden- Pasívní proto, že se spousta lidí kvůli tělesnému hanním shonu najít chvilku k vlastní ´údržbě´,“ říká Eva dicapu, extrémní nadváze, špatnému zdravotnímu staMařáková, jednatelka společnosti, jež studio provo- vu nebo jen prostou leností se do aktivního cvičení zazuje.
pojit nemůže nebo nechce. Vibrosauna je prospěšná i
v mnoha dalších případech. Působí jako zázračný proPo citlivé úvaze jsme naše studio osadili zařízeními, středek na hubnutí, vibracemi kombinovanými s tepjež jsou multifunkčními vynálezy, založenými na leti- lem se zvyšuje činnost ledvin, které odbourávají kytých zkušenostech renomovaných odborníků v péči o selinu mléčnou a toxiny z těla mnohem rychleji a
tělo. První dva přístroje jsou podtlakové terapie, které efektivněji, dochází k uvolňování svalového napětí,
cíleně zefektivňují spalování tukové tkáně v kritic- zpevňuje se svalstvo, zrychluje krevní oběh, čistí lymkých partiích těla (břicho, hýždě, boky.) Jeden z nich fatické uzliny, působí při poruchách spánku, pomáhá
je VACUWELL. Vaše aktivní procházka po pásu a snižovat vysoký krevní tlak, odstraňuje bolesti zad.
současný podtlak, který působí v hermeticky uzavřené skořepině, vedou k lepšímu prokrvení kůže a V neposlední řadě nabízíme masážní křeslo, kde stastimulaci lymfatického systému. Ten dále ovlivňuje čí pouze stiskem jednoho tlačítka uvést do činnosti
odstraňování vody a všech škodlivin z těla. V koneč- senzory,které hlídají reakci vašich svalů na masáž.
ném efektu se zlepšuje látková výměna, vyhlazuje ků- Křeslo správně vyhodnotí zatuhlost a problémové
že, mizí celulitida a hlavně: velmi rychle a systema- partie vašich zad a nastaví automaticky ten nejoptiticky ubývají přebytečné centimetry v požadovaných málnější program tak, aby bylo dosaženo co nejleppartiích. Stručně lze tedy shrnout: aktivní procházkou šího výsledku masáže. Též nabízí kvalitní masáže
v podtlaku se zlepšuje cirkulace krve, zrychluje se čin- hýždí, lýtek, chodidel.
nost lymfatického systému, aktivizuje se spalování tu- S přicházejícím jarem jsme pro vás připravili výrazné
kové tkáně, eliminuje celulitida, redukují se přebyte- cenové zvýhodnění uvedených procedur,blíže na
www.wellnesseffect.cz
čné centimetry v pase, bocích a hýždích, jemně a nenásilně se modeluje postava, likvidují se otoky končenebo telefonním čísle 775 276 710.
tin, zlepšuje se fyzická výkonnost a kondice, vyhlazuJARNÍ SLEVY!
je se kůže (lepším zásobením minerály, vitamíny, enPojištěnci u pojišťovny Metal -Aliance
zymy a kyslíkem) - což velmi pozitivně působí proti
mohou čerpat příspěvek.
pomerančové kůži.
Děkujeme za Vaši přízeň - tým
Druhým zřízením je VACUSTEPER, kde se jedná o
Wellness studio effect stejný systém jako u předešlého zařízení, přičemž
Plumlovská ulici 62
u Vacustepru dochází k intenzivnějšímu cvičení, tudíž
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Událost týdne

Boxeři Prostějova deklasovali spojený tým Děčína a Mostu
Nečekaně jednoznačná záležitost se udála v rámci 6. extraligového kola v rohovnickém
sportu, mezi dvanácti provazy
prostějovské sokolovny. Domácí BC DTJ Prostějov vyprovodil
TSK
Dopravu
Děčín+KB Most v poměru
16:2! Jednalo se tak o vskutku
vydařenou odvetu za doposud
jedinou porážku obhájce titulu
v letošní soutěži. Přitom utkání
nezačalo pro domácí rohov-

níky příliš dobře. Po výhře Davida Oltványiho bez boje, se
musel sklonit před uměním
Michala Chuděckiho prostějovský Filip Reiteman. To však
ještě netušila prostějovská sokolovna, že se v nedělním dopoledni jedná o poslední porážku domácího rohovníka. Ve
zbývajících sedmi utkáních
ringoví rozhodčí vždy zvedali
ruku výhradně domácím borcům. Konečný verdikt 16:2

BC DTJ Prostějov - TSK Doprava Děčín+KB Baník Most 16:2
do 54 kg: David Oltvanyi -

2:0 bez boje,
hosté váhu neobsadili
do 57 kg: Filip Reiteman - Michal Chudecki
0:2 na body
do 60 kg: Miroslav Šerban - Jan Šafář
2:0 na body
do 64 kg: Marek Bosý - Milan Gaži
2:0 na body
do 69 kg: Vít Král - Kryštof Chuděcki
2:0 na body
do 75 kg: Vardan Besaljan - Jan Křivka
2:0 na body
do 81 kg: Petr Novotný - David Čížek
2:0 na body
do 91 kg: Joszef Darmosz - Vladimír Řezníček
2:0 na body
nad 91 kg: Dominik Musil - David Kroupa
2:0 na body

A je to placka! Prostějovští korfbalisté splnili v
Děčíně povinnost v podobě dvou vítězství, které
hanácký tým katapultovala na průběžnou třetí pozici.

Hvězda týdne

Velký talent! Odchovanec prostějovské kopané
Filip Rozsíval, na snímku ještě v dresu SK Sigma
Olomouc, se přesunul do německého Hamburku.
Více se dočtete na straně 21 dnešního vydání.

Sportovní tipy

15

pro výběr BC DTJ příjemně
zaskočil
snad
všechny
přítomné, včetně reprezentačního kouče Svatopluka
Žáčka. „Přiznám se, že výhru
Prostějova takovým rozdílem
jsem opravdu nečekal. Co
jsem měl informace, tak sem
jeli Děčínští s nadějemi na výhru. Kromě zápasu Šerbana s
Šafářem, ve kterém asi rozhodlo domácí prostředí, byly
podle mého názoru všechny
ostatní výhry zasloužené. Nejhezčí a také určitě nejkvalitnější souboj předvedli Darmosz s
Řezníčkem,“ zhodnotil Prostějovskému Večerníku včerejší
rohovnickou šou reprezentační
trenér.
Bum ho! Kapitán domácího
celku Petr Novotný se nezalekl
ani divokého tetování děčínského Davida Čížka a vcelku s přehledem si s ním
poradil.
Foto: Z. Pěnička

Kapitáne, kam s tou lodí? Naše volejbalistky získaly
Roman Hlouch: "Musíme se o úspěchy poprat!" cenu za Sportovní čin roku
Volejbalový klub Prostějov
obdržel v anketě Sportovec města Prostějova zvláštní cenu nazvanou Sportovní čin roku. A to
za účast ve volejbalové Champions League žen. Na ohlasy
jsme se zeptali generálního manažera VK Prostějov Petera
Gogy.

Po domácí porážce s Bobry z
Valašského Meziříčí jsme se zastavili na kus řeči s kapitánem
prostějovských hokejových
Jestřábů Romanem Hlouchem. Viditelně mu do řeči moc
nebylo, přesto na pár našich
otázek odpověděl.
Romane, už třikrát v řadě Jestřábi prohráli, dnes jste navíc
byli často vylučováni. Co s
tím?
Těžko říct, co se s tím dá dělat,
všichni to dnes viděli. Hráli jsme
často v oslabení a to pak jen
těžko můžete myslet na nějaký
zvrat v utkání. Rozhodčí měl na
nás trošku přísnější metr, hosté
své přesilovky využívali, což
pro nás hodně ovlivnilo celý
zápas.
Vy jste ale také měli hodně
příležitostí, i Jestřábi hráli třeba dvojnásobnou přesilovku...
To je pravda, nám se ale narozdíl
od hostů nepodařilo takřka nic,
jsme jaksi v křeči. Musíme ale
toto utkání hodit za hlavu a jít
dál. Musí se nám podařit současné nezdary prostě zlomit a je
třeba se o úspěch více poprat.
Série špatných výsledků se začíná natahovat, což je určitě
nepříjemné...
No právě. Jenomže na nás teď
přišla jakási únava, hrajeme to
tady totiž jen na pár lidí. Navíc
se zranila spousta hráčů, do
zápasů nastupujeme takřka bez
obrany. Ale jak jsem již řekl, je
nutné se o úspěch poprat. Já

Co říkáte na zvláštní ocenění?
Moc si toho považuji, protože
Champions League v samostatné
České republice nehrál ještě s
ženským volejbalem nikdo. Navíc jsme do soutěže vstupovali jako nováček a jako klub, který
vlastně vyrostl takzvaně na zelené louce. Přesto jsme se mezi
evropskou elitou neztratili a myslím si, že význam tohoto letošního výsledku plně doceníme až
tak za dva za tři roky.
Překvapily vás divácké návštěvy v Lize mistryň v kontextu toosobně postupu do vyřazovacích bojů věřím, všechno je stále
hodně otevřené.
Jenomže právě v těchto
chvílích vyhrávají mužstva v
tabulce pod vámi a porážejí
výše postavené mančafty.
Myslíte, že je to tím, že týmy z
horních pater tabulky už ladí
formu na play off?
To bych ani neřekl. Ale pro nás
je každé utkání mimořádně
těžké a je úplně jedno, jestli hrajeme s mužstvem ze spodku nebo vrchu tabulky. Podívejte se
třeba na Valmez, dvakrát jsme
ho již předtím porazili a také
dnes to bylo otevřené utkání.
Myslíte si, že v poslední době

ho, v jaké míře chodí diváci na
volejbal v Čechách?
Divácké kulisy v Moskvě, v Rijece a Murcii byly přímo fantastické, ale ani v našem domácím
prostředí jsme si na nepřízeň fanoušků rozhodně nemohli stěžovat. Abych ale pravdu řekl, moc
mě to nepřekvapilo. Vždyť třeba
vloni na semifinále extraligy s
Olomoucí přišlo do haly Sportcentra 1 600 diváků. Takže něco
podobného jsme pochopitelně
očekávali i na utkáních v Champions League. A naši fanoušci nás
nezklamali a patří jim za to náš
dík.
Diváckou obec zřejmě neztratíte ani v příští sezoně...
Taky doufám. A jestliže opět budeme hrát Ligu mistryň, tak si
myslím, že z hlediska kapacity už
hala Sportcentra nebude stačit
zájmu diváků. Zvláště když přijede například italský celek. -zv-

po Jestřábech rozhodčí "nějak jdou"?
Vůbec ani nevím, jestli takovou
věc můžu komentovat. K tomu
se snad ani nechci vyjadřovat.
Možná jen to, že je nehorázné,
na co si v této soutěži sudí hrajou. To jsem v žádné jiné soutěži
neviděl.
Ve středu hrajete v Břeclavi,
to bude hodně těžké...
To tedy bude, zvláště když budeme bojovat jak proti soupeři,
tak proti rozhodčím. Ale je zapotřebí tam bodovat a zachovat
si reálnou naději na postup.
Zvlášť s tímto soupeřem, který
se dostal o jeden bod v tabulce
před nás.
-zv-

Konice se připravuje na divizi i na ledě
Fotbalisté divizního Sokola Konice se připravují na nadcházející
jarní sezónu vskutku poctivě.
Vedle častých výběhů po kopcovitém okolí svého domovského
stánku, se také svěřenci trenéra
Karla Procházky nebojí nazout
brusle. Náš fotoreportér zastihl
fotbalovou družinu z Konice na
ledě prostějovské Víceúčelové
sportovní haly-ZS, kde si to plejeři divizních pažitů mezi sebou
rozdávali hokejkami. Nutno podotknout, že na některých hráčích
bylo vidět, že jim ledová plocha
příliš k srdci nepřirostla a naopak
u dalších bylo zase zcela zjevné,
že by se mohli uplatnit i mezi

mantinely. Jedním z nejlepších
hráčů fotbalového souboru byl i
gólman Peter Kmecik. „Já jsem
měl jako malý hrát hokej, ale nakonec to dopadlo jinak,“ okomentoval stručně své hokejové
umění konický brankář. Nezvyklá příprava šla fotbalistům
zjevně k duhu, protože si po středečním hokeji vyšlápli na silného
protivníka SK Hranice, které Koničtí porazili dvěma trefami Macháčka 2:1. „Zápas nějakou valnou úroveň nenabídl. Náš nástup
do utkání byl katastrofální a kdybychom po patnácti minutách
prohrávali dva nula, nikdo by se
nemohl divit. Částečně nás na-

startoval až gól soupeře, po
kterém se naše hra trochu zlepšila. Některým hráčům jsem v poločase musel razantněji domluvit.
Prohrávali vlastní ležérností
osobní souboje a přitom dobře
vím, že mají na to předvést důraznější a kvalitnější hru. Výborný byl Macháček s Řehákem a
obrovský potenciál máme v
mládí. Z jejich vystoupení ve
druhé půli mám radost. Co je
špatné, tak to je obnovené zranění Járy Rusa a Roberta Šimka,
který však utkání dohrál,“ nezastíral chmury nad současným lazaretem svého celku trenér Sokola Konice Karel Procházka. -zv-

Poděkování. Generální manažer VK Prostějov Peter Goga společně s kapitánkou týmu Solange Soaresovou děkují za ocenění ke sportovnímu činu
roku.
Foto: Z. Pěnička

Fotbalové bafuňáře hecoval olomoucký boss
V pátečním odpoledni se konala v prostějovském Kulturním
klubu Duha Valná hromada
Okresního fotbalového svazu.
Z devětačtyřiceti pozvaných
delegátů jich dorazilo 35, čímž
byla usnášeníschopná. Adekvátní počet delegátů byl nutností, jelikož se volili v doplňujících volbách dva noví členového výkonného výboru
místo odstupujících Jiřího
Grepla a Tomáše Grosse. Po
uvolněných postech zatoužila

čtveřice Jiří Zbožínek, Jaroslav
Liška, Milan Elfmark a Vladimír Krč. V prvním kole dostal
18 hlasy důvěru Jaroslav Liška,
když Zbožínek s Elfmarkem
měli stejně po 14. Ve druhém
kole pak rozdílem jediného hlasu dostal mandát Elfmark. Velmi interesantní byla i osobní
návštěva olomouckého bosse
Jiřího Kubíčka. Podrobné zpravodajství z akce přineseme
z
prostorových
důvodů
v příštím vydání.
-zv-

Ad: Jiřina vydělává!

Fotbalisté trochu jinak. Divizní Sokol Konice se připravuje rozmanitým způsobem. Ve středu například navštívili jeho hráči led prostějovského zimáku.
Foto: Zdeněk Pěnička

Tímto bychom rádi uvedli na pravou míru článek, který vyšel v Prostějovském Večerníku číslo 3. U příležitosti rekonstrukce prodejny
Drogerie Rossman sídlící na prostějovském Žižkově náměstí, zachytil náš sportovní redaktor objektivem v roli prodejců dva známé regionální fotbalisty Pavla Mlčouška a Jana Zachara. Spíše v legračním
duchu jsme pak uvedli, že si tito výše zmínění fotbalisté tímto originálním způsobem přivydělávají na30 svou činnost v klubu sálové kopané Jiřina Prostějov. „Kluci byli normálně na brigádě, žádným způsobem s promotérstvím nepomáhali. Všichni byli na stejné úrovni,“
sdělila Večerníku promotérka celé reklamní akce Michaela Matoušková. Jestli se tedy došlo otištěním původního článku k nějakému nedorozumění, tímto způsobem se omlouváme a uvádíme celou věc na
pravou míru.
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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,
a. slavíčka
Prodej bytu 1+1
v OV, dům po celkové
revitalizaci, výtah , 7.
patro.

NOVINKA

cena: 780.000,- kč
tel .: 773 645 907
ProstějovČechovice
RD 5+kk nadstandardně vybavený,podl.vyt.vest.spotř.internet,příp.na pev.linku,
Parc115m2,zahr.65m2.Část KC nutná v
hotovosti!!!
cena: 3.750.000,NOVINKA

Tel: 602 190 196

stražisko-růžov,
RD 5+1,sam.stojící, cihlový,plyn,vl.
studna,vl.septik , e l. 2 2 0 / 3 8 0 V, zast.pl.299m2,zahr.490m2.Vedle koupaliště,ihned k nastěhování.
cena: 1,400.000,-kč

BYTY - PRODEJ

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:1 400 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

1,5+1, ul.Šlikova, PV, zařízený 40m2.
Cena: dohodou
1+1, ul.Tylova, PV, zařízený.
Cena: 6300Kč/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 obchodu 120m2 v centru PV, přízemí,
výlohy.
Cena: 25 000Kč/měs. + ink.
Pronájem obchodu 26m2 v centru PV, přízemí,
výloha.
Cena: 7 000Kč/měs. + ink.
Pronájem reklamní plochy 5m x 1,8m na ul.
Partyzánská, PV, naproti pojišťovny METAL ALIANCE.
Cena: 500Kč/ měsíc

NOVINKA

tel.606 842 329

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
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.
kopanýsklepnazahradě.Průjezdsmožn.parkování,WC
akoupelnakrekonstr.
cena:570.000,-kč
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

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 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

VÝRAZNÁSLEVA

Tel.: 777 181 816

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

Tel.: 606 842 329

Prostějov,
NOVINKA
melantrichova
RD 2x 4+1 a 1x
1+1,rohový,cihlový,řadový,celková plocha parcely 199m2. G
aráž, dům vhodný k bydlení i komerčnímu
využití.
cena v rk
tel. 777 869 636

Prodej přístupového pozemku za
obchodním domem
tescO. Pozemek je
klíčový a slouží jako
přístupový k pozemkům s plánovaného dálničního sjezdu.
Výměra pozemku 7000m2.
cena 700 kč m2. výhodná investice!
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

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,
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.
cena dohodou!!!
VÝRAZNÁSLEVA

Tel.: 774 229 944

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

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: 180 000Kč

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!
Možno pronajmout i samostatně!
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!
Pronájem garážového stání ul.
Krasická, PV.
Cena: 500Kč/měs.

POZEMKY
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.
Prodej pozemku 22 300m2 na výstavbu
RD v Držovicích.
Cena: 690,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 577m2 ve
Vrahovicích.
Cena: 1000Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení dna RD!
Cena: 1000kč/m2
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.
6.aukce (značená A6 - celkem 6 pozemků)
Prohlídky
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
pátek 27.2.2009 v 13:00 hod.
pátek 6.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 11.3.2009 od 13:00 hod. do 15:30 hod.
8. aukce (značenáA8)
Prohlídky
pátek 13.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 20.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 25.3.2009 od 13:00 hod. do 15:30 hod.
9. aukce (značenáA9)
Prohlídky
pátek 27.3.2009 v 13:00 hod.
pátek 3.4.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 8.4.2009 od 13:00 hod. do 15:30 hod.

tradice kvalitnícH
služeb už Od rOku 1992
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REAL
SPEKTRUM
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Tel.: 582 334 010-1, 582 332 782
777 710 280-3, byty 777 710 282
e-mail: realspektrum@rspv.cz
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

NOVINKA!

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

PŘEMYSLOVICE: prodej jednopodlažního
koncového řadového RD vel. 3+1 se dvěma garážemi,vjezdemdodvoraazahradou.Dobrýtech.
stav,ihnedkbydlení.
CenaabližšíinfovRK

NOVINKA!

NOVINKA

Prostějov, ul. studentská
Nové zkolaudované byty vel. 2+kk a 3+kk s
balkonem. V domě k dispozici sklep, výtah. Do
28.2. akční ceny!
cena: od kč 1.351.220,-

PROSTĚJOV: prodej dvoupodlažního RD se
třemirekonstruovanýmibyty(2+1a1+1napřízemí, 2+1 v patře) s možností rozšíření do půdního
prostoru.Klidnáčástměsta,všechnyinž.sítě.
CenaabližšíinfovRK

NOVINKA

Prostějov,ul.slavíčka
Prodejbytu1+1vosobnímvlastnictví,zv.přízemí,34
m2,lodžie,plast.okna.
cena:kč795.000,-

NOVINKA

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

Prostějov,ul.b.šmerala
Prodejdružstevníhobytu2+1,65m2,7.patro,lodžie,
plast.okna,šatna. cena:kč1.099.000,-+provize

Prostějov,ul.újezd
Pronájem jednotlivých kanceláří velikosti od 18 m2
do 70 m2 v admin. budově v centru města, celková
plocha 880 m2. Výtah, nová okna, koberce, osvětlení,
tel.přípojky,internet.
cena:kč1.200,-/m2/rok+služby

Prostějov,ul.kovaříkova
Novostavba RD 5+1 s garáží, obytná plocha 260 m2.
Pozemekcelkem1171m2. cena:kč8.200.000,cenapronájmu:kč20.000,-/měsíc+inkaso

Prostějov,ul.újezd
Pronájem prostor vhodných pro skladování, lehkou
výrobu, případně diskotéku. Plocha v přízemí 450
m2,v1.patře212m2.Rampa,nákladnívýtah,vzduchotechnikaaklimatizace.
cena:kč700,-/m2/rok+služby

Prostějov,nám.svat.Čecha
Pronájemzavedenézrekonstruovanérestaurace,známé
jako„Konibar“vcentruzaPriorem,plochaprostor200
m2,funkčníkuchyně.
cena:kč30.000,-/měsíc

byty–PrOdej:

1+1, ul. a. slavíčka – OV, 34 m2, zv. přízemí, plast.
okna,lodžie
kč795.000,1+1, tylova ul. – DB, 34 m2, 2. patro, plast. okna
cenOvábOmba!kč825.000,2+1,ul.Okružní–OV,55m2,3.patro,balkon
kč990.000,2+1,ul.šárka–DB,55m2,4.patro,plast.okna
sleva!kč960.000,2+1,ul.b.šmerala–DB,65m2,7.patro,lodžie,plast.
okna
Kč1.099.000,-+provize
3+1,kosteleckául.–DB,72m2,6.patro,pocelk.rek.,
zděnéjádro,lodžie
kč1.468.000,-

byty–PrOnájem:

1+kk,Waitovaul.–jenpro2-3studentky
kč2.100,-/měsícvč.inkasa/1osoba
1+kk,sídl.svornosti–kč5.500,-/měsícvč.inkasa
2+1,biskupce–kč2.500,-/měsíc+inkaso
2+kk,nám.t.g.masaryka–kč6.000,-/měsíc+ink.
2+1,ul.šárka
kč7.500,-/měsícvč.inkasa
3+kk,zařízen,nám.svat.Čecha
kč8.000,-/měsíc+inkaso(kč2.500,-)

n 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný
Cena: 830 000 Kč
n2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný Cena a bližší info v RK
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: 1 250 000 Kč
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: 1 250 000 Kč
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 k jednání: 1 700 000 Kč
(přirychlémjednánímožnásleva)
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovanýbyt;poprodejivolný Cena:1150000Kč
n 2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně.
NOVINKA: 1 150 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena: 1 390 000 Kč
n 3+1 -Anglická: panel./družst. (možnost převodudoos.vlast.afinancováníhypotékou),7.p./
ze 7, nový výtah, lodžie, volný a udržovaný byt
VÝRAZNÁ SLEVA
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: 1 470 000 Kč
n 3+1 - Dolní: družst./panel., byt po rekonstrukci
- nová kuch. linka, koupelna, podlahy, plast. okna,
novázasklenálodžie
Cena:1495000Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč

PRONÁJEM

1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s
novým etážovým topením, po úpravách, ihned
volný
Cena: 5 500 Kč + ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením, volný ihned
Cena: 6 300 Kč vč. ink
1+1 – Březinova: nezařízený cihl. byt s vl. topenímiohřevemvody,zahrádkazadomem,volný
od 1.4.09
NOVINKA: 5 000 Kč + 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.oknyalodžiívrekonstr.domě,ihnedvolný
NOVINKA: 6 900 Kč vč. ink
3+1 –Anglická: nezařízený byt, s lodžií v 7.patře,
ihnedvolný
Supercena:7900Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.
oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod
1.5.09
NOVINKA: 8 500 Kč + ink
PRONÁJEM GARÁŽE – Krasice – pronájem řadové garáže, ihned k dispozici
Cena: 800 Kč/měsíc, platba čtvrtletně

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

www.realspektrum.com
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Sálovku čeká pravděpodobně velký třesk
„Motáme se pořád jako kaše v hrnci,“ říká František Kocourek
V pátek 6. února se konala v
sídle OFS Prostějov po čtyřletém intervalu valná hromada
okresního štábu sálového fotbalu. Obdobně jako v táboře
„velkého bratra“, tedy v tuzemském fotbalovém hnutí, se
v současnosti dějí velké věci i v
sálovce. Na pořadu dne bylo
především rozhodování, jak
vůbec se „sálovkou“ na Prostějovsku, ale i v rámci celé republiky, dál. V hlavní roli byly
dvě nejvýraznější osobnosti
Svazu sálového fotbalu, prostějovský dlouholetý šéf František Kocourek a svazový boss
Lumír Kopecký, jenž byl na
prostějovskou valnou hromadu přizván jako oficiální host.
Že to mezi těmito dvěma futsalovými nadšenci již několik
let jiskří, ví i vrabci na střeše
futsalového rybníka.
Páteční seance tyto
informace jen
potvrdila.
O co vlastně šlo
v první řadě? Je
veřejným tajemstvím, že v
České republice
působí v současnosti tři organizace uzurpující si
pro seb e
pří-

vlastek sálový fotbal nebo chcete-li futsal. Vedle v posledních
letech velkým rozmachem se
chlubící Futsal FIFA, působící v
České republice pod hlavičkou
Českomoravského fotbalové
svazu, je to i ta „naše“ tradiční
sálovka, která má oficiální
název Svaz sálového fotbalu ČR
- futsal. Tato organizace však
dlouhá léta bojuje o své místo na
slunci a z vnitřních rozporů těží
hlavně její konkurence výše
zmíněný Futsal-FIFA. Největší
ranou pro „sálovku“ tak byly
události poslední sezóny, ve
které se na sklonku minulého roku rozdělila na
českou a moravskou větev. Prostějovsko je tak
začleněno v moravské části a nejvyšším stupínkem pro
regionální zástupce je
Krajská liga. „Motáme
se pořád dokola jako
kaše v hrnci. Naše snažení nemá žádnou
návaznost a od odtrhnutí Moravy nemá vítěz Krajské ligy možnost konfrontace s českými celky. Tím

covský kádr, to je opravdu skvělá práce. Vy však můžete svým
hlasováním ovlivnit, jestli chcete pokračovat v tom, co funguje
nebo se vydáte jiným a připomínám hodně nejistým směrem,“ apeloval na city účastníků
valné hromady a zároveň si i velezkušeným lobbyismem hodným protřelého politika „hřál
svou polívčičku“ Lumír Kopecký. Na tyto argumenty však prostějovský šéf reagoval jasným a
logickým takzvaně nalitím čistého vína. „Je jasné, že jsme pro
každého ´bohatou nevěstou´.
Zatím nejsem vůbec
rozhodnut, jestli zůstaneme
na Moravě
nebo vytvoříme
samostat-

pro všechny přítomné jistě bylo
prohlášení samotného šéfa. „Po
loňském mistrovství ČR jsem
vystoupil z krajského štábu v němž už nadále pracovat nebudu.
V sálovce hodlám působit jen na
okresní úrovni a v horizontu
dvou let chci toto dění opustit
úplně. On totiž každý ví, jak se
to má dělat… Je mojí chybou, že
jsem si za tu dobu nevychoval
nástupce, ale ani na úrovni předsedy již nechci ani na Prostějovsku působit,“ uzavřel své vystoupení pro mnohé hodně nečekanou zprávou František Kocourek.
Po pátečním srazu tak regionálním „sálovkářům“ létají hlavou
myšlenky na to, jak to vlastně s
jejich oblíbeným sportem vůbec
bude dál. Jedno je však jisté, podobnou osobnost
jakou František Kocounou Krajskou
rek se hned
ligu Olomoucka s tím, že
tak, jestli
se spojíme s českou stranou,“
v ů b e c ,
upozornil na skutečnost, že o
určitě neProstějovsko je v současnosti
podaří nasváděn obrovský zákulisní boj,
jít…
František Kocourek.
-zvDelegáti valné hromady
potvrdili svým hlasováním jednoznačnou
podporu stávajícímu
šéfovi Kocourkovi.
Vesměs všechny jeho
návrhy
byly
o d souhlaseny jednohlasně a tak bylo
dáno jasně najevo, že
osoba Františka Kocourka a sálovka na Prostějovsku jedno jsou. Zarážející až šokující tak
xu zklamání a naopak rozradostnil otrokovické hráče i fanoušky.
ždý s každým. V úvodním duelu „My jsme hráli až do konce sami
nastoupil Relax proti domácím za sebe, chtěli jsme být alespoň
Rovers a brankou minutu a půl druzí. Jinak hodně „DĚKUJEpřed koncem podlehl 2:3. Favo- ME“ Šenku, že nepřijeli. Připrarit sjednal nápravu hned v násle- vili nás tak pravděpodobně o tidujícím utkání, když rozstřílel tul,“ se zklamáním popsal dění v
ambiciózní Jiřinu 8:3. V závěre- otrokovické hale jeden z hráčů
čném klání tak musela Jiřina pro třetího týmu Stanislav Husařík.
zisk titulu zvítězit o deset branek Se smutkem v hlase hodnotil nea stříbro by jí zajistila tříbran- úspěšnou obhajobu také šéf Rekové vítězství. Prostějovští také laxu František Kocourek: „Co se
od začátku udávali tempo hry a dá dělat. Prohráli jsme si to sami.
deset minut před koncem vedli Místo abychom v prvním zápase
4:2 (titul Relax pozn. red), bohu- hlídali remízu, tak jsme se hnali
žel místo páté branky přišla kon- do útoku a dostali jsme laciný
taktní střela a v závěru vyrov- gól z brejku!“ Výsledkový sernání. Remízový výsledek tak vis turnaje najdete na str. 25 dne-zvvykreslil na tvářích hráčů Rela- šního vydání.

„Honosit se titulem
jakéhosi ´pseudomistra´
není můj styl!“
Lumíru Kopeckému, který si
moc dobře uvědomuje, že by odchod Prostějovska, s největší
členskou základnou v rámci celé
republiky, defacto zapříčinil
zánik „jeho“ svazu. „Ne nahoře,
ale tady dole se rozhoduje o budoucnosti našeho sportu. Je na
vás účastnících valné
h r o m a d y,
aby jste
rozhodli,
j a k ý m
směrem
chcete, aby se
sálovka ubírala. Frantovi se zde
podařila a daří v rámci celé republiky neuvěřitelná věc. Členská základna čítající více než
500 hráčů ve více než čtyřiceti
klubech, navíc široký rozhod-

„Je jen na vás jestli
zůstanete.“
pádem
se pak
může pyšnit titulem
z mého poh l e d u

Po skončení dlouhodobé části
Krajské ligy sálové kopané vymyslelo vedení Svazu vskutku
zajímavou věc. Místo vyhlášení celkového vítěze z této tabulky, bylo direktivně shora
nařízeno, že se uskuteční nadstavbový finálový turnaj prvních čtyř celků, jehož vítěz se
bude moci pro příští sezónu honosit titulem mistra ČR! Po odtržení české větve sálovácké
rodiny, hraje jediná krajská
soutěž právě na Zlínsku. Tím
pádem nemůže být takzvaným
mistrem ČR této organizace
žádný jiný tým než ten, který
hraje právě Krajskou ligu. Pro
logicky uvažujícího člověka se
jedná tedy o zhola zbytečnou a

´pseudomistra ČR´ nejúspěšnější moravský tým. Zvažuji tedy,
jakým směrem se bude ubírat
náš okres dále. Nezávazně jsem
byl osloven českou stranou a
přiznám se, že vážně zvažuji
přestup celého našeho regionálního sálovkového hnutí do tohoto svazu,“ seznámil účastníky
valné hromady s aktuálními novinkami dlouholetý šéf sálovky
na Prostějovsku František Kocourek. Tyto úvahy se samozřejmě nezamlouvají stávajícímu svazovému předsedovi

Regionální zástupci ve finálovém turnaji ostrouhali!
o kvalitě a síle družstev nic nevypovídající nadstavbu. Tím
pádem není zúčastněným klubům nic platná osmiturnajová
práce čítající dvaadvacet zápasů. Titul šampiona pak vlastně
může uzmout tým, který zrovna v daném termínu bude mít
nejmenší kádrové problémy a
hlavně výhodu domácího prostředí…
Tak se také podle očekávání stalo, když se do závěrečného klání
kvalifikovaly tři týmy Prostějovska a jediný zástupce Zlínska. V dlouhodobé části čtvrtý
tým Rovers Otrokovice, vytěžil
z domácího prostředí maximum

a po těsné výhře nad Relaxem
Prostějov a remíze s Jiřinou mohl slavit titul. Hodně tomu napomohl také Zámecký Šenk Kralice na Hané, jenž do Otrokovic ač
přihlášen nedorazil. „My jsme
věřili do poslední chvíle, že se
zúčastníme. Startovné jsme zaplatili, ale bohužel do pátečního
večera jsme neposkládali konkurenceschopnou sestavu. Plyne nám tak ponaučení pro příští
sezónu, že budeme muset zkvalitnit vlastní komunikaci a vnitřní pravidla,“ vysvětlil trenér
Šenku Pavel Musil. Při neúčasti
Šenku, se tedy místo plánovaného křížového systému hrálo ka-
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Prostějov má po 20 letech
mužský zápasnický tým!
Úspěšný zápasnický oddíl Sokol I Prostějov hlásí zajímavou novinu. Po předlouhých
dvaceti letech postavil oddíl
seniorské družstvo, které bude startovat v mistrovské
soutěži. Klub, který se může
mimo jiné pyšnit titulem úřadujícího mistra ČR v kategorii žáků a 3. místem z prvoligové dorostenecké soutěže je
také vybraným oddílem
ČOS, který v loňském roce
reprezentoval město Prostějov doma i v zahraničí. Zpoza
hranic přivezli prostějovští
zápasníci tři zlaté, dvě
stříbrné a jednu bronzovou
medaili.
V krátkosti se tedy vraťme k
největším úspěchům reprezentantů Sokol I Prostějov v uplynulém roce. Prostějovský klub
se může pyšnit 1. místem z přeborů ČOS a 1. místem na M.T. v
Lidicích v družstvech žáků. Zlatou medaili vybojovali chlapci
také v nejvyšší tuzemské soutěži
a stali se mistry republiky. Za
zmínku jistě stojí i prvenství na
domácím Memoriálu Gustava
Frištenského a druhé místo na
světové soutěži mládeže v Nor-

sku. V závěrečném hodnocení
sezóny byli také vyhlášeni nejlepší jednotlivci, takzvaní „Skokani roku“. Z přípravky, mladších
žáků to byl Jindřich Krček,
z žáků Jakub Pospíšil, v kadetech Roman Zajíček a v juniorech Libor Pokrivka, Miroslav
Chytil a Michal Wícha.
V plném proudu jsou již také přípravy na tradiční Memoriál Gustava Frištenského, který se
uskuteční o prvním říjnovém
víkendu letošního roku. „V rámci tohoto Memoriálu se bude konat i závěrečné kolo seniorské ligy. Svou účastí oživí soutěž i rodina Gustava Frištenského žijící
v USA. Vedle zahraničních borců budou start i ´naši´ mistři republiky v kategorii kadetů Matela, Dokoupil, Juračka, David,
Pospíšil a Zajíček. Mladé družstvo seniorů budou tvořit Hloušek,
Pokrivka, Chytil, Vybíralík,
Máca, Bukva, Horák, Karger,
Wícha, které podpoří i další zkušení borci. Zajímavostí je i ten
fakt, že v letošním soutěžním ročníku nejsou povolena hostování,“ uzavřel nástin letošní sezóny jeden z trenérů Sokol I Prostějov Jindřich Hejčík.
-zv-

Plavci TJ Pozemstav
mají mistra republiky
V prostějovském bazénu se při
trénincích plaveckého oddílu
TJ Pozemstav Prostějov prohání i mistr republiky. Letošního zimního mistrovství
České republiky dorostu v
Chomutově se o předminulém
víkendu zúčastnilo pět prostějovských plavců. Nejlépe si vedl podle očekávání Jakub Nezdoba, který zvítězil v disciplíně 200 metrů polohový závod
(časem 2:12,67) a stal se tak
mistrem republiky. Svůj triumf
doplnil novopečený tuzemský
šampion ještě stříbrnou medai-

lí z motýlkařské dvoustovky.
Neztratili se však ani další
plavci z Hané. Tereza Mráčková se blýskla bronzovou medailí na stometrové trati motýlek
a Martina Skoumalová se probojovala do finále na dvojnásobné prsařské distanci, kde
obsadila v silné konkurenci 7.
místo. „Budeme trénovat
častěji a tvrději,“ svým originálním způsobem vyjádřil spokojenost s dosaženými výsledky svých svěřenců trenér
mládežnických plavců TJ Pozemstav Petr Adamec.
-zv-

Cyklisté SKC řádili na dráze ve Vídni
Počátkem ledna startovali
závodníci SKC Prostějiov v
závodě Světového poháru
dráhařů v rakouské metropoli Vídni. „Jedná se pravděpodobně o jeden z největších
podniků v zimní části halové
sezony. Závodilo se na
výborné dřevěné dráze v
krásné vídeňské hale Ferry
Dusika, ve které se konalo několik světových šampionátů v
dráhové cyklistice a také halové mistrovství Evropy v atletice,“ přiblížil atmosféru a
podmínky prestižního klání
Petr Šrámek, předseda SKC
Prostějov.
Na start se postavili reprezentanti 7 zemí - Polska, Slovenska,
České republiky, Maďarska,
Bulharska, Řecka a samozřejmě
domácího Rakouska. Svůj zahraniční křest v silné mezi-

národní konkurenci si odbyl
závodník prostějovského SKC
Tomáš Salaj. A rozhodně se neztratil. Na úvod startoval v bodovacím závodě na 30 km, do
něhož se zapojilo 37 závodníků.
Z vítězství se radoval polský reprezentant Rafael Ratajczyk,
držitel několika medailí z mistrovství světa, který si počínal naprosto suverénně. Druhé místo
obsadil Andreas Graf a třetí Georg Tazreiter, oba z Rakouska
Nejlepším českým jezdcem se
stal Jan Dostál z Dukly Praha na
osmé příčce, Tomáš Salaj dokončil závod na 18. pozici, což bylo pro loňského juniora v této
konkurenci příjemným překvapením. „Závodníci dosáhli
průměrné rychlosti 49 km. Tomáš tak rychlý závod absolvoval vůbec poprvé v životě a byl
to tak pro něj opravdu tvrdý

A jedéém. Současné družstvo juniorů při SKC Prostějov se dokáže prosadit nejen na tuzemských silnicích, ale také při dráhových závodech v
zahraničí. Nedávný Světový pohár ve Vídni toho byl důkazem.

Salaj si odbyl zdařilý
debut mezi seniory,
junoři obsadili
medailové pozice
křest ohněm. Zvládl to,“ pochválil svého svěřence trenér
Vladimír Vačkář. Následně naskočil Tomáš Salaj do dvou
závodů v jednom dni a to ve Scratch na 15 km a stíhacího závodu na 4 km. Ve scratchi zajel
jestě lépe jak den předtím a po
celý závod se pohyboval mezi
nejlepšími. V závěrečném spurtu nakonec vybojoval konečné
11. místo. V kategorii do 23 let
pak obsadil dokonce sedmou
příčku. „Znovu bylo dosaženo
průměru 49 kilometrů v hodině,
posledních deset kol se pak jelo
opravdu ve strhujícím tempu,
které zvedalo diváky ze sedadel,“ přiblížil kulisu atraktivních
bojů Petr Šrámek, šéf prostějovského cyklistického oddílu. Z
vítězství v tomto měření sil se
radoval Slovák Josef Žabka,
před Georgem Tazreiterem z
Rakouska a Janem Dostálem z
Dukly Praha. Premiéru si pak
Tomáš Salaj odbyl ve stíhacím
závodě mužů na 4 km, ve kterém
dojel na výborném 8. místě!
První pozici si vyjel Grzegorz
Stepniak z Polska, na dalších
místech skončili jeho krajané Jakub Stredzinski a Tomasz
Krysztofik.
Jestliže Tomáš Salaj zajel solidně, junioři SKC Prostějov byli jako obvykle vynikající! Jako
hlavní bitvu startovali v omniu,
které se skládalo ze čtyř závodů:

závod bodovací, závod vylučovaí a dvakrát scratch (start - cíl),
jehož výsledky se sčítaly. Konečné první místo vybojoval Karel
Matějka z Plzně, na druhé příčce
se umístil Jakub Filip z SKC
Prostějov, třetí byl jeho oddílový
kolega Tomáš Goláň a čtvrtý
Ondřej Vendolský z Mapei Olomouc, jezdící však centru SCM
při SKC Prostějov. Všichni čtyři
borci jsou navíc zařazení do reprezentace ČR.

V kategorii žáků a kadetek si
výborně vedla prostějovská
závodnice Monika Sedláčková,
která obsadila výborné 3. místo
v omniu, které se skládalo taktéž
ze čtyř závodú. Z vítězství se
těšila Stefan Mastellerová z
RLM Vídeň, druhá byla Marlene Schillingová z Die NO Ra.
„Po sportovní, organizační i
společenské stránce se jednalo o
velice vydařenou akci,“ dodal
Petr Šrámek.
-pk-

Vačkář oslavil jubileum!
V pátek 6. února 2009 se dožil
jeden z nejlepších sportovců
prostějovské
historie
Mgr.Vladimír Vačkář významného jubilea. A to 60 roků. Na
tandemu se svým dlouholetým
partnerem Miroslavem Vymazalem získali na MS 4 zlaté,
stříbrnou a bronzovou medaili.
Mnohokrát získal titul mistra republiky: na tandemu, ve sprintu,
v bodovacím závodě dvojic.
Pětkrát zvítězil v šestidenních
závodech dvojic na velodromu
v Brně, jeden z prvních závodníků Československa, který
startoval na šestidenních závodech v západní Evropě, sklízel
úspěchy na „Velkých cenách“
sprinterů po celém světě. Jako
trenér vedl reprezentační družstva jak mužů tak juniorů.
V současnosti vede úspěšně
cyklistické centrum mládeže
SKC Prostějov, které patří k nejlepším v ČR.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a
úspěchů do dalších let.
-zv-

Mistři jedou! Vladimír Vačkář
sbíral největší úspěchy na tandemu se svým dlouholetým parťákem Miroslavem Vymazalem

A je to zlato! Prostějovský plavec Jakub Nezdoba se zlatou medailí z chomutovského mistrovství ČR

Přípravka 1. SK sbírá vavříny
I Baník nafasoval šestku!
Nejmladší fotbalový potěr
prostějovského fotbalového
klubu 1. SK sbírá na zimních
halových turnajích medailové vavříny. Svěřenci trenérů Petra Langra a Tomáše
Grosse ročníku narození
2000 získali postupně 3. místo
v Prostějově, 2. místo v Olomouci a předešlý víkend dokonce dvě prvenství v Uničově a Hranicích!
Po bronzové příčce na domácím turnaji zajížděli mladí
fotbalisté 1.SK Prostějov o posledním lednovém víkendu na
silně obsazený turnaj pořádaný
Sigmou Olomouc. V konkurenci deseti výběrů se dokázali prostějovští benjamínci prokousat
až na konečnou vynikající druhou pozici, když první skončil
Rožnov pod Radhoštěm a na
záda se museli našim vyslancům dívat i domácí hráči Sigmy
Olomouc. Navíc byl nejlepším
střelcem celého klání Adam
Marčík, jenž zatížil konta soupeřů šesti brankami. O týden
později v neděli 1. února cestovali Prostějovští do Uničova.
Zde v konkurenci sedmi družstev nenašli přemožitele a beze
ztráty bodu a jediné inkasované

branky pozvedli pohár vítězů.
„Skóre 18:0 a plný bodový zisk
hovoří za vše. V systému každý
s každým si kluci se všemi soupeři poradili na výtečnou,“ neskrýval obrovskou spokojenost s
vynikajícím
představením
svých oveček jeden z trenérů
Petr Langr. Neméně úspěšná
byla z pohledu Prostějovských i
další nedělní „štace“ v Hranicích. Po výhrách 6:1 nad ostravským Baníkem, béčkem Hranic
4:2, Zlínem-Louky 3:2, Opatovicemi 15:1, hranickým áčkem
1:0 a Kroměříží 2:0 nebylo co
řešit - 1. místo putovalo opět do
Prostějova! Korunu nejlepšího
střelce celého turnaje si mohl
nasadit na hlavu David Píchal,
autor 11 branek. Veleúspěšný
tým přípravky 1.SK Prostějov
tvoří Brothánek, Jurníček, Přikryl, Halenka, Marek, Vyroubal,
Marčík, Píchal, Parák, Zatloukal, Rus a Výmola. „Chlapcům
patří za dosažené výsledky absolutorium. V takové konfrontaci se špičkovými soupeři reprezentují svůj oddíl opravdu
nadstandardně,“ pochvaloval si
vskutku profesionální přístup
svých svěřenců Petr Langr.
-zv-
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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 !!! Cena 2.690.000 Kč SLEVA!

Buková- Prodejsam. stojícího RD 4+1, obec.vodovod , el. 220V, kotel na plyn+ TP, podlahy dlažba,lino,koupelna,WC.Garáž+zahrada.Důmve
velmi dobrém stavu.
Cena: 1.060.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej OV 3+1 s lodžií, PV-Zrzavého,
72 m2, 2 NP
Cena 1.470.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+0 PV-Okružní
5.200 Kč včetně en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Slavíčka
10.000 Kč včetně en.
Pronájem bytu 3+1 PV-Budovcova
9.000 Kč+ energie
Pronájem bytu 1+1 PV-E.Beneše
6.000 Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 1+0, 25 m2,PV-Šárka
5.200 Kč včetně energií.
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 zařízeného bytu 2+1 PV- sídl.
Svobody, 56 m2, 5 patro. Ihned volný.
Cena 8.000 včetně ink.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
NOVINKA !!! Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn.,
restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody
v historickém centru Prostějova. Cena v RK.
Pronájem obchodu v příz. s výlohou na frekvent. ulici, sklad, kancelář 30.000 Kč/měs+en.
Pronájem nových klimatizovaných kanceláří
120m2,3NP,centrumPV 1800Kč/m2/rok+en.
Pronájem objektu 1p. 114 m2 14000 Kč/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. zóna590 Kč/m2
Parcela 12.620 m2 Kostelec n.H. 250 Kč/m2
Parcela 7.249 m2 Kostelec n.H 320 Kč/m2
Parcela 3.000 m2 Kostelec nH. 320 Kč/m2
POLE - ZAHRADY
Pozemek Stražisko-Maleny 400 m2 140.000 Kč
Zahrada Dobromilice 2140 m2 150.000 Kč
Pole Smržice 13.605 m2
35 Kč/m2
Pro našeho klienta hledáme RD
k rekonstrukci i ve velmi špatném
technickém stavu.Platba hotově.

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
Pozemek Olšany u PV Tel.: 777 231 606
Obdélníkový tvar, 900 m2, kompletní
inženýrské sítě na pozemku, možno ihned
stavět, příjezdová komunikace.
Cena : 1.000,- Kč/m2

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

BYT

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
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:

1.351 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

NOVINKA!

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:

RD 2+1 - Prostějov
řadový přízemní RD s byt.jed. 2+1 v
klidné části nedaleko od centra s možností rozšíření, městské IS, vlast.studna,
topení UT na plyn, vjezd do domu,
dvorní přístavba, zahrada, pozemek
cca 600m2, volný po dohodě.
Cena: 2.080.000,-Kč

BYTOVÝ DŮM - PRODEJ

Horní Moštěnice – okres Přerov
Prodej bytového domu s 8 bytovými jednotkami.
V 6-ti BJ regulovaný nájem 5x 2+1(83m2), 1x
1+1(35m2), ve 2 BJ tržní nájem 1x 2+1(83m2) a
1x 1+1(35m2). Půdní vestavba 100m2-možnost
spojení s bytem 2+1 na mezonetový byt.
Vyjednávací cena: 3.990.000,-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: 950.000,- 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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov – Poděbradovo nám.
Pronájem 1–2 kanceláří, řešené samostatně,
jedna kancelář s výlohou. WC, kuchyňka, v
centru města.
Bližší informace v RK
Prostějov-Českobratrská
Prostor určený pro kosmetické či kadeřnické
služby, popřípadě ordinace, vhodné i pro kancelář. K dispozici jsou 2 místnosti, WC, šatna, sklad. Místo parkování před objektem.
Cena: 4.000,-/měsíc
Kralice na Hané
Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca 1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná dostupnost do Prostějova.
Cena: 500,- Kč/m2/rok
Prostějov-Olomoucká
Prostory vhodných ke komerčním a prodejním účelům (2x prodejna 51 m2, 57 m2)
včetně příslušenství ( sklady, garáže, dvůr).
Bližší informace v RK
STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY
Slatinice
Prodej pozemků určených pro výstavbu
rodinných domů v atraktivní lázeňské oblasti. Celková výměra pozemku 20.000 m2.
Bližší informace v RK
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

3+1 Špály, Prostějov Tel. 777 231 606
Osobní vl., 6. patro, výtah, panel, dům je
po rekonstrukci, zateplen, nová lodžie,
plastová okna, 78m2, šatna.
Cena : 1.300.000,- Kč

NÁJEMNÍ DůM T.G.M. - Prostějov
pozemek: 373 m2, obchod 180 m2 s příslušenstvím, 3 byty: 1+1, 2+1 4+1. Hlavní nám.
města, střed pěší zóny. Cena: 21.500.000,-Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

1+1 Zrzavého, PV
Tel.: 777 231 606
1+1, osobní vl., panel, VI. patro, výtah,
byt udržovaný, dům po rekonstrukci.
Cena : 790.000,- Kč

NÁJEMNÍ DůM Wolkerova – Prostějov
pozemek: 352 m2, 1x obchod, 3 byt. jednotky 1+1, 2+1, 3+1, 2x půda – možnost dalších
bytů, 2x starší garáž. Zajimavá lokalita u centra.
Cena: 6.500.000,-Kč

DOMY – PRODEJ

Držovice 2+1, poz. 337 m2
1.590.000,-Kč
Pornice 7+1, poz. 2.460 m2 1.400.000,- Kč
Ptení 4+1, poz. 221 m2
1.420.000,- Kč
Želeč 3+1, poz. 800 m2
1.570.000,- Kč
Pěnčín 3+1, garáž
1.600.000,-Kč
Vřesovice 4+1, poz. 1.782 m2 2.165.000,- Kč
Otaslavice 4+1 garáž
2.230.000,-Kč
Čehovice 5+1, poz. 1.200 m2 2.700.000,- Kč
Čelechovice 4+2, garáž
2.800.000,-Kč
Prostějov 2x byt 2+1
2.970.000,- Kč
Prostějov 3+1, dvougaráž
2.970.000,- Kč
Senice na Hané 6+1, garáž 3.250.000,- Kč
Mostkovice 2x3+1,garáž
3.800.000,-Kč
Dětkovice 4+1,poz. 5000 m2 5.150.000,- Kč
Prostějov – Wolkerova
6.500.000,- Kč
Prostějov – Olomoucká
7.000.000,-Kč
Prostějov - hl. nám.T.G.M. 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

Kostelec na Hané 2.700 m2
400,-Kč/m2
Držovice 1.861 m2
1.150,- Kč/m2
Domamyslice 18.867 m2
1.250,-Kč/m2
Mostkovice 700 m2
1.250,-Kč/m2
Vrahovice 830 m2
260.000,-Kč
Konice 1.327 m2
430.000,-Kč
Ohrozim 1.171 m2
695.000,-Kč
Vrchoslavice 5.000 m2
820.000,-Kč
Kostelec na Hané 2.161 m2
920.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

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

1+1 Tylova, Prostějov
Velmi pěkný, zařízený byt , IV. patro bez
výtahu, 35 m2, po rekonstrukci, plovoucí
podlahy, balkon v mezipatře.
Cena : 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa
BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Mánesova, PV 4.500,- Kč/měs. vč.ink.
1+1, n/p, Tylova, PV
6.000,- Kč vč. ink.
2+1, n/c, Šlikova, PV
7.500,- Kč vč. ink.
2+1, z/c, Českobratrská, 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

1+kk Okružní c/dr, 18 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 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 Spitznerova c/ov, 55 m2
2+1 Spitznerova 55 m2+garáž
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
3+1 Anglická p/dr, 70 m2
3+1 Sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 V. Špály p/dr, 75 m2
3+1 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 Žeranovská p/ov, 72 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 74 m2
3+1 Italská p/dr, 70 m2
3+1 E. Beneše p/dv, 70 m2
3+1 Žeranovská c/ov, 72 m2
3+1 B. Němcové c/ov, 79 m2
3+1 Šípkova c/ov, 90 m2
3+1 Krasická c/ov, 100 m2

650.000 Kč
900.000 Kč
930.000 Kč
1.200.000 Kč
980.000 Kč
1.095.000 Kč
1.150.000 Kč
1.120.000 Kč
1.210.000 Kč
1.210.000 Kč
1.420.000 Kč
1.300.000 Kč
990.000 Kč
1.400.000 Kč
1.450.000 Kč
1.500.000 Kč
1.540.000 Kč
1.550.000 Kč
1.570.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.960.000 Kč
1.970.000 Kč
2.550.000 Kč

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

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 vč. ink.
2+1 Západní, p, 44 m2
5.000,-Kč + 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+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
9.000,-Kč + ink.

volejte ZdArmA 800 555 365

www.asistent-reality.cz

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

104.000,- Kč

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

olomouc, Přerov, Prostějov

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 centru Prostějova,
cihlový dům, 2 patro, vlastní topení,
možnost dlouhodobého pronájmu, volný 1.3.2009. Nájem : 5 tis. + inkaso
Pronájem
pronájem bytu 2+1 v Prostějově,
panel, 4 patro, plast.okna, nová koupelna, možnost dlouhodobého pronájmu,
volný ihned. Nájem : 5,5 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

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 pozemku je 267 m2. Součástí prodeje je i orná půda o
výměře527m2.
Cena:vRK
Přemyslovice - prodej RD
3+1,samostat.stojící,2.NP.Na
důmnavazujevýměnek,vytápění je lokální na zemní plyn,
voda ze studny, vodovodní řád před domem, suché
WC.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,řadovývnitřnísdispozicí2+1,podstandardní vybavení, vytápění
ústřední na zemní plyn. Nutná
celková rekonstrukce a modernizace.Za domem se
nachází hospodářská budova. Celková výměra pozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního řad.
rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
Cena: 660.000,- Kč
Byty - prodej
Prostějov, ul. Západní
- prodej bytu 2+kk, OV,
3. NP, zděný, výměra
cca 56 m2, balkon, plast.
okna, plov. podlahy, v ceně moderní kuch. linka
včetně elektrospotřebičů, vestav. skříně v ložnici.
( Možnost dokoupit garážové stání v 1.PP o vel.
15 m2 - 200.000,- Kč). Cena: 1.750.000,- Kč
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
Byty - pronájem

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 určenékrekonstrukcianebo
demolici do
250 tis. Kč – platba v hotovosti.
Případné dluhy a exekuce vyplatíme a
vyřídíme.

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

Prostějov - pronájem bytu
1+1 sídl. E. Beneše, panel, 4.
NP,bezbalkonu,výměracca
32 m2. Volné od 1.3.2009.
Cena:6.200,-Kčvčetněinkasa
Prostějov-pronájembytu2+1,ul.Okružní,4.NP.
Cena:6.500,-Kč/měs. vč.ink.
Prostějov - pronájem bytu
2+1 ve zděném domě, ul.
PodKosířem.
Cena 6.000,-Kč/měs +ink.
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

16. 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
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
– bytová výstavba Jezdecká Prostějov
SLEVAVYBRANÝCH BYTŮ AŽ
200.000,- Kč
AKCE PLATÍ DO 28.2.2009
Volejte zdarma ( 800 107 014
Prodej nových bytů, nebytových prostor,
parkovacích stání na ul. Studentská –
Jezdecká Prostějov

Byty

2+kk 52 m2
3+kk 89 m2

1 351 220,2 233 410,-

BYTY:
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
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- 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+1 Suchardy, bez zařízení, 58 m2, 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 3+1 Čelechovice n./H., v přízemí RD 90 m2, část.
zařízený,balkon,plast. okna,možnostvyužitízahrádky
a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009.
8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNé DOMY:
Novinka! RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s
bazénem, garáž, 3x park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK
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
Řadový RD 3+1 Ptení po částečné rekonstrukci, 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.
950 000,- 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.
895 000,- Kč
RD2+1Otaslavice,menšířadový,cihlový,vodaobec.žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. SLEVA!650 000,- Kč

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
Po - Čt:
Pá:

RODINNé DOMY, CHATY

Tel.:606 922 838
BYTY

* NOVINKA* Prodej bytu 3+1 v Plumlově, 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. U domu kryté garážové stání, zahrádka a dětské hřiště. Vyhledávaná a klidná lokalita!! MOŽNOST
VÝMĚNY TOHOTO BYTU ZA RODINNÝ
DŮMVPLUMLOVĚSDOPLATKEM!!
Cenakjednáníje1.800.000Kč.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* NOVINKA * Prodej stavebního pozemku v
Plumlově o celkové výměře 1.520m2. Parcela leží
v lokalitě s unikátním výhledem na Plumlovskou
přehradu. V ceně pozemku jsou obsaženy i kompletní ing. sítě a komunikace. Začít se stavbou RD
je zde možné ihned!
Cena 1.550Kč za 1m2.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Držovicích, u hlavní silnice o výměře 3019m2. Veškeré inženýrské
sítě jsou u pozemku.
Cena 1200Kč za 1m2.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový
podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u pozemku.
Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

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

www.kk-reality.com

Pracovní doba:
9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00
Aktuální nabídka:

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
- 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.
Cena 1.490.000,-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 Belgická, 44m2, 7.patro, panel, plastová
okna, prázdný, ihned volný.
Cena: 5.500,-Kč + inkaso (elektřina 800,-Kč)
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
BYTY VÝMĚNA:
2+1 Moravská, panel, 52m2, družstevní (s možností
okamžitého převodu do OV), 2.patro, balkon, sklepní
box - za byt 1+1 kdekoliv v Prostějově s doplatkem dle
dohody.
KOMERČNÍ PROSTORY:
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace), 112
m2 - denní místnost, ordinace, čekárna, soc. zařízení, úklidová místnost, zvýšené přízemí.
Cena 6.600,-Kč/měs + energie
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 rokymožnost 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

¨

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku
u Konice. Dům je po kompletní
rekonstrukci. Zahrada 660m2, 2 vjezdy
na zahradu, krásné podsklepení, letní
kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč
◘ Prodej RD 5+kk se zahradou 506m,
řadový, podsklepený, topení plynové
+ el.Čelechovice na Hané.
Cena 1.225.000,-Kč
◘Prodej RD 5+1 Čechovice, po
rekonstrukci, zahrada, dvojgaráž,
2xWC, 2 balkony, terasa. Komín na
připojení krbu. Cena 3.320.000,-Kč

◘ Prodej RD 2+1 v Ptenském dvorku.

Dům je určen k rekonstrukci, která
již byla započata. V domě je přípojka
plynu, vody.
Cena 290.000,-

◘ Prodej bytu 1+kk v OV, byt i dům
po go, cihlový, 1.patro.
Cena 839.000,- Kč

◘Prodej bytu 3+1 v OV, Zrzavého,
lodžie, dům po go, nová kuchyňská
linka.
Cena 1.350.000,PRONÁJEM

◘ Pronájem bytu 2+1 ve zvýšeném
přízemí nedaleko centra o velikosti
68m
Cena 8000 vč. 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

*NOVINKA*RD5+1vBrodkuuKonice,pokompletnírekonstrukci,cihlový,celk.výměrapoz.400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje, kuchyň,
chodba s koupelnou a WC. V podkroví jsou 3 pokoje
z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna a sklad uhlí,
na zahradě gril.Vzdálenost 20km od Prostějova. Čistý
vzduch, klid a krásná příroda. Cena 1.900.000Kč.
* 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.JedinečnémístovPlumlově!!!
Cena 2.200.000 Kč.

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

Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2,
smíšené zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové podlahy, nová el., topení el. přímotopy. Možno k bydlení i
rekreaci.
Cena 750 tis. Kč

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
1+1 OV, PV Libušinka
2+1 OV, PV K.Svolinského
2+1 OV, PV Palackého, cihla
3+1 OV, PV Moravská, po rek
3+1 OV, PV Moravská, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,
4+1 OV, PV Západní
3+1 OV, Olomouc Stiborova

875 tis Kč
845 tis Kč
1.200 tis Kč
1.090 tis Kč
1.850 tis Kč
1.590tis Kč
1.550 tis Kč
1.450 tis Kč
1.750 tis Kč
1799 tis Kč

BYTY
1+1 Vrahovice Po celkové rekonstrukci. Lodžie.
Cena 839.000Kč
T:739 322 895
3+1 Slavíčka,74m2 Dr. Cena 1.160.000Kč
T.723 335 940
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci,
velmi hezký. Možno zařízené. Cena 835.000Kč
T:739 322 895
Nový 1+kk Pv-Krasice 39m2, balkon, linka s vest.
spotřebiči. Cena k jednání 1.050.000Kč T:739 322 895
1+kk E. Beneše OV 32m2+lodžie. Po část. rek. I
zařízený. 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 Krapkova OV cihla zahrada 890.000Kč
T: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 balkon 1.200.000Kč T:723 335 940
Byt 2+1 Šmerala Dům po revit. Lodžie 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
Byt 2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast.
okna, žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k
jednání 1.189.000Kč
T:739 322 895
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
Byt 2+1 Zrzavého OV, dům po revitalizaci, 78m2 +sklep.
Jádro obložené, nová linka, koupelna po rek, pl. okna,
žaluzie, nová lodžie. Cena 1.340.000Kč T:739 322 895
Nový byt 2+1 Vrahovická Právě dokončen. V domě
po generální rekonstrukci, s původní stavby zachovány
jen zdi.. Za domem uzavřený dvůr. Pozemek stání pro
vozidlo 14 m2 v ceně. Cena 1.380.000Kč T:739 322 895
Nový 2+1 Pv-Krasice Kolaudace 2002. OV.
2 balkóny, sklep. Cena 1.550.000 Kč. T:739 322 895
Nový byt 2+1 PV-Krasice Možno koupit i garážové
stání. Cena 1.770.000Kč
T:739 322 895
3+1 sidl. Hloučela. Dům po rek. 74m2+ balkon, 2
sklepy. Cena 1.239.000Kč
Tel:739 322 895
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
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. Po část. rek. Neprůch.
pokoje, 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 Resslova OV cihla 80m2 1.640.000Kč 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 s garáží Moravská Cihla OV Dům i byt je ve
velmi dobrém stavu. 75m2 + sklep. Prosklená lodžie.
Neprůch. pokoje. Cena 1.640.000Kč Možno koupit i
garáž za 260.000Kč
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 70 m2 za 2.250.000Kč
a 4KK 94m2 za 2.550.000Kč Prostějov Vrahovice V
ceně pozemek, inž. sítě, výst. domu na klíč včetně DPH.
Bydlení pro všechny věkové generace. Dům za cenu bytu
T:732 282 189
Výstavba nových samostatně stojících domů 4 až 6+kk
Prostějov-Vrahovice. Možnost výběru všech stavebních
materiálů. Pozemky 813m2, užitná plocha od 100m2 do
250m2. Ceny od 3.290.000Kč.
T:732 282 189
RD 3+1 Ivaň dobrý stav, zahrada Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
Velmi pěkný RD 5+1, 6km od PV,garáž, zahrada,nová
koupelna, ústř. topení. Cena 2.690.000Kč. Tel:723 335 940
Dům 4+1 Kostelec na Hané dobrý stav, vjezd pro auto,
dvůr, dílna, zahrada. Cena 1.330.000 Kč T:732 285 189
RD 2+1 Kostelec na Hané menší dům k rekonstrukci,
dvůr, zahrada, klidná lokalita 220.000Kč T:732 285 189
Novostavba RD 5+1 Hruška u Němčic, výborný stav,
vjezd až na dvůr, garáž, zahrada. Sleva o 850.000 Kč
konečná cena 1.750.000 Kč
T:732 285 189
Dům 2+kk Plumlov Po rekonstrukci, ideální k rekreaci
i bydlení. Cena k jednání 1.099.000Kč T:739 322 895
RD 3+1 Koryčany 1.190.000Kč
T:739 322 895
RD 3+kk Čelčice Po rekonstrukci, užitná plocha 90m2
Cena 1.360.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Hradčany, poz. 600m2. Pl. okna, garáž, průjezd,
dvůr, plyn.Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Vřesovice poz. 2.000m2
T:723335940
RD 4+1 Tvorovice poz. 4.000m2
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



www.cmreality.cz

Pronájem garáží Krapkova a Šmerala
T:723 335 940
Obchod Plumlovská, 40m2, nájem 9.000,-+ink.
Tel:723 335 940
Obchod Plumlovská 120m2 za 13.000Kč T: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. zařízení. 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
reals@volny.cz
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKé POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

NOVINKA!MIMOŘ.! RD Seloutky,
novostavba, 6+1, pozemek 1.600 m2,
velmi pěkný dům.Cena: 3.900.000,Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
na frekvent. místě, dvůr, malá zahrádka.
2.250.000,-- Kč
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.890 tis Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleRD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050 tis Kč
ko středu města, 2. p.
RD – rozestavěný, PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk,
Alojzov – RD 4+1 s vjezdem a verandou s možností
Cena: 1.550.000,-- Kč
garáž, pozemek 824m2.
3.500 tis Kč
rozšíření o další obytné místnosti, po rekonstrukcí, plyRD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný, dvůr,
nové topení, obecní voda, el. 220/380 V, zahrada 272
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2
Cena 1.990 tis. Kč
zahrada, plast. okna.
949 tis Kč
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku, 1426m2.
Cena: 1.850.000,- Kč
1450,- Kč/m2
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
Byt 3 + 1 cihla, Brněnská ul. OV,
rovinatý pozemek u lesa.
740 tis Kč
atypické interiérové řešení, 82 m2,
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
vlastní topení, garáž v přízemí, perPronájem garáže, PV Žeranovská, 1.500,- Kč/m
Kralice n.H. – exkluzivní RD 5+1 po kompletní refektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
konstrukci, pozemek 1700m2, voda obecní i studna,
el. 220/380, plynové topení,
Cena 5.150 tis. Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
Mobil: 775 246 321
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
Byty pronájem
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 600 000,-- Kč
2+1 PV Šárka, část. zařízený 7.500 Kč/m vč.ink




RD
Kobylničky
2+1,
vjezd, dvůr,
2+1
PV
Fugnerova
6.900
Kč/m
+
en
Prostějov - prodej RD 2+1, cihlový, plynové topení,
obecní voda, zahrada.
Cena 2.100 tis. Kč
 
 
velká zahrada,
pěkná nemovitost.
Stav. pozemek v Prostějově, výměra 577 m2
Kč
Cena 665 tis. Kč
 Cena:
950.000,
Byty
prodej
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč    
Prodej
zánovního rodinného domu
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč      
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč
1+1 OV, PV, Sídl. svobody,
850 tis Kč
5
+ 1 v Kladkách,
dvě nadzemní
 
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč    
2+1 OV, PV Pod Kosířem, cihla.
1.190 tis Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
podlaží,
2 x WC
a koupelna, velmi


2+1 DV, PV Bulharská, po část. rek. 1.175 tis Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč

dobrý
stav,vjezd na pozemek, dílna,
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rek. 1.150tis Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV

3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
Cena 1.260 tis. Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla Cena dohodou
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Prostějov,
pozemek
na
stavbu
Byt 3+KK, Dr, panel, v PVCena 1.290 tis. Kč




 řado
3+1 DV, PV Mozartova, po rek
1.590 tis Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
poblíž 
středu města. 
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro, 1.600 tis Kčvého
 RD

Byt 3+KK, OV, cihla, v PV Cena 1.390 tis. Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850 tis Kč   
Cena: 850.000,-Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV
Kč
Cena 1.450 tis. Kč
Klenovice
na Hané,
provozní
areál 





Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
Cena 1.470 tis. Kč
dílny, sklady,kanceláře,
manipulační
 

garáž
1.250 tis Kč 
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
plochy,vše 
ve velmi
dobrém
stavu,
 

 
DALŠÍ NABÍDKA V RK

 200 tis Kčcelkem
rekonstrukci
  

 využít
na
1 600
m2, možno
NEBO www.a-zreality.cz
RD
Želeč,
4+kk,
novostavba
1.550
tis
Kč
      
 
 

  
zámeč.,
stolář.,
velkosklad.
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
  
   


CHCETE PRODAT NEBO
Cena
5
400 000,--Kč
Pronájem
 
ul.
       
prodejny PV Kostelecká
PRONAJMOUT BYT ČI DŮM?
Pronájem
garáže
Olomoucká
uli     
15 tis Kč+en        
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
ce,
u
Cílu.
Cena
1000,-za
měsíc.
Pronájem
prodejny
PV Kravařova 6.900 Kč+en
 
 
        
RÁDI NAVŠTÍVÍME A VŠE
      







ZA VÁS ZAŘÍDÍME
www.reality-prostejov.com
 
   
    
     
    
Klenovice - rohový cihlový RD 7+1 po rekonstrukci,
topení - plyn. kotel a tepelné čerpadlo, ohřev vody plyn. kotel a bojler, voda - obecní, kanalizace - obecní,
zahrada s bazénem.
Cena 4.160 tis. Kč

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 450.000Kč
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 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn.topení Cena
1.250.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč
T:723 335 940
RD 3+1 Pv Čechovice. Ideální k podnikání, pozemek
850m2, k rekonstrukci. Cena 1.790.000Kč T:739 322 895
RD 3+kk Otaslavice. Dobrý stav, zahrada, garáž.
Nová koupelna, WC. 1.160.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 290.000Kč Tel:723 335 940
RD 4+1 Jednov 4.400.000Kč
T:723 335 940
RD Šlikova 2x byt 3+1 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 1.800.000Kč 723 335 940
RD 2x 4+1 a dům s kom. prostorem Přemyslovce.
Pozemek 582 m2. Cena 1.575.000Kč T:732 285 189
RD 5+1 Určice Zahrada 500m2, garáž T:774 841 109
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les,
krásný výhled. Cena 530.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
Pozemek Mostkovice 900m2 š 15m, d 60m.
Cena 430.000Kč T:739 322 895
St. pozemek Pv Atraktivní lokalita u hotelu Teniskomerc
1214m2, š 22m, d 55m, sítě u pozemku T:732 285 189
Pozemek na chatu Otaslavice 2.114m2 u lesa. Cena
317.000Kč
T:723 335 940
St. pozemek Krumsín 1.370m2 Cena 530.000Kč
T:723 335 940
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. 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
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
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2.
Cena 770.000Kč
T:723 335 940
PRONÁJMY
Luxusní 1+kk Vrahovická Nadstandardně zařízený
manažerský byt 65m2. V domě s okrasnou zahradou.
Nájem 11.800Kč+ energie.
T:739 322 895
Novostavba 1+KK Olomoucká 34m2, přízemí. Nájem
vč. ink 5.700Kč
T:739 322 895
2,5+1 Spojenců 75 m2 Nájem 5.500Kč + en. T:739 322 895
Garsonka Spojenců 20m2 Nájem 3.500Kč+en.
T:739 322 895
Zánovní RD 5+1 PV Čechovice garáž, zahrada, 2x
terasa. Nájem 9.000Kč + 4.000 energie. T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 v Klenovicích,bazén, dvojgaráž,
zahrada.Nájem 15.000Kč
T:723 335 940
1+1 C. Boudy 1+1 cihla, 36m2 Nájem 4.500Kč
+1.500Kč en.
T:739 322 895
2+1 Západní Nájem 5.000Kč + 2.420Kč ink. T:739 322 895
3+kk poblíž centra Klidná lokalita Šafaříkova 114m2 po
celkové rekonstrukci. Nájem 7.000Kč + en. T:739 322 895
Byt 1,5+1 Šlikova 50m2. Zařízený včetně spotřebičů
možno i nezařízený. 2x balkon. Nájem 7.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
Byt 3+1 se šatnou v centru Tylova 72 m2 +
lodžie. Nová koupelna. Částečně zařízený. Nájem
7.500Kč+elektřina.
T:739 322 895
2+1 J.B. Pecky Nájem vč. ink. 8.000Kč 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 2+1 Krokova Lodžie, sklep. Nájem vč. ink.
7.500Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.500Kč T:739 322 895
Byt 1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci.
Nájem 5.500 +en.
T:739 322 895

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

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVé

Prodej RD 4+kk, Otaslavice, dvojpodlažní dům s garáží a menší zahradou.
Velmi dobrý stav, ihned k nastěhování. Doporučujeme prohlídku.
Cena: 2.235.000,- 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, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 680. 000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 29m2, cihla, PV – Kotěrova, po celk. rek.
Cena: 840.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, lodžie, panel, PV – E. Beneše Cena:890.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – Italská
Cena: 980.000,- Kč
Byt 2+1, DV, 53 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály, po rek.
Cena: 1.010.000,- Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.080.000,- Kč
Byt 3+1, OV, 74 m2, lodžie, panel, PV – V. Špály Cena: 1.390.000,- Kč
Byt 3+1,OV,78 m2, komora, 2 sklepy, panel, PV – E. Beneše, po rek.
Cena: 1.440.000,- Kč
Byt 3+1,OV,74 m2, lodžie, panel, PV - Moravská, přikoupení garáže
Cena: 1.500.000,- Kč
Byt 3+1, DV s přev. do OV, 74 m2, lodžie, panel, PV – Italská, po rek.
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 3+1, OV,78 m2, komora, panel, PV– E. Beneše, dům po revitalizaci
Cena: 1.550.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55m2, lodžie, panel, PV-Dolní, komplet rekonstrukce
Cena: 1.550.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1, 80 m2, PV – NetušilovaCena: 8.000,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 2+1, 50m2, PV – Kravařova, v centru, po rek.
Cena: 7 000,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 1+kk, 50m2, PV–Vrahovická, po rek., podkrovní
Cena: 6.300,- Kč + inkaso
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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:

Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.

NOVINKA! Byt 2+1 , PV-Dolní ul., v osobním vl. , plast.
okna , lodžie, zateplení . Větší byt se šatnou. V I. patře, 58
m2.
Cena: 1 180 000,-Kč

RD 4+1 Smržice, novostavba, kolaudace r. 2004, malá
zahrádka .
Cena: 2 999 000, Kč
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

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

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

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním

a depozitní úschovou .

Zájemci
o plošnou
inzerci
volejte
číslo
608 022 023

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

Nabídka nových
dvojdomů Prostějov

      



V městské části Vrahovice,

 
dispozice
3+kk
a 4+kk,
pozemek
255m2,
zděné
domy.

domu


 
na

Cena
včetně
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

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

















16. února 2009

reality
Hledám menší domek i k rekonstrukci - kdekoliv na Prostějovsku. Platím
hotově. Spěchám.
775 125 779.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 851 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriozní jednání. Platím hotově. 777
231 606.
Hledám pronájem bytu sídliště
Hloučela v Prostějově. Cena do 10 tis.
měs. Nabídněte. Děkuji. 773 925 779.

reality
Pronajmu 1 + kk v PV, po rekonstrukci, ihned volný, cena 6.000 Kč/měs.
vč. ink. Ne RK! Tel.: 776 854 763.

Koupím RD i v horším stavu do 1 mil.
Kč od přímého majitele. Platím hotově. Tel.: 723 335 940.

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

Pronájem cihlového bytu 1 + 1 velikosti 2 + 1 v centru PV, nájem 5.000
Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodám DB 3 + 1 ul. Tylova. Tel.:
608 712 623 (9.00 – 17.00 hod.)
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 email: kupsipozemek@seznam.cz.

Sháním menší chalupu kdekoliv do
20ti km od Prostějova. 777 851 606.

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.

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.

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.

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

Prodám zahradu 940 m2 v atrakt. lokalitě v Mostkovicích. Cena 390.000
Kč. Tel.: 774 061 945.

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

Pronajmu byt 2 + 1 a garsonku, nám.
Spojenců, PV. Volné ihned. Tel.: 731
881 045.

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.

Pronájem obchodu v centru PV o velikosti 120 m2. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Pronajmu 1,5 + 1. Cena 7 – 8.000
Kč. Tel.: 777 943 299.
Pronájem garáže ul. Krapkova v areálu garáží. Cena dohodou. Tel.: 606 71
21 71.
Prodám RD 5 + 1, Krasice, bazén, cena 4.200.000 Kč. Tel.: 777 290 319.

Prodám 2 + 1 v OV, 55 m2, Sídl. svob.,
pěkný, udrž., v původ. stav, lodž., dům
po revit. Cena 980 tis. Kč. Rychl. jednání – sleva. RK nevolat! Tel.: 774 491
090.
Prodám byt 3 + 1 Šárka, družstevní, 68
m2, 4. patro, bez úprav, v zachovalém
stavu. Cena 1.100 000 Kč. Tel: 777 95
20 27.
Prodám byt 3 + 1, 6 km od PV, 70 m2,
s garáží a zahrádkou. Cena 890.000
Kč. Tel: 777 96 20 27.

Prodám 1 + kk, 34 m2, Krasická ul.,
novostavba, Cena 1.050.000 Kč. Tel.:
777 582 599.

Chata 2 + kk na Plumlovské přehradě,
dřevěná, zast. pl. 36m2, zahr. 371m2,
kamenný základ, el. 220V, vytápění
TP, vl. studna, splach. WC, bazén, za
425000 Kč. Tel.: 733 340 168.

Prodám byt 1 + kk s balkonem +
sklepní kóje, 39 m2, vestavěná skříň,
kuch. linka, cena 1.150.000 Kč. Tel.:
773 940 777.
Prodám byt 2 + kk, ul. Západní 95 Krasice, 3. patro, nová kuchyně, plovoucí podlahy, 60 m2, možnost garážového stání. Cena 1.950.000 Kč.
Rychlé jednání 1.750.000 Kč. Tel.:
732 77 99 11.
Pronajmu byt 1 + 1, blízko centra. Byt
po část. rekonstrukci (plast. okna, lodžie, nová. kuchyně) a část. vybaven.
Pronájem 5.900 Kč/měs. vč. služeb.
Volný od 16.3.2009, 774 197 914.
Pronajmeme v PV 5 částečně vybavených kanceláří s příslušenstvím v přízemí blízko centra města. Vlastní
vstup i měření energií. Tel.: 773 661
018.
Prodej panelového bytu 3 + 1 na E.
Beneše OV, 1. patro, po celkové rekonstrukci, dobré sousedské vztahy.
Tel.: 731 616 516 - kdykoliv.
Pronajmu pěkný 3 + 1 na sídl. Šárka,
plov. podlahy, neprůchozí pokoje.
Tel.: 775 119 103.
Pronájem 3 + KK v RD v PV cena
6.500 Kč + inkaso, tel 733 340 168.

Prodej bytu 2 + 1, 55m2, panel, v osobním vlastnictví, lokalita Sídliště svobody, 2. patro ze 4, bez výtahu, plastová okna, zateplená fasáda, nová lodžie,
nové stupačky, dům i byt po rekonstrukci. Bližší informace tel: 603 598
193.

Dobromilice, okr. PV RD 3 + kk, možné rozš., zast. pl. 754m2, zahr. 900m2,
průjezd, možná výměna za jiný RD s
dopl., nebo za 395.000 Kč - možnost
splátek. Tel.: 733 340 168.

Pronajmu 1 + 1, 777 938 973.

práce
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.
Přijmeme spolupracovníky na sepisování úvěrů. Zn. Slušnost a spolehlivost.
Mobil: 725 711 569.

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.

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

Přijmu barmanku/-a do nově otevřeného baru K90. Tel.: 607 133 122.

Prodám DB 3 + 1, 70 m2, cena
1.100.000 Kč. Nejsem RK, RK nevolat. 774 741 763.

Přijmu kadeřnici na ŽL, 603874478.

Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena 95tis. Tel : 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku blízko
centra v PV o výměře 1025m2š.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.
Prodej bytu 2 + 1 v PV, cena 850.000
Kč. Tel.: 724 100 155.
Pronajmu byt 1 + 1 v Prostějově.
Klidná lokalita. Kontakt: 731 507 603.

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Herna bar Plzeňka na Krasické ul.
přijme brigádnici/-a na výpomoc pátek a sobotu večer. Informace tel.: 608
767 275, 605 968 946.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Pronajmu byt 2 + 1, cihla v PV –
Krasická. 602 775 607.

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.

www.centrum-reality.cz
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Pronájem garáže v PV
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1, 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, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Prodám půdní prostor k vybud. bytů v
byt. domě v PV. 602 840 145.

Pronajmu byt 3 + 1, E. Beneše, 96 m2,
8.000 Kč + ink. Tel.: 606 647 585.

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

Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.

Firma HANAKOV, spol. s r.o., Pod
Kosířem 3127/74, Prostějov příjme do
HPP: - SKLADNÍKApro výdej a evidenci materiálu pro strojírenskou výrobu – na jednosměnný provoz.
Manipulace s materiálem, práce na vysokozdvižném vozíku. Požadujeme
alespoň základní znalosti ze strojírenské výroby, základní znalost práce na
PC. Nabízíme dobré pracovní ohodnocení. Nástup možný dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail hanakov@hanakov.cz, nebo na výše uvedenou adresu. Kontakt: 582 302 341, p.
Puchar.

Pron. byt 1 + kk, 4 tis. Kč + ink. U divadla v PV, 602 745 131.

práce

Prodej bytu 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39 m2, 3.p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel: 603 598 193.

Hledáme kadeřnice na ŽL. Tel.: 774
834 789.

Vyměníme nový cihlový státní byt 37
m2, velmi pěkný, za větší i starší byt
popř. dluh na nájmu zaplatíme. Tel.:
605 83 80 53.
Pronajmu garáž ul. Brněnská. Tel.:
723 36 45 76.

Pronájem bytu 2 + 1 v PV, Krasická
10, vč. garáže. Byt o rekonstrukci – nové vl. topení. Cena dohodu. Tel.: 608
663 293.

Přijmu kadeřnici/-ka do pánského kadeřnictví. Tel.: 731 335 822.

Pronajmeme kancelář poblíž centra
města PV, 25 m2, po rekonstrukci.
Další info na tel.: 777 742 268.
Prodám byt 2 + 1, OV, panel,
Krasická, 54 m2, po celkové rek. bytu
i domu. Ne RK! Tel.: 604 15 60 38.

Prodáme byty 3 + kk, Olomoucká ul. a
2 + 1 Vrahovická ul. Oba v cihl. domech a po celkové rekonstrukci. Tel.:
608 328 617.

Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS
u pozemku, cena k jednání. Tel: 603
598 193.

Hledám do pronájmu byt 2 + 1, 3 + 1,
nejlépe Tylova, Mozartova, Krokova.
777 231 606
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Stav nerozhoduje. RK nevolat.
608 211 482.

reality

Úklidová firma přijme pracovnice/-ky
na dlouhodobou brigádu do marketu v
Prostějově. Tel.: 720 353 035 (volat 13
– 22 hod.).
Ihned do HPP přijme zkušené tesaře,
praxe 5 let + ŘP sk. B777 94 20 21.
Česka fa přijme telefonisty/-tky do nových poboček. Info: 604 800 212.
Firma ŠP přijme 12 lidí na jednoduchou práci z domu. Plat 2 – 3.000 Kč
týdně. 776 186 586.
Přijmeme řidiče sk. C na práci do Wien
a zpět. Info na tel.: 602 54 69 54 (8.00 –
14.00 hod.).

www.pracedomu.info

Stavební společnost přijme elektrikáře
vyhl. 50, řp. sk. B, Nástup od 1.3.2009.
Tel.: 724 711 106.
Do nehtového studia v Prostějově
přijmeme na ŽL nehtové designérky. Tel.: 603 426 075.
Nabízím sádrokartonářské práce +
menší dřevostavby, bourací práce aj.
Tel.: 722 728 131, mppvstavby@seznam.cz
Přijmu kadeřnici. Tel.: 777 899 494.
Přijmu kosmetičku na ŽL tel.: 775 079
985.
Příležitost
Chcete si vydělat a nevíte jak?
V lepším případě prací,
jen s tím rozdílem, že s námi
si vyděláte a nejen ruce z kapes.
Divit se můžete až po zavolání
na 775 699 756.
Realitní kancelář příjme spolupracovníky na HPP i VPP. Tel. 608 8885 41,
e-mail:stastny@a-zreality.cz
www.firmadoma.com zaškolíme
Přivýdělek na 3 hod. denně. Tel.: 605
457 402.
Přijmu spolupracovníky,
nadstandardní příjem, obchodní
činnost, kariérový růst
Tel.: 732 90 80 20.
Přijmeme elektromontéry a sádrokartonáře. Praxe v oboru. Tel.: 608 764
150.
Přijmu kosmetičku a masérku do zavedeného salonu v PV. Info na tel.: 774
875 201.

gratulujeme

služby
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
www.zhubni.info
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.
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
RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9–11,
st 14–16, čt. 9–11 hod.
Přivýdělek bez ŽL. Tel. 777 81 92 91.

Chtěla bych se seznámit s mužem s
vyřešenou minulostí. Já 60/169 vdova
– kuřačka. Zn. PV a okolí. Tel.: 604
346 115.
Ráda poznám muže přiměřeného věku, vyšší postavy z PV a okolí. Jsem
58/170 nekuřačka. ZN. Nezadaného.
Tel.: 604 34 75 75.
32/170 svobodný, by rád poznal milou, štíhlou dívku. Tel.: 777 929 597.

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.
Fa Anteny – satelity Jiříček provádí
prodej, montáž, servis, sat. komplety,
CSLink od 4.700 Kč. Více na
www.anteny.kvalitne.cz, tel.: 776 340
848.
Nemáte peníze? Hrnou se k Vám dluhy? Oddlužení i exekuce? Pojďme to
dát do pořádku! Mobil 725 711 569.
Učitelka angličtiny nabízí výuku a
doučování. Levně. Tel.: 608 27 50 25.
Provedu veškeré práce ve vašem bytě,
domě či zahradě vč. instalatérských.
Tel.: 777 29 66 10.
Agentura Kopretina - úklidové
služby - ZIMNÍ SLEVY NA
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A
ČALOUNĚNÍ !!! www.akopretina.cz, tel. 774 149 221.
PRIMA – MASÁŽ
Radek Kuchař
Partner ZP Metal Aliance
www.prima.-masaz.cz
Tel.: 732 619 661
Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Tel.: 775 29 07 62.
Nehtová modeláž. Únor sleva 15%,
březen 10%. Cena před slevou 450 –
550 Kč – 1. modeláž nehtů, 380 Kč
doplnění. Tel.: 775 309 369 –
Stoklásková.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608 746
000.
Veškeré zednické práce, rekonstrukce objektů, domů, bytů, vč. vodo-topo-elktro, 736 280 940.

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

Stavební sdružení provádí výstavbu
RD. Rekonstrukce RD, bytů, zateplování a obkladačské práce. Tel.: 731
566 255, 608 46 38 84.

www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854

zvířata

Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence vč. daňového přiznání.
Tel.: 608 88 24 24.
Vedení účetnictví vč. mezd, DPH, i
výdaje procentem. Tel.: 582 370 505,
mo721 646 156.
Restaurace Harmonie – rozvozy
zdravých, dietních jídel v bio kvalitě,
www.harmonierestaurace.eu, tel.: 773
277 911.
Provádíme prodej a montáž: garážová
vrata, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu,
plovoucí podlahy, silikonové těsnění
oken i dveří. Tel.: 603 220 981.
Schodiště, zábradlí, přístřešky a jiné
zámečnické práce, vyrábíme a montujeme. Provozovna v bývalém VOZ
Mostkovice. Tel.: 736 729 256, 721
094 297. Zn. Levně a rychle.

Zcela nové úvěry pro důchodce a lidi
bez příjmu do 180.000 Kč. Info 777
903 876.

seznámení

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

Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

Studentka VŠ doučí AJ, připraví k maturitě, 773 648 872.

Dne 11.2.2009 oslavila
60. narozeniny
paní Irena BARTONÍKOVÁ
z Pivína.
Přejeme jí hodně zdraví,
štěstí a rodinou pohodu.
Manžel, rodina Ježkova a
Bartoníkova.
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Relax centrum Prostějov Vám nyní
nabízí gelové nehty za 300 Kč. Tel.:
773 667 263 a masáže -20% tel.: 724
703 013. Více na www.relaxcentrumprostejov.cz
Půjčovna karnevalových kostýmů.
Velký výběr šatiček pro princezny.
www.akopretina.cz, tel.774149221
PŮJČKY A ÚHRADA EXEKUCÍ
NA NEMOVITOSTECH. T.: 606 279
356.
Kuchyně Concord – zaváděcí ceny, akce na vestavěné skříně. ARES kuchyně, Drozdovice 22, tel.: 725 826 483.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
Pokorný - 13 let praxe.
Volejte zdarma: 800 100 181.
Máte platný občanský průkaz?
Půjčíme Vám až 30.000 Kč. Tel.: 733
337 053.
Akce pro všechny
Vaše hotovost - naše starost.
Půjčky do 300tisíc s možností,
pro nezaměstnané a bez ručení.
Volejte 775 699 756
a to ihned od 9 – 18 hod.

Hledá se pes slyšící na jméno BADY.
Labrador krátkosrstý, barva světlá káva a váha 50 kg. Ztratil se v úterý
27.1.2009 večer v okolí Držovic.
Velmi prosím podejte jakoukoli zprávu na tel. 608 619 496 a nebo 777 619
496.
Výmarský ohař, krátkosrstý, krásná štěňata bez PP, po rodičích s PP.
Očkovaná, odčervená. Odběr ihned. Cena 3.000 Kč. Tel.: 606 336
414.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na
Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová, lahvová, dárková vína sekty z
Moravy i zahranič..aj.
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
6. března HOCHKAR– Rakousko, 1denní lyž. zájezd. Cena 680. Kč + Eura s
sebou. 8. – 11. března SÖLDEN Rak. 3
dny lyžování na ledovcích. Cena 1.700
Kč + Euro s sebou. Lyž. zájezdy CK
Mini trans a Svazu lyžařů. Inf a přihl. OS
ČSTV, Česká 15, tel.: 588 507 048.
8. – 11. března 2009 SÖLDEN,
Rakousko. 3 dny lyžování na ledovcích.
Zájezd SCK Minitrans a Svazu lyžařů.
Cena 1.700 Kč + Eura dle kat. s sebou.
Ještě několik míst. Inf. a přihl. OS ČSTV,
tel.:588 507 048.
SEMO s.r.o., Smržice oznamuje, že od
28.2.2009 je po dobu jarní obchodní sezóny rozšířena prodejní doba v podnikové prodejně. Po – pá 7 – 17 hod, so 8 – 11
hod.
Honební společenstvo Moravan
Domamyslice oznamuje, že bude vyplácet náhrady za užívání honitby. Ve dnech
20.2 Mostkovice (rest. U Mrnků 16 – 17
hod.) a 21.2. Čechovice (rest U Jedličků
11 – 12 hod.), Domamyslice (rest na
Splávku 13 – 14 hod.).

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21
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různé

vzpomínáme

Chata ve Starém městě Jeseníky nabízí ubytování. Tel.: 777 584 584.
Hledám náhrad. kamarádku na dovolenou do Itálie, která ráda jezdí k moři
a nemá s kým Mělo by jí být 50 – 60
roků, příp. i v důch. Tel.: 606 728 456.
Firma Stěhování Pokorný hledá reklamní prostor na Vašem domě, plotě
za rozumných podmínek. Tel.: 777
860 448.

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.

Dne 18.2.2009 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
maminky, babičky
a paní Boženy VAŠINOVÉ.
Vzpomínají syn s rodinou.

Dne 17.2.2009 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
paní Jany HÉLOVÉ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
dcera a syn s rodinami.
.

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

Prodám přívěsný karavan za os. auto zn.
Knaus. Výborný stav. Tel.: 582 368 319
+ zázn.
Opel Corsa, 3dv., r.v. 12/98, červená
barva, motor 1,2 16V, servisní knížka,
velmi dobrý stav, cena dohodou. Tlf.
728 885 943.

Proč je tak málo štěstí na světě,
proč co nám nejdražší,
tak záhy odchází.
Dne 20. února 2009
vzpomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
p. Jany ALEXYOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Manžel, děti
a zarmoucená rodina.

Děkujeme všem příbuzným
a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit
dne 11.2.2009
s paní Květou CHMELAŘOVOU.
Děkujeme za ústní i písemné
vyjádření soustrasti
a květinové dary.
Manžel Zdeněk a děti Zdeněk,
Miroslav a Eva s rodinami.
Poděkování patří též pohřební
službě Makový.

prodám
Prodám dílenská kamna s ventilátorem na tuhá paliva. Cena dohodou. Tel.: 602 508 565.
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 16.2.2009 vzpomeneme
7. výročí úmrtí
pana Jana KRÁTKÉHO
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn
s rodinami, sestra.

Dne 16.2.2009 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Vlastimila BOKA
z Držovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Neteř.

Navěky žije ten,
koho nosíme ve svém srdci…
Dne 15. února 2009 uplynulo
19 let, co od nás odešel náš
drahý manžel a tatínek
pan Zdeněk ROBA.
Všem, kteří mu věnují tichou
vzpomínku, děkuje manželka
a syn Michal.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří se přišli
naposledy rozloučit
dne 9.2.2009
s panem
JOSEFEM DOSTÁLEM.
Manželka Bronislava s rodinou.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro malo - velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám průmyslový stroj Minerva
– funkční. Vhodný i pro šití silnějšího
materiálu, 3-fázový. Cena 500 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
Prodám vlek dvouosý s nájezdovou
brzdou. Délka 3m. Tel.: 774 146 761.
Prodáme palivové bukové dříví
545 Kč/prm. Tel.: 582 388 101 – Doloplazy.
Prodám pásovou pilu na železo a kancelářské skříně. Levně. Tel.: 602 508
565.
Prodám kancel. nábytek. Cena dohodou. Tel.: 722 912 715.
Prodám elektrický minisporák, 2x
plotýnka + trouba. Cena dohodou.
Tel.: 731 233 548.
Prodám žací stroj Dino 15, W2000,
motor Brix 15 koní, sběr. koš cca 120
l, úpravy, málo použitý, zachovalý +
manuál. Původní cena 88 tis. Kč. Nyní 42 tis. Kč. Tel.: 776 300 171.
Kočárek 4kombinace. PC 7.200 Kč,
nyní 3.000 Kč. Použív. ½ roku, 722
134 274.

Seriál FOTBAL EXTRA s podtitulem PODZIM 2008/2009,
který pro všechny fotbalové fajnšmekry tradičně připravuje
sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, si v tomto týdnu vybírá svoji nucenou přestávku. Z technických
důvodů způsobenými nedostatkem prostoru v dnešním vydání,
tentokrát opouštíme fotbalové dění, které tak hlásí odpočinek.
Smutnit však nemusíte, pokračování seriálu je naplánováno už
na příští číslo našeho týdeníku!
Poté, co jste si ještě v loňském roce mohli připomenout výkonnostně nejvyšší soutěže s regionální účastí – tedy divizní skupinu
„D“ a Přebor Olomouckého KFS, jsme v tom letošním stihli
zmonitorovat dění v nižších soutěžích Olomouckého Krajského
fotbalového svazu a započali jsme také hodnocení Přeboru
Okresního fotbalového svazu Prostějov. V minulém vydání jste
tak mohli najít ohlédnutí za účinkováním nejlepších celků
soutěže Určic „B“ a Vrahovic, přinesli jsme vám také první část
ankety po ostatních týmech II.třídy OFS. Nejen na její
pokračování si však z výše zmíněných důvodů musíte počkat do
příštího týdne, kdy je připraven sedmý díl našeho fotbalového
servisu. V něm kromě ankety s druhou polovinou startovního

pole nejvyšší okresní soutěže najdete také shrnutí III. a dvou
skupin IV. třídy.
Takže, nezapomeňte si zajistit ani další čísla
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - věřte, že se máte na co těšit!
Jedině v našem týdeníku totiž najdete 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“:
7. DÍL:
8. DÍL:
9. DÍL
10. DÍL:
11. DÍL:

23. 2. 2009 druhá část Přeboru – II. třída a III. a IV. třída OFS Prostějov
2. 3. 2009 mládežnický fotbal 1.SK PROSTĚJOV a
ženský fotbal FC KOSTELEC NA
HANÉ
9. 3. 2009 mládežnické soutěže Olomouckého KFS
16. 3. 2009 mládežnické soutěže OFS Prostějov
23. 3. 2009 shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

vyrazil dobýt Německo!

auto-moto
Prodám Avia 21, valník s plachtou, v
dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 602
508 565.

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

MLADÝ FOTBALISTA

Koupím skládací kolo – pouze zachovalé. Tel.: 777 728 605.

Provádíme montáže mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži. Tel.:
774 715 202.
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Roste České republice nová fotbalová hvězda typu Tomáše Rosického či Jana Kollera? V případě
mladého a mimořádně talentovaného Filipa Rozsívala, který vyrostl na Hané, možná nejsme daleko od pravdy! Tato i jiná podobně
lichotivá přirovnání se totiž na adresu teprve šestnáctiletého hráče
objevují čím dál častěji. A není se co
divit. Vždyť odchovanec prostějovské kopané odmalička střílí góly a rozdává přihrávky, které „mají oči“, jako na běžícím pásu. O jeho umu už tak dávno vědí nejen
manažeři a agenti z tuzemska, ale
také v zahraničí. A tak poté, co ještě
jako žák odešel z Prostějova do prvoligového SK Sigma Olomouc,
změnil počátkem tohoto roku dres
podruhé. Od ledna 2009 se totiž Filip Rozsíval stal hráčem německého bundesligového klubu Hamburger SV!
Že se na Prostějovsku objevil ojediněle talentovaný hráč s vysoce
akčním rádiusem, o tom se vědělo již
dříve. Ostatně syn trenéra Bronislava
Rozsívala o tom přesvědčoval již od
svých prvních fotbalových krůčků
nejen v Prostějově a jeho okolí. V posledních měsících pak události kolem
Filipa Rozsívala, který teprve nedávno (21. ledna 1993 – pozn.red.) oslavil šestnácté narozeniny, nabraly
opravdu mimořádný směr. Tradičně
nejlepší kanonýr olomoucké Sigmy a
pátý nejlepší střelec probíhající sezony první ligy mladšího dorostu ČR
totiž neodolal vábení německého velkoklubu Hamburger SV a zkraje letošního roku se stal hráčem jednoho z
nejšpičkovějších oddílů v zemi, kde
je fotbal na prvním místě. „Filip je
vskutku nesmírně talentovaným fotbalistou. Bylo jen otázkou, jaký postup v jeho kariéře se zvolí,“ nechal se
slyšet Jiří Kocourek, předseda 1.SK
Prostějov, nástupnického oddílu SK
LeRK, kde Rozsíval započal svoji
dosud skvěle se rozvíjející kariéru.
Do přípravky LeRKu nastoupil již ve
svých čtyřech letech a s věkově staršími nastupuje prakticky dodnes.
Přesto patřil v každé odehrané sezoně
k nejlepším hráčům a střelcům svého
družstva. O jeho mimořádném čichu
na góly a skvělé kopací technice se
záhy dozvěděli v sousední Sigmě
Olomouc. Netrvalo dlouho a Filip
Rozsíval ještě jako žák odešel do tohoto prvoligového klubu. Ani v jeho
řadách se neztratil, ba právě naopak.
Mezi staršími žáky na hřišti jednoznačně dominoval, když mnohdy své
vrstevníky převýšil až o třídu. Jiné to
nebylo ani v dorostenecké kategorii a
přestože mu bylo teprve patnáct, už
řádil v kategorii „U17“! V probíhajícím soutěžním ročníku mladšího
dorostu byl se sedmi brankami nejlepším střelcem Sigmy a vůbec pátým
nejlepším kanonýrem celé soutěže. I
tato bilance, ale především jeho
skvělé výkony mu vynesly pozvánku
do reprezentačního výběru České republiky do 16 let, s níž na přelomu
ledna a února absolvoval turnaj v tureckém Izmiru! „Filip umí nejen dát
gól, ale je schopný také tvořit hru,“
přidal další kompliment na adresu
odchovance prostějovské kopané Jiří
Kocourek. Rozsíval tak v zápasech
žákovské a dorostenecké kategorie
nastupuje nejen na hrotu útoku, ale
vůbec cizí mu není ani role podhrotového či ofenzivně laděného záložníka. Zda-li tak z něj vyroste kanonýr typu Kollera, či mozek Rosického kvalit, to se teprve ukáže. Směr jeho výkonnosti a kariéře však už nebudou udávat tuzemští trenéři, ale ro-

vnou kouč německého Hamburku.
Právě tam totiž zamířily kroky
mladého prostějovského talentu. A to
i přesto, že téměř dva roky o jeho slu-

Talentovaný Filip
Rozsíval odolal
vábení pražské Sparty
a oblékl dres
Hamburgers SV
žby intenzivně a neúnavně usilovala
Sparta Praha! „Můžu potvrdit, že ze
Sparty, ale i z dalších českých klubů
nás několikrát kontaktovali a ten
zájem byl opravdu dlouhodobější.
My jsme se ale nakonec po zvážení
všech pro a proti rozhodli využít zahraničního zájmu. Ten nejintenzivnější byl z Hamburku, s nímž jsme se
také již před půlrokem dohodli,“ prozradil již před časem Večerníku Bronislav Rozsíval, otec a bývalý hráč
prostějovských Železáren, Jihlavy,
Protivanova, Lipové či Konice. Ten
se nechal dále slyšet, že přesun jeho
syna do země našich západních sousedů nebyl nikterak jednoduchý.
„Bohužel pan Kubíček ze Sigmy nechtěl o odchodu Filipa ani slyšet a tak
jsme trochu prožili to, co řadě talentů
dříve...,“ naznačil mnohoznačně
vášně mezi ním a sportovním bossem
olomouckého klubu. „Stál v cestě při
našem rozhodování, dokonce chtěl
Filipa odstavit mimo hru. Jsem rád,
že nakonec zvítězil zdravý rozum a
byť jsme si museli počkat až do Filipových šestnáctých narozenin, dočkali jsme se,“ neskrýval B. Roz-

síval, který v minulosti trenérsky vedl seniorský tým 1.SK Prostějov a naposledy působil jako kouč starších
dorostenců, radost a úlevu z dokončeného přestupu. Jako šestnáctiletý
už totiž Filip Rozsíval mohl se souhlasem rodičů podepsat profesionální
smlouvu. A souboj se Sigmou, Spartou a dalšími kluby vyhrál Hamburger SV. „V době, kdy jsme tam jezdili na testy a zkoušky, tam působil jiný
olomoucký odchovanec Martin Štěpánek. I on nám přestup vřele doporučoval. Je tam skvělé a naprosto moderní zázemí, o mladé hráče je parádně postaráno a v neposlední řadě
podmínky, které nám byly nabídnuty,
nešlo s ničím jiným srovnat,“ svěřil
se dojatý tatínek. „Víme však, že to
bude mít Filip těžké. V Německu mu
nedá nikdo nic zadarmo, ale já věřím,
že se svojí pílí prosadí,“ uvedl Bronislav Rozsíval, moc dobře si vědom,
že jen talent nestačí. Prozatím se současný reprezentant České republiky
do 16 let zařadil do kádru dorosteneckého týmu Hamburku, jeho myšlenky však pochopitelně míří výš...
„Mým snem je pochopitelně zahrát si
bundesligu. Proto jsem ochoten oběvovat cokoliv. Co bude dál, to v tuto
chvíli neřeším,“ pronesl nedávno talent českého fotbalu, kterého dal světu region Prostějovska!
S šestnáctiletým Filipem odcestovali
minulý měsíc do Německa i oba rodiče. Bronislav Rozsíval tak musel rezignovat na funkci lodivoda starších
dorostenců 1.SK Prostějov, které loni
přivedl k postupu do Moravskoslezské divize, kde jako nováček přezimovává tým na třetím místě. „Jeho
nástupcem se stala rovnocenná
trenérská dvojice František Jura-Vladimír Krč, která tak momentálně vede obě dorostenecké kategorie,“ prozradil našemu týdeníku Jiří Kocourek, šéf klubu.
-pk-

Velký talent! Odchovanec prostějovské kopané Filip Rozsíval, na snímku ještě v
dresu SK Sigma Olomouc, se přesunul do německého Hamburku.
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HÁZENÁ SPECIÁL
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil pro všechny házenkářské
příznivce speciální servis, který má nejen zmapovat celkové dění v
podzimní části 1. ligy házenkářů ČR, ale poskytnout také náhled
do odvetných bojů ve druhé polovině soutěžního ročníku
2008/2009.
Čeká na vás HÁZENÁ SPECIÁL – více jak strana plná házenkářských zpráv, rozhovorů, tabulek i statistik, ale také aktualit z
prostředí obou našich regionálních zástupců ve druhé nejvyšší
soutěži, kterými jsou výběry TJ Sokol II Prostějov a TJ Sokol Kostelec na Hané-HK. Nechybí ani los jarní části, která startuje už o
tomto víkendu!
TABULKA 1. LIGY HÁZENKÁŘŮ ČR - PODZIMNÍ ČÁST SEZONY 2008/2009
1. I.HK Dvůr Králové nad Labem
2. HCB OKD Karviná
3. TJ Košutka
4. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
5. Sokol HC Přerov
6. TJ Náchod
7. HK Slavia VŠ Plzeň
8. HBC RONAL Jičín „B“
9. TJ Fatra-Slavia Napajedla
10. HK Královo Pole
11. TJ Tatran Litovel
12. TJ Sokol II. Prostějov
TABULKA DOMA
1. Košutka
6 6 0 0 195:158 12
2. Dvůr Králové 6 6 0 0 162:127 12
3. Karviná
6 5 0 1 195:152 10
4. Kostelec n. H. 6 5 0 1170:143 10
5. Přerov
5 4 1 0 162:141 9
6. Napajedla
5 4 1 0 152:132 9
7. Plzeň
6 4 1 1 156:147 9
8. Jičín „B“
5 4 0 1 143:117 8
9. Náchod
5 4 0 1 137:126 8
10. Litovel
5 3 0 2 149:149 6
11. Královo Pole 6 3 0 3 149:155 6
12. Prostějov
5 1 0 4157:164 2

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
2

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

2
4
4
4
4
5
5
6
6
6
8
9

311:268
324:284
333:309
297:284
323:318
279:285
277:290
299:293
313:323
282:300
306:323
295:362

17 (+5)
14 (+2)
14 (+2)
13 (+1)
13 (+3)
12 (+2)
11 (-1)
10 (0)
9 (-1)
9 (-3)
6 (-4)
4 (-6)

TABULKA VENKU
1. Dvůr Králové 5 2 1 2 149:141
2. Karviná
5 2 0 3 129:132
3. Přerov
6 2 0 4 161:177
4. Náchod
6 2 0 4 143:159
5. Královo Pole 5 1 1 3 133:146
6. Kostelec n. H. 5 1 1 3127:141
7. Košutka
5 1 0 4 138:151
8. Jičín „B“
6 1 0 5 155:175
9. Plzeň
5 1 0 4 120:142
10. Prostějov
6 1 0 5138:198
11. Litovel
6 0 0 6 157:174
12. Napajedla
6 0 0 6 161:191

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

PRVNÍ LIGA HÁZENKÁŘŮ: KOSTELEC NA HANÉ VSTUPUJE DO JARNÍCH BOJŮ Z LICHOTIVÉ ČTVRTÉ POZICE, PROSTĚJOV PŘEZIMOVAL POSLEDNÍ. ZACHRÁNÍ SE?

Hra na domácí půdě vynesla Kostelci na Hané postavení v horních „Hráči hrubě podcenili letní přípravu,“ říká Vladimír Krist

příčkách tabulky, Prostějov se z posledního místa nevyhrabal
S rozdílnými dojmy absolvovali
podzimní část letošního ročníku
první házenkářské ligy dva naši
regionální zástupci – TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK a TJ Sokol II. Prostějov. Zatímco nováček předcházející sezony z
Kostelce ukázal, že jeho loňská
úspěšná premiéra nebyla
náhodná a po jedenácti kolech
mu patří více než solidní čtvrtá
pozice, tradiční účastník bojů ve
druhé nejvyšší soutěži Prostějov
se trápil a trápil a trápil... K lepším výsledkům nepomohla
družstvu ani výměna trenéra a
tak se výběr Sokola II. musel
smířit s hodně nelichotivým vysvědčením v podobě posledního
místa!
Házenkáři Kostelce na Hané pod
vedením Aloise Juríka nezačali
soutěž dobře, když po prvním odloženém domácím mači s Přerovem prohráli na palubovce nikterak silného celku z Králova Pole.
Ve své premiéře před vlastními fanoušky tak museli jednoznačně
zvítězit, což se také v duelu s
Náchodem podařilo. A radovat se
mohli Kostelečtí i po dalším střetnutí na domácí palubovce, v němž
přestříleli plzeňskou Košutku. Remíza z Plzně a především cenná
výhra v nádherném zápase s karvinskou juniorkou vnesly do kosteleckých řad definitivně klid.

Přestože se mužstvo muselo vyrovnat s nepříjemným okamžikem
v podobě zranění Jurky a přišel direkt na půdě Dvora Králové, Juríkovy svěřence to nezlomilo a
především ve své hale byl takřka k
nepřemožení. Slovo takřka ale v
jejich případě platí dvojnásob, neboť ze šesti utkání prohrál Kostelec doma jedno jediné. Porážka v
dohrávaném hanáckém derby s
Přerovem přišla přesně po třináctizápasové šňůře, která trvala více
jak rok! Kostelečtí tedy těžili v
podzimních bojích výhradně z domácího prostředí, ve kterém vybojovali deset bodů ze třinácti celkových. Ke čtvrté příčce jim tak pomohla právě stejná pozice z domácích utkání, na palubovkách
soupeřů už to však bohužel tak
slavné nebylo. Tři získané body
stačily na umístění ve středu tabulky. Jediné vítězství vybojovali
svěřenci původem prostějovského
kouče Aloise Juríka právě v Prostějově, kde na závěr první poloviny druhé nejvyšší tuzemské soutěže vyhráli tříbrankovým rozdílem! K tomuto triumfu v derby
přidal Kostelec už jen bod za remízu v Plzni. Mužstvo se sice nemůže pyšnit nijak zářivým útokem
(297 branek patří k průměru), ale
284 obdržených gólů udělalo z loňského nováčka druhý nejlépe
bránící tým! Ostatně o trenéru Ju-

ríkovi je známo, že sází především
na defenzívu, tudíž tato statistika
není nijak překvapivá.
Prostějovští házenkáři mají za sebou hodně nevydařený podzim.
Leccos již naznačila drtivá porážka na půdě Košutky, kde prohrát o patnáct gólů, je přece jen trochu moc... Následovala další ztráta
doma s Plzní a do řad výběru Sokola II. se definitivně vnesla nervozita. Každý cítil, že to jaksi není
ono, začaly se prosakovat informace o sporech hráčů s trenérem
Greplem. A tak se ani nikdo nedivil, že mužstvo dostal další nářez v
Karviné. Po tomto utkání došla vedení klubu trpělivost, která tedy
nebyla v této sezoně bůhvíjak
dlouhá, a funkcionáři se rozhodli
situaci řešit. Nutno podotknout, že
dosti netradičně, když předstoupili před tým a veřejně se zeptali, kdo
co má proti trenéru Greplovi... Ať
už na tomto sezení padlo cokoliv,
výsledkem všeho bylo, že někdejší
kouč extraligového celku Kostelce na Hané Jiří Grepl funkci opustil. Jeho místo zaujal Antonín
Krist, dosavadní trenér dorostenců. Ten začal mírnou porážkou od
lídra ze Dvoru Králové a možná
leckdo si pomyslel, že teď už bude
líp. Jenže, přišel zápas na hřišti jičínské rezervy a s ním i další debakl... Až v šestém dějství se Prostějov dočkal prvních bodů. S prázd-

nou z haly ZŠ a RG města Prostějova odjela Napajedla. Ovšem derby v Litovli opět patřilo domácím
a Prostějovští znovu zabředli do
útlumu, ze kterého jej nemohla
vyvést další drtivá prohra v
Náchodě, ani devětatřicet(!) obdržených branek v domácí bitvě s
Přerovem. Pro druhé, a bohužel
poslední, vítězství v podzimní části si Sokol II zajel do jihomoravské
metropole. V brněnském Králově
Poli zvládli svěřenci nového kouče Krista koncovku a pro jarní odvety si uchovali alespoň teoretickou naději na záchranu. Tu mohl
výrazně podpořit úspěch v derby,
jenže v něm byli lepší hosté z Kostelce na Hané... A tak se prostějovští házenkáři z poslední příčky
nevyhrabali a strávili na ní celý
podzim. Mohla za to především
nejen viditelně slabší fyzická kondice a špatná disciplína, ale také
defenzíva mužstva, která byla vůbec nejhorší v první lize. O mnoho
lépe na tom nebyl dle vstřelených
branek ani útok, avšak počet 295
branek není úplně nejslabší. Byť
ztráta nejlepšího kanonýra v soutěži byla evidentně citelná.
Výrazně zlepšit v jarních odvetách
se musí Prostějovští také na domácím hřišti, kde uhráli jen dva
body, což jim ponejvíce způsobilo
ztrátu na podobně sestupem ohrožené celky. Jediná výhra venku jim

totiž zajistila desátou příčku, která
by Sokolu II. zcela jistě stačila i v
konečném zúčtování. Nutno však
říct, že vzhledem k okolnostem
mají prostějovští hráči před sebou
veskrze těžký a náročný úkol.
Z jednotlivců se ve statistikách
celé soutěže dokázal nejvíce prosadit zuberský hráč Tomáš Mičola, který je na hostování v Prostějově. Jeho pětašedesát branek mu
zajistilo postavení čtvrtého nejlepšího kanonýra a převzetí role po
Bechném, který i v dresu svého
nového chlebodárce z Přerova
řádil a 91 přesných tref mu suverénně stačilo na uhájení pozice
nejlepšího střelce. Těsně za první
desítkou najdeme dalšího prostějovského hráče Jiřího Kosinu, který v podzimních bojích nastřílel 57
gólů a ukázal, že by mohl být příslibem pro Sokol II. Stejný počet
branek má na svém kontě i Tomáš
Grulich, nejlepší kanonýr Kostelce. Rtuťovité křídlo má v zádech
Patáka s Varhalíkem, v první padesátce jsou ještě prostějovští Třeštík
s Mičkalem a kostelečtí Jurka s Vasilievem. Nejtrestanějšími hráči
obou našich celků jsou Malina a
Michal Jurík z Prostějova, na
straně Kostelce tato pozice po podzimu náleží kapitánovi Ševčíkovi.
Z brankářů se nejvíce dařilo kosteleckému Varhovi. Jak to bude v
jarní části?

Výsledkový servis zástupců Prostějovska
v 1. lize házené ČR, podzimní část
1. kolo: TJ Sokol Kostelec n.H. - Sokol HC Přerov 28:29 (16:15), TJ
Košutka - TJ Sokol II. Prostějov 39:24 (19:13).
2. kolo: TJ Sokol II Prostějov - HK Slavia VŠ Plzeň 30:32 (16:18), HK
Královo Pole - TJ Sokol Kostelec n.H. 29:27 (16:15).
3. kolo: TJ Sokol Kostelec n.H. - TJ Náchod 29:21 (12:9), HCB OKD
Karviná - TJ Sokol II Prostějov 30:20 (13:10).
4. kolo: TJ Sokol II Prostějov - I.HK Dvůr Králové n.L. 27:32 (9:19),
TJ Sokol Kostelec n.H. - TJ Košutka 34:31 (12:11).
5. kolo: HK Slavia VŠ Plzeň - TJ Sokol Kostelec n.H. 23:23 (11:13),
HBC RONAL Jičín - TJ Sokol II Prostějov 41:24 (24:12).
6. kolo: TJ Sokol II Prostějov - TJ Fatra-Slavia Napajedla 34:27
(20:15), TJ Sokol Kostelec n.H. - HCB OKD Karviná 31:21 (13:10).
7. kolo: I.HK Dvůr Králové n.L. - TJ Sokol Kostelec n.H. 26:16 (14:8),
TJ Tatran Litovel - TJ Sokol II Prostějov 32:26 (16:12).
8. kolo: TJ Náchod - TJ Sokol II Prostějov 35:22 (17:10), TJ Sokol
Kostelec n.H. - HBC RONAL Jičín 25:20 (10:8).
9. kolo: TJ Fatra-Slavia Napajedla - TJ Sokol Kostelec n.H. 32:27
(16:12), TJ Sokol II Prostějov - Sokol HC Přerov 35:39 (17:19).
10. kolo: HK Královo Pole - TJ Sokol II Prostějov 21:22 (9:12), TJ Sokol Kostelec n.H. - TJ Tatran Litovel 23:21 (11:8).
11. kolo: TJ Sokol II Prostějov - TJ Sokol Kostelec n.H. 31:34 (16:16).

Statistiky 1. ligy házenkářů ČR, podzimní část
Tabulka střelců
1. Tomáš Bechný (Sokol HC Přerov) 91 branek, 2. Michal Indrák (TJ FatraSlavia Napajedla) 75 branek, 3. Jan Bejvl (HK Slavia VŠ Plzeň) 71 branek,
4. Tomáš MIČOLA (TJ Sokol II Prostějov) 65 branek, 5. Daniel Fiedor
(I.HK Dvůr Králové n.L.) 64 branek, 6. Radomír Matoušík (TJ Košutka) 61
branek, 7. Martin Vaško (TJ Fatra-Slavia Napajedla) 60 branek, 8. Jan Hubáček (HK Královo Pole) 59 branek, 8. Petr Šulc (HBC RONAL Jičín) 59
branek, 10. Jiří Klouček (TJ Náchod) 58 branek, 11. Tomáš GRULICH (TJ
Sokol Kostelec n.H.) a Jiří KOSINA (TJ Sokol II Prostějov) oba 57 branek, 13. Karel Hracha (I.HK Dvůr Králové n.L.) 56 branek, 14. Petr Valenta
(TJ Košutka) a Mojmír Valášek (Sokol HC Přerov) oba 55 branek, 16. Radim Chudoba (HCB OKD Karviná jun.) 54 branek, 17. Zdenek Kašný (TJ
Fatra-Slavia Napajedla) a Tadeáš Zima (HK Královo Pole) oba 52 branek,
19. Luboš Knakal (HK Slavia VŠ Plzeň) a Michal Liška (TJ Košutka) oba
51 branek.
Další pořadí: 21. Jan PATÁK (TJ Sokol Kostelec n.H.) 50 branek…. 28.
Milan VARHALÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.) 43 branek, 31. Marek TŘEŠTÍK (TJ Sokol II Prostějov) 40 branek, 34. Tomáš MIČKAL (TJ Sokol
II Prostějov) 37 branek, 36. Michal JURKA (TJ Sokol Kostelec n.H.) 34
branek, 46. Anatoliy VASILIEV (TJ Sokol Kostelec n.H.) 27 branek, 60.
Jiří VYMĚTAL (TJ Sokol Kostelec n.H.) 22 branek, 68. Martin PIŠŤÁK
(TJ Sokol II Prostějov) 21 branek, 69. Roman ČECH (TJ Sokol II Prostějov) 20 branek, 83. Richard ZAJÍČEK, David ŠEVČÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.) oba 17 branek, 88. Martin GRULICH (TJ Sokol Kostelec n.H.)
16 branek, 96. Michal JURÍK (TJ Sokol II Prostějov) 14 branek.
Nejtrestanější hráči
1. Jakub Šindelář (HK Slavia VŠ Plzeň) 34 tr. minut, 3 ČK, 2. Robert Manych (TJ Náchod) 38 tr. minut, 2 ČK, 3. Jakub MALINA (TJ Sokol II Prostějov) 28 tr. minut, 2 ČK, 4. Michal JURÍK (TJ Sokol II Prostějov) 14 tr.
minut, 2 ČK, 5. Pavel Cvejn (I.HK Dvůr Králové n.L.) 14 tr. minut, 2 ČK,
6. Tomáš Bechný (Sokol HC Přerov) 8 tr. minut, 2 ČK, 7. Vít Šebek (HBC
RONAL Jičín) 24 tr. minut, 1 ČK, 8. Ondřej Balcar (TJ Náchod) a David
ŠEVČÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.) oba 22 tr. minut, 1 ČK, 10. Miloslav Jůza (I.HK Dvůr Králové n.L.), Martin Potiška (Sokol HC Přerov) a Martin
Vaško (TJ Fatra-Slavia Napajedla) všichni 20 tr. minut, a 1 ČK.
Další pořadí: 19. Pavel ŠESTOŘÁD (TJ Sokol II Prostějov) 10 tr. minut,
1 ČK, 34. Tomáš GRULICH, Jan PATÁK (TJ Sokol Kostelec n.H.) oba
16 tr. minut, 46. Marek TŘEŠTÍK, Tomáš MIČOLA, Jiří KOSINA (TJ
Sokol II Prostějov), Jiří VYMĚTAL (TJ Sokol Kostelec n.H.) všichni 12
tr. minut, 56. Martin GRULICH, Anatoliy VASILIEV (TJ Sokol Kostelec
n.H.) oba 10 tr. minut, 65. Robert NEVRLÝ, Roman ČECH (TJ Sokol II
Prostějov), Michal JURKA (TJ Sokol Kostelec n.H.) všichni 8 tr. minut,
81. Pavel BYDŽOVSKÝ (TJ Sokol II Prostějov) Jan ZEDNÍČEK (TJ Sokol Kostelec n.H.) oba 6 tr. minut, 99. Milan VARHALÍK (TJ Sokol Kostelec n.H.), Tomáš ČERNÍČEK, Martin PIŠŤÁK (TJ Sokol II Prostějov)
všichni 4 tr. minuty.

STRANU PŘIPRAVILI ZDENĚK VYSLOUŽILA PETR KOZÁK
Tabulky a statistiky převzaty z oficiálních stránek Českého svazu házené
(www.chf.cz), házenkářského serveru Czech Handball Server
(www.hazena.pb.cz) a ze zdrojů prostějovského a kosteleckého oddílu.

A je tam! Kostelecký útočník Jiří Vymětal právě střílí jednu ze svých prvoligových branek. Na zlepšení útočné fáze kosteleckého výběru se chce trenér Jurík více zaměřit.

Foto: Z. Pěnička

Kostelecký tým i ve své druhé sezoně v první lize patří ke špičce

Alois Jurík: „Je úplně jedno, jestli skončíme druzí nebo až třetí od konce.“
Již třetí ročník vede do bojů o ligové body házenkáře TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK trenér
Alois Jurík. Prastaré sportovní
rčení o tom, že druhý rok ve vyšší soutěži je pro nováčka zpravidla kritickým, se v případě jeho
týmu nenaplňují. Kostelečtí si
počínají i v letošním ročníku jako starousedlíci a pohybují se na
dostřel samotné špičky tabulky.
Čtvrté místo a třináctibodový
zisk znamená při dlouhodobé sinusoidě výkonů kosteleckého
týmu prakticky jistotu záchrany. „Já bych naše podzimní
umístění nijak zvlášť nepřeceňoval. K úplné spokojenosti mi
totiž chybí ještě tři body. Ty jsme
ztratili v domácím zápase s Přerovem a remízou v Plzni. Moje
osobní spokojenost je procentuálně tak na čísle pětasedmdesát,“
nezapřel i přes více než solidní
podzimní účinkování Kostelce
svůj náročný naturel jeho trenér
Alois Jurík.
To, že příslovečný druhý rok byl, i
když to tak na první pohled nevypadá, obtížnější i pro jeho výběr ale
samotný kouč potvrdil. „V minulém ročníku jsme těžili z určité
neokoukanosti a tím pádem se nám
kolikrát podařilo soupeře zaskočit.
V podzimní části však už tomu tak
nebylo, zkušení protivníci se už na

nás připravovali zodpovědně a o
to byla naše pozice těžší,“ přiznává větší obezřetnost konkurence Jurík. Nastřádaných třináct bodů tedy berou v Kostelci
jako velmi slušnou výchozí pozici před jarními odvetami.
„Jedná se o slušné východisko i
přesto, že hrajeme dvakrát na
soupeřových hřištích. Máme sice blíže k prvnímu než sestupovému místu, ale naší jedinou
prioritou je klidná záchrana.
Soupeři za námi totiž hodně posilují a tak se v případě dvou po
sobě jdoucích porážek můžeme
octnout v nebezpečí,“ upozorňuje
na ošidnost náskoku vyvolávajících u mnohých dojem úplné bezstarostnosti protřelý lodivod.
Konsolidovaného kosteleckého
týmu se přes zimní pauzu žádné
úpravy netýkaly. „Jedinou změnou
je hodně nepříjemný fakt, že kvůli
dlouhodobé nemoci bude pravděpodobně celé jaro chybět Jurka.
Pokud se budeme pohybovat v
klidných vodách, v což doufám,
tak na Michala s jeho návratem ani
nebudeme tlačit. Jinak máme sice
hodně pochroumaných hráčů, ale
na ostrý start by měli být všichni
připraveni,“ hlásí Jurík. Nutno podotknout, že Jurka už nemohl hrát
od 9. kola a jako stabilní pivot
hodně chyběl a chybět bude.

„Osobní spokojenost
je procentuálně tak na
čísle pětasedmdesát“
Kostelecký lodivod
Alois Jurík zhodnotil
podzim i matematicky
„Všichni víme, že je Michal stavebním kamenem základní mozaiky našeho družstva. Nezbývá než
věřit, že za tři měsíce bude úplně fit
a stane se opět plnohodnotný
hráčem našeho mužstva,“ přece
jen přiznal velkou ztrátu v podobě
chybějícího pivota Alosi Jurík. „Jinak prakticky nikdo neodešel, nikdo nepřišel,“ naznačil minimum
kádrových změn kouč.
Jako všechny týmy pod vedením
kouče se slovenskými kořeny, tak i
Kostelec stavěl svou hru především na propracované defenzívě.
„S obrannou fází jsem vcelku spokojen. Výborného Varhu v bráně
už tolik nepodržel mladý Navrátil a
Kalába zbrzdilo dlouhodobé
zranění. S postavením 0-6 jsem

spokojen a pokud to vyžadovala
situace a bylo potřeba vyztužit její střed, tak spojení Jurka-Ševčík
na soupeře platilo. Před sezónou
jsem předestíral, že se zaměříme
na obranu 1-5 a také zde musím
konstatovat, že jsme se výrazně
zlepšili. Obrovské penzum práce
na vysunutém hrotu odváděli M.
Grulich a Vasiliev,“ hodnotil se
spokojeností zlepšení své nejoblíbenější fáze Alois Jurík. Oproti
obraně to už tak slavné na druhé
straně hřiště nebylo. „V případě
bránění naší střední spojky na-

stávají problémy v tom, že krajní
spojky málo spolupracují s pivotem. Také nám chybí větší důraz na
brankovišti a protože máme na
křídlech zkušené hráče, měli bychom jich více využívat,“ ponořil
se trochu do odborného výkladu
šéf kostelecké střídačky.
Jestli se podařilo výše zmíněné nedostatky odstranit odhalí až prvoligová premiéra. Se zimní přípravou
je však trenér vesměs spokojen. „V
rámci možností těch kluků bych
hodnotil docházku jako uspokojivou. Všichni mají své pracovní povinnosti a od toho se také všechno
odvíjí. Kdybychom však byli profesionálové, tak bych byl, přiznávám, zlý. Myslím si však, že natrénováno máme dostatečně a jediným problémem se tak jeví určité
zdravotní šrámy Varhalíka, M.
Grulicha, Zedníčka a Vymětala,“
zmínil zdravotní trable svých oveček Jurík.
O nějakých výkonnostních cílech
nechtěl před jarní části kostelecký
kouč příliš mluvit. „Je úplně jedno,
jestli skončíme druzí nebo třeba devátí. Hlavně ať nemáme akutní
problémy se záchranou a pokud
možno pravidelně bodujeme nejlépe v domácím prostředí,“ prozradil
s náhledem výhled do jarní části
hlavní trenér TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK.

Po nevydařeném začátku měnil Prostějov trenéra, Grepl musel odejít
Neradostný podzim zažili členové
tradiční házenkářské bašty TJ Sokol II Prostějov. První mužstvo se
od prvního kola pevně usadilo na
poslední příčce prvoligové tabulky a
tu neopustilo v průběhu celého podzimu. Zisk pouhých čtyř bodů a pětibodová ztráta na nesestupovou
pozici tedy akutně hrozí sešupem o
patro níže. Tím, kdo se bude v jarní
odvetné části pokoušet z realistického pohledu spíše o malý zázrak v
podobě záchrany, bude trenér Vladimír Krist, jenž mužstvo převzal po
třetím kole po Jiřím Greplovi s nulovým bodovým kontem. Ve zbývajících osmi zápasech se novému lodivodovi podařilo dvakrát zvítězit a
především herní projev týmu měl v
závěru podzimu vzestupnou tendenci. Na to, kde by viděl příčiny
současného postavení, jsme se lodivoda prostějovských házenkářů zeptali v rozhovoru, který nejen hodnotil uplynou první polovinu soutěže, ale nahlédl také do té druhé,
která začíná již o tomto víkendu.
¤ Jak hodnotíte podzimní část
soutěže z pohledu Prostějova?
„Začal bych pěkně od začátku. V
Prostějově se hrubě podcenila letní
příprava a mužstvo se tak od prvního
kola herně hledalo. Po třetím kole
došlo k výměně trenérů a začalo se
prakticky od začátku. Defacto jsme
tak protrpěli celou podzimní část.
Dalším souvisejícím důvodem nevydařeného podzimu bylo také abnormální množství zraněných
hráčů.“
¤ Věděl jste do čeho jdete, když jste
kývnul na nabídku trénovat Prostějov?
„Věděl, určitě jsem to dobře věděl.
Jelikož jsem trénoval dorost a jsem
tu zpátky už dva roky. Měl jsem tedy
možnost vidět mužstvo vcelku pravidelně. Bohužel se na nás navalila
četná zranění a další oslabení týmu,
takže jsme se z toho srabu celou podzimní část nedokázali vyhrabat.“
¤ Jak dlouho jste se rozmýšlel, jestli vstoupíte do neklidných vod mužské házené?
„Na rozmýšlení nebyl prakticky
žádný čas. Mě ta nabídka potěšila,
protože mým cílem bylo vždycky
dělat muže. Vůbec jsem se tedy nerozmýšlel a vzal jsem to okamžitě.“
¤ Jaké vás k tomu vedly důvody?
„Já spoustu kluků v týmu znám, dokonce jsem s některými ještě i
hrával. Myslel jsem si tedy, že vím
do čeho jdu. Ale až posléze jsem zjistil, že to družstvo je po fyzické a
psychické stránce totálně na dně...“
¤ Neměl jste například strach, že
vaše premiérová sezóna skončí
ostudou?
„Já to jako ostudu nepovažuji. Byl
jsem si plně vědom toho, že to může
dopadnout fiaskem. I proto jsem si
dal za cíl, že i když nakonec sestoupíme, nebudu to brát jako prohru.
Mým stěžejním úkolem je v Prostějově postavit mužstvo z vlastních odchovanců a soutěže hrát ryze s prostějovskými hráči. Na tom musíme
nyní stavět.“
¤ S tím jste začal prakticky hned
po svém nástupu do funkce. Jak se
promítlo v atmosféře družstva zařazení mladých odchovanců?
„Ti kluci si začali hodně psychicky

věřit. Například Roman Čech se v
sedmnácti letech stal okamžitě ústřední postavou mužstva. Také Jirka

ligy, ale s jinou skladbou týmu.“
¤ Zelenou má tedy v klubu perspektiva?

„Utkání v Kostelci bude vyhecovamné,
ať už se jedná o derby nebo rozhodující
zápas sezóny. Pokud body potřebné
k záchraně získáme, tak to bude podle
mě určitě dřív, než v tomto zápase.
Přiznám se, nechtěl bych, aby se
rozhodovalo v Kostelci...“
Antonín KRIST k možnému rozuzlení
ročníku
Kosina šel svým výkonem obrovsky
nahoru. Mužstvo se prostě semklo a
snažilo se udělat výsledky, bohužel
se tak, ale nestalo. Odehráli jsme
krásná utkání s Přerovem nebo Kostelcem, ale nepodařilo se nám vyhrát. V tom závěru jsme však už
předváděli rychlou atraktivní házenou. K naší škodě jsme však vždycky narazili na soupeře, kteří byli o ten
krůček před námi.“
¤ Ruku na srdce. Pětibodová
ztráta na nesestupovou příčku se
jeví v házené jako propastná…
„Zisk pouhých čtyř bodů je strašně
málo. Já to beru jako prohru toho
mužstva, protože hlavně v domácích
utkáních ztrácelo body. Jen jediná
výhra a čtyři porážky jsou na domácí
prostředí strašně málo. Doma se musí v každém případě vyhrávat.“
¤ Věříte i přes takovou ztrátu v
záchranu?
„Malinkou výhodu vidím v tom, že
jak Litovel, tak i Brno, tedy kluby,
které jsou nad námi hostíme v jarní
části v domácím prostředí. Navíc
také oproti našim konkurentům
máme podle mého názoru lepší vylosování. Budeme se ale také muset
pokusit dovézt nějaké body z venku.
Klíčovými zápasy budou hned první
dvě kola, doma s Košutkou a následně v Plzni. Pokud bychom tato
dvě utkání zvládli a poté porazili
Karvinou a tudíž získali šest bodů,
rázem jsme zpátky ve hře. První tři
jarní kola tedy rozhodnou o našem
bytí, či nebytí v soutěži.“
¤ S jakým kádrem půjdete do nelehkých záchranářských bojů.
Lze očekávat změny?
„Na jarní sezónu zůstane stávající kádr beze změn. Bohužel se nám nepodařilo získat žádné posily. Upřímně
řečeno, ani jsme se však nějak
zásadně o příchod nových hráčů nesnažili. S vedením jsme se domluvili,
že se budeme snažit především stabilizovat kádr, vybudovat ho z vlastních hráčů a poté s ním pracovat dál.“
¤ Znamená to tedy, že otázka
záchrany není na pořadu dne?
„Nedej bože, kdyby se náhodou
spadlo, tak se z toho určitě nebudeme věšet. Budeme se snažit s mužstvem systematicky pracovat a do
dvou, tří let se vrátit zpátky do první

„Ano. V kádru musí být převaha domácích hráčů. Samozřejmě, že na
prvoligovou soutěž je potřeba mužstvo doplnit o nějaké hostující
hráče, ale ne v takové míře jak tomu
bylo v nedávné minulosti.“
¤ Zmiňoval jste výhodnější los.
Nestraší vás trochu, že by se mohlo o vašem bytí či nebytí rozhodovat v posledním kole v sousedním
Kostelci na Hané?
„To v žádném případě, protože utkání v Kostelci bude vyhecovamné,
ať už se jedná o derby nebo rozhodující zápas. Já to ale tak neberu, protože jsem přesvědčen o tom, že v Kostelci se rozhodovat nebude. Pokud ty
body potřebné k záchraně získáme,
tak to bude podle mě určitě dřív, než
v tomto zápase. Přiznám se, nechtěl
bych, aby se rozhodovalo v Kostelci...“
¤ Mezi kterými týmy se podle vás
tedy rozhodne o sestupu?
„Když se podíváme na tabulku, tak
je tam Litovel, Královo Pole a Napajedla. Napajedla jsou silný tým, kterým jen nevyšel podzim a o sestup
hrát nebudou. Zmínil jsem rozlosování a důležitost prvních kol. My jedeme do Plzně a pokud se nám tam
podaří vyhrát, tak bych dole viděl
právě Plzeň.“
¤ Máte nějaký předběžný plán,
kolik bodů by mohlo stačit k jistotě záchrany už kolo před koncem, jak si přejete?
„To bychom museli získat šestnáct
bodů, což znamená z deseti zápasů
osm vyhrát. To by byla jistota.“
¤ Dost slušná porce! Není to až
příliš troufalý plán?
„To ukáže až jarní část. Troufalé to
samozřejmě je a to hodně! Mužstvo
však poctivě trénovalo, byla dobrá
zimní příprava…Uvidíme. Všechno
se bude odvíjet od zmíněných prv-

ních tří utkání. Když se nám je podaří vyhrát, mužstvo si začne věřit a
může vyhrávat i na palubovkách
soupeřů. Předpokládám, že asi těžko
se bude vyhrávat ve Dvoře
Královém, ale i oni mají jen mužstvo
házenkářů. Proč by na ně nemohla
přijít slabší chvilka...? Myslím si, že
Prostějov do první ligy patří. Pokud
se to nepovede, opakuji, nebudeme z
toho dělat žádnou vědu a co nejdříve
se pokusíme dostat zpět.“
¤ Položím vám jednu hypotetickou otázku. Byli by jste na tom tak
špatně, kdyby za vás hrál Tomáš
Bechný?
„To je strašně složitá otázka, protože mužstvo po jeho odchodu bylo
doplněno dobře. Jenže Tomáš je
hráč se vším. Jak v tréninku, tak v
utkání odevzdává házené maximum. My máme jiný problém.
Máme tady kluky na hostování a
pokud je jejich mateřský klub potřebuje, tak je prostě nemáme k dispozici. Když byl Bechný, tak byl
zkrátka na celou sezónu včetně tréninků. S hráči ze Zubří nejsem v
kontaktu a na tréninku je nevidím.
Oni přijdou až na zápas a to je pak
všechno složitější. S tím ale nic neudělám. Tak to zkrátka bylo nastaveno před sezónou.“
¤ Na první pohled udeří do očí vaše suverénně nejhorší obrana v
celé soutěži…
„Na obraně pracujeme pořád. V
házené je totiž základ. Na druhou
stranu jsem zastáncem herního projevu s rychlým přechodem. Je tedy
jasné, že v tomto systému se dělají
chyby a dostáváme lacinější góly.
Zase však jich díky tomuto přechodu
dokážeme více dát. Na obraně se
musí začít pracovat a musí si také začít věřit brankáři.“
¤ Znamená to, že si brankáři moc
nevěřili?
„Nevěřili. Docházelo k častým
střídáním v průběhu utkání, ale na
tom jsme zapracovali přes zimu
dost. Všechno však ukáže až první
ostrý zápas.“
¤ Z čeho si myslíte, že pramení to
menší sebevědomí gólmanů?
Máte přece k dispozici zkušené
brankáře?
„Jsou to sice zkušení harcovníci, ale
když se podíváme třeba na loňskou
sezónu, tak se střídali s Kolečkem a
tudíž toho moc v první lize neodchytali. V rezervě, která hrála divizi, si
také moc nezachytali a ono to chvilku trvá, než si gólman zvykne na to,
svůj tým pravidelně držet a dirigovat
celou obranu. Navíc se vyměnila
spousta hráčů, tudíž obrana nefungovala tak, jak by měla. Jsou to prostě všechno spojené nádoby.“
¤ Jaký máte pocit z mužstva týden
před soutěží. Je na něm vidět herní pokrok?
„Pokrok? Ten bude vidět, jestli přijde, až při ostrém mistrovském utkání. Na turnaji v Olomouci jsme
hráli naprosto vyrovnané partie s
Přerovem, Olomoucí nebo Kostelcem. Řekl bych, že po stránce herní
jsme měli i trochu navrch, ale neproměňovali jsme vyložené šance.
To je však o psychice. Já bych to vůbec neviděl černě. Pokud budou kluci přistupovat k házené jak mají, šanci máme.“

LOS JARNÍ ČÁSTI PRVNÍ LIGY HÁZENKÁŘŮ 2008/2009
12. kolo, sobota, neděle 21. a 22.
února: TJ Náchod - HK Královo
Pole, Sokol HC Přerov - TJ Sokol
Kostelec n.H. (NE 22.2.), TJ Sokol II Prostějov - TJ Košutka
(NE, 10.30 hodin),TJ Tatran Litovel - HK Slavia VŠ Plzeň, TJ Fatra-Slavia Napajedla - HCB OKD
Karviná jun., HBC RONAL Jičín
„B“ - I.HK Dvůr Králové n. L..
13. kolo, sobota, neděle 28. února a 1. března: HBC RONAL Jičín „B“- TJ Náchod, I.HK Dvůr
Králové n.L. -TJ Fatra-Slavia Napajedla, HCB OKD Karviná jun. TJ Tatran Litovel, HK Slavia VŠ
Plzeň - TJ Sokol II Prostějov (NE,
15.00 hodin), TJ Košutka - Sokol
HC Přerov, TJ Sokol Kostelec
n.H. - HK Královo Pole (NE,
10.30 hodin).
14. kolo, sobota, neděle 7. a 8.
března: TJ Náchod - TJ Sokol
Kostelec n.H. (SO, 17.00 hodin),
HK Královo Pole -TJ Košutka,
Sokol HC Přerov - HK Slavia VŠ
Plzeň, TJ Sokol II Prostějov HCB OKD Karviná jun. (NE,
10.30 hodin), TJ Tatran Litovel I.HK Dvůr Králové n.L., TJ Fatra-

Slavia Napajedla - HBC RONAL
Jičín „B“.
15. kolo, sobota, neděle 14. a 15.
března: TJ Fatra-Slavia Napajedla -TJ Náchod, HBC RONAL Jičín „B“ - TJ Tatran Litovel, I.HK
Dvůr Králové n.L. - TJ Sokol II
Prostějov (SO, 17.00 hodin),
HCB OKD Karviná jun. - Sokol
HC Přerov, HK Slavia VŠ Plzeň HK Královo Pole, TJ Košutka TJ Sokol Kostelec n. H. (NE,
17.00 hodin).
16. kolo, sobota, neděle 28. a 29.
března: TJ Náchod - TJ Košutka,
TJ Sokol Kostelec n.H. - HK Slavia VŠ Plzeň (NE, 10.30 hodin),
HK Královo Pole - HCB OKD
Karviná jun., Sokol HC Přerov I.HK Dvůr Králové n.L., TJ Sokol
II Prostějov - HBC RONAL Jičín
„B“ (NE, 10.30 hodin), TJ Tatran
Litovel -TJ Fatra-Slavia Napajedla.
17. kolo, sobota, neděle 4. a 5.
dubna: TJ Tatran Litovel - TJ
Náchod, TJ Fatra-Slavia Napajedla - TJ Sokol II Prostějov (NE,
17.00 hodin), HBC RONAL Jičín
„B“ - Sokol HC Přerov, I.HK Dvůr

Králové n.L. - HK Královo Pole,
HCB OKD Karviná jun. - TJ Sokol Kostelec n.H. (NE, 15.00 hodin), HK Slavia VŠ Plzeň TJ Košutka.
18. kolo, sobota, neděle 18. a 19.
dubna: TJ Náchod - HK Slavia
VŠ Plzeň, TJ Košutka - HCB
OKD Karviná jun., TJ Sokol Kostelec n.H. - I.HK Dvůr Králové
n.L. (NE, 10.30 hodin), HK
Královo Pole - HBC RONAL Jičín „B“, Sokol HC Přerov -TJ Fatra-Slavia Napajedla, TJ Sokol II
Prostějov - TJ Tatran Litovel
(NE, 10.30 hodin).
19. kolo, sobota, neděle 25. a 26.
dubna: TJ Sokol II Prostějov - TJ
Náchod (NE, 10.30 hodin), TJ
Tatran Litovel - Sokol HC Přerov,
TJ Fatra-Slavia Napajedla - HK
Královo Pole, HBC RONAL Jičín „B“ - TJ Sokol Kostelec n.H.
(NE, 17.00 hodin), I.HK Dvůr
Králové n.L. - TJ Košutka, HCB
OKD Karviná jun. - HK Slavia VŠ
Plzeň.
20. kolo, sobota, neděle 2. a 3.
května: TJ Náchod - HCB OKD
Karviná jun., HK Slavia VŠ Plzeň
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FOTBALOVÁ
ZIMNÍ ZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA
Sokol Konice - SK Sigma
Olomouc „B“ 0:5 (0:2)
Sestava Konice: Kmecik (60. Hradil) - Šimek, Řehák, Kvapil, Ondrys
- T. Křeček, Kornel, Schön, Jurník Hlouš, Tichý. Střídali: Továrek, Mohelník, Žouželka. Trenér: Karel
Procházka.

Branky Kralic: Z. Petržela 4, Halenka, Hatle, Valtr, Bukovec. Sestava Kralic: Uličný - O. Petržela,
Smýkal, Ohlídal, Losman - Valtr,
Vybíhal, Halenka, Bukovec - Z.
Petržela, Trnavský. Střídali: Répal, Cetkovský. Trenér: Zdeněk
Chytka.

Sokol Konice - SK Hranice
2:1 (0:1)
Branky Konice: 58. z pen. a 77. Macháček. Rozhodčí: Knoll - Střecha,
Krejčí. Sestava Konice: Kmecik Šimek, Rus (46. Fajstl), Řehák,
Penc - T. Křeček, Kornel, Macháček, Ondrys - Schön, Navrátil.
Trenér: Karel Procházka.

FK Chropyně - FC Kralice
na Hané 3:1 (2:1)
Branka Kralic: Dočkal. Sestava
Kralic: Kaštil - Trnavský, Ohlídal,
Dočkal, Liška - Valtr, Vybíhal, Halenka, Hatle - Z. Petržela, Bukovec.
Střídali: Růžička, Neoral, Losman.
Trenér: Zdeněk Chytka.

TJ Sokol Vrchoslavice - FC Želatovice 0:7 (0:3)
Sestava Vrchoslavic: Koláček - SaTJ Sokol Protivanov - MKZ
nislo, Štětina, Rozsypal, Rušil Rájec-Jestřebí 2:0 (1:0)
Vymětal, Grigar, Trávníček, OlšanBranky Protivanova: Poláček, Roj- ský, Mrázek - D. Chytil. Trenér: Mika. Sestava Protivanova: Jůna - Va- loslav Chytil.
lenta, Koláček, Pazdera, Pászto Dragon, Niesner, Špunda, Poláček TJ Sokol Vrchoslavice
Rojka, Mráček. Střídali: M. Dostál,
- TJ Pilana Zborovice 4:4 (2:2)
Ženata, Bílek. Trenér: Roman Sed- Branky Vrchoslavic: Vymětal 2, D.
láček.
Chytil, Olšanský z pen. Sestava Vrchoslavic: Koláček - Spiller, OlšanTJ Sokol Protivanov - Sokol
ský, Rozsypal - Štětina, Rušil Hartvíkovice 2:3 (0:3)
Vymětal, Holub, Horák, Sanislo - D.
Branky Protivanova: M. Dostál, Ti- Chytil. Trenér: Miloslav Chytil.
chý. Sestava Protivanova: J. Abrahám - Valenta, Koláček, Pazdera,
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Silver:
Pászto - Kropáček, Niesner,
Mráček, Dragon - M. Dostál, RojTJ Sokol Mostkovice - FK TJ
ka. Střídali: Tichý, Bílek. Trenér:
Granitol Moravský Beroun
Roman Sedláček.
0:4 (0:2)
Sestava Mostkovic: Pokorný - KoMemoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Gold:
mrzí, M. Vojtíšek, Milar, Vl. Vojtíšek
- R. Šubert, Kazda, Skřebský, LánSokol Ústí u Hranic - TJ Sokol ský - Kroupa, Dadák. Trenér: FranUrčice 0:2 (0:0)
tišek Piňos.
Branky Určic: Trajer 2. Sestava
Určic: Nejezchleb Havlena, Černý, TJ Sokol Mostkovice - Sokol BoMlčoch, Mikeš Piňos, Vaněk, Ma- huňovice, hráno po uzávěrce, výcourek, Javořík Blaha, Trajer. sledek přineseme v příštím vyStřídal: Laník. Trenér: Svatopluk dání.
Kovář.
FK AD Horka nad Moravou TJ Sokol Určice - SK SULKO
SK Lipová 0:4 (0:1)
Zábřeh 7:3 (2:1)
Branky Lipové: Koudelka 2, Vodák,
Branky Určic: Trajer 2, Piňos 2, Ha- Vlček.
vlena, Macourek, Ullmann. Sestava
Určic: Nejezchleb - Havlena, Černý,
SK Lipová - Sokol Tovačov
Mlčoch, Mikeš - Piňos, Macourek,
2:4 (0:1)
Vaněk, Javořík - Trajer, Ullmann. Branky Lipové: Pukl, Vlček.
Trenér: Svatopluk Kovář.
FC Kostelec na Hané - Sokol
O pohár města Chropyně:
Velký Týnec 3:1 (3:0)
TJ Pilana Zborovice - FC Krali- Branky Kostelce: Dohnal 2, Šulc.
ce na Hané 2:8 (0:4)
Sestava Kostelce: Hubál - M. SyArtézia Cup, Boskovice:

nek, Navrátil, Doležel, Horák Šulc, Novotný, Varga - Dohnal,
Langr - Zatloukal. Střídali: Barták, Walter, Sedláček, Ošťádal, L.
Synek. Trenér: Evžen Kučera.
E.ON Cup Morkovice:
Sokol Bohdalice - FK Němčice
nad Hanou 2:2 (2:1)
Branky Němčic: Liška 2. Sestava
Němčic: Procházka - Hrbáček,
Tesařík, Dobiáš, Novák - Kaňa,
Bartošek, Hamala, Kučírek - Liška, Belko. Střídali: Dopita, Bosák, Horváth. Trenér: Radoslav
Novotný.
FK Němčice nad Hanou
- FK Drnovice 1:3 (1:1)
Branka Němčic: Liška. Sestava
Němčic: Procházka - Novák, Hrbáček, Bartošek, Hruda - Kroupa, Hamala, Belko, Kaňa - Kleisl,
Liška. Střídali: Dopita, Tesařík,
Hučík. Trenér: Radoslav Novotný.
TJ Haná Nezamyslice - Sokol
Švábenice 3:3 (1:2)
Branky Nezamyslic: Musil, Matoušek, Fialka. Sestava Nezamyslic: Buriánek - Holub, Mir. Lakomý, Přikryl, Matoušek - Moravec,
Pospíšil, Kiriljuk, Kyselák - Musil, Oulehla. Střídali: Vágner, R.
Fialka, Mich. Lakomý. Trenér:
Drahomír Crhan.
Sita Cup, Boskovice
2., 3. a 4. kolo:
Sokol Drnovice u Lysic - Sokol
Přemyslovice 2:0 (0:0)
Sokol Přemyslovice
- FK Kunštát 0:2 (0:1)
Sestava Přemyslovic: K. Konečný - L. Mucha, Bezslezina,
Vinkler, M. Mucha - J. Konečný,
Slavíček, Zahradníček, Fojtek Vévoda, Strouhal. Střídali: Růžička, Grulich. Trenér: Jaroslav
Koutný.
Sokol Přemyslovice - FC
Kvasar Černá Hora 3:4 (1:1)
Branky Přemyslovic: Růžička 3.
Sestava Přemyslovic: K. Konečný - L. Mucha, Bezslezina, Rozsíval, M. Mucha - L. Tyl, Strouhal,
Slavíček, Fojtek - Růžička, Vévoda. Střídali: Zahradníček, Muzikant. Trenér: Jaroslav Koutný.
-zv-

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV
Postupující mezi elitu známí!
Hlavním tahákem víkendového programu sálovky z pohledu regionu Prostějovska byl finiš druhé nejvyšší
soutěže. V závěrečném turnaji byly v sázce tři postupová místa mezi okresní elitu. Podle předpokladů si posun
o patro výše vybojovaly Vrchoslavice, knimž se dále „přifařili“ sálováci Zavadilky „B“ a Bedihoště. Nevděčné
čtvrté místo pak zbylo na mocně finišující Bexim Paletten, který nakonec ztratil na třetí post jediný bodík…
1. LIGA
Nejvyšší okresní soutěž měla o minulém víkendu volný termín a pokračovat bude závěrečným turnajem až
v neděli 22. února. Díky nečekanému zaváhání Zavadilky má k zisku titulu okresního šampiona velice blízko
Ariston 2 SK. Ztížit pozici vedoucímu celku by mohly ještě Dubany s Nezamyslicemi, ale vzhledem
k rozlosování závěrečného turnaje se zdá pozice Aristonu neotřesitelná.
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“.

- I.HK Dvůr Králové n.L., TJ Košutka - HBC RONAL Jičín „B“,
TJ Sokol Kostelec n.H. - TJ Fatra-Slavia Napajedla (NE, 10.30
hodin), HK Královo Pole TJ Tatran Litovel, Sokol HC Přerov - TJ Sokol II Prostějov (NE).

2. LIGA
Výsledky 4. turnaje, sobota 14. února 2009, hala Kostelec na Hané:
AC Zavadilka 2000 „B“ -Vzducholoď 4:2, Torpedo - Maduda Team 1:1, Vzducholoď - Maduda Team 9:3, AC
Zavadilka 2000 „B“ -Torpedo 2:1, Maduda Team -AC Zavadilka 2000 „B“ 1:4, Vzducholoď -Torpedo 9:1,
Likérka-Metelka - Mloci 3:3, HOS Vrchoslavice - Mechechelen „B“ 6:3, Bexim Paletten - Sokol Bedihošť 6:4,
Mechechelen „B“ - Likérka-Metelka 2:3, Mloci - HOS Vrchoslavice 2:4, Sokol Bedihošť - Likérka-Metelka 8:6,
Mechechelen „B“ - Bexim Paletten 3:8, HOS Vrchoslavice - Sokol Bedihošť 3:2, Bexim Paletten - Mloci 10:1.

21. kolo, sobota, neděle 9. a 10.
května: Sokol HC Přerov - TJ
Náchod, TJ Sokol II Prostějov HK Královo Pole (NE, 10.30 hodin), TJ Tatran Litovel - TJ Sokol
Kostelec n.H. (SO, 17:00 hodin),
TJ Fatra-Slavia Napajedla - TJ
Košutka, HBC RONAL Jičín „B“
- HK Slavia VŠ Plzeň, I.HK Dvůr
Králové n.L. - HCB OKD Karviná
jun..

1. Vrchoslavice
2. Zavadilka „B“
3. Bedihošť
4. Bexim Paletten
5. Likérka-Metelka
6. Vzducholoď
7. Mloci
8. Torpedo
9. Maduda Team
10. Mechechelen „B“

22. kolo, sobota, neděle 16. a 17.
května: TJ Náchod - I.HK Dvůr
Králové n.L., HCB OKD Karviná
jun. - HBC RONAL Jičín „B“, HK
Slavia VŠ Plzeň -TJ Fatra-Slavia
Napajedla, TJ Košutka - TJ Tatran
Litovel, TJ Sokol Kostelec n.H. TJ Sokol II Prostějov (NE, 10.30
hodin), HK Královo Pole - Sokol
HC Přerov.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

KONEČNÁ TABULKA:
8
0
1
6
3
0
6
1
2
6
0
3
4
3
2
4
0
5
2
3
4
1
3
5
1
1
7
0
0
9

36:21
33:18
47:31
46:25
37:31
47:37
21:36
17:30
18:39
16:50

24
21
19
18
15
12
9
6
4
0

3. LIGA
Třetiligisté mají v zápasovém itineráři více než měsíční pauzu, když v pořadí další klání mají na programu až
v neděli 1. března.
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
Také nejnižší okresní soutěž měla o uplynulém víkendu volný termín. Soutež bude pokračovat až v sobotu 7. března.
Příští program: sobota 7. března 2009, 12.00-16.00 hodin, hala Kostelec na Hané: FC Zero - Agro Vláčil
Čehovice, Starostovi muži Drahany - Para Prostějov, FC Zero - Sokol Zdětín, Starostovi muži Drahany - Agro
Vláčil Čehovice, Para Prostějov - FC Zero, Sokol Zdětín - Starostovi muži Drahany.
-zv,koc-

16. února 2009

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
39. kolo: HC Uničov - HC ZUBR Přerov 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Branky a nahrávky: 11. Ševčík (Pavlas, Bahula), 13. Ševčík
(Pavlas, Handl), 25. Handl (Pavlas), 41. Ševčík (Pekr), 46. Pekr 30. Martinák (Hanák), 32. Goiš • HC Spartak Pelhřimov - HC
Slezan Opava 4:7 (2:3, 1:2, 1:2). Branky a nahrávky: 6. Dušátko,
19. Plachý (Heřman), 33. Dušátko, 59. Dušátko (Plachý) - 2.
Mlýnek (Tůma), 14. Grofek (Měch), 15. Chalupa, 26. Mlýnek
(Tichý, Suchánek), 34. Černý (Čavrk, Měch), 45. Měch, 56. Černý (Měch, Grofek) • VHK Vsetín - VSK Technika Brno 4:1 (1:1,
2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 15. Mikeš (Matula), 23. Marek
(Gergela, Pšeja), 36. Marek (Pšeja, Šenkeřík), 50. Vaněk (Gergela,
Marek) - 15. Špok (Liška) • TJ Gedos Nový Jičín - HC TJ Šternberk 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 18. Skaloš (R.
Toman), 31. Glabazňa (Lhotský) - 5. Zapletal (Fiala), 14. Dobrý
(Tomášek, Fiala), 39. Tomášek (Fiala, Dobrý), 42. Šimo (Meidl) •
HC Bobři Valašské Meziříčí - HHK Velké Meziříčí 5:3 (2:1,
2:1, 1:1). Branky a nahrávky: 12. Bokroš (Varga, Vaněček), 13.
Krisl (Sochorek), 35. Sochorek (Šebesta), 39. Sochorek
(Kratěna), 43. Matějný - 18. Dostál (Jonáš), 25. Jonáš (Dostál), 58.
Sobotka (Kunstmüller) • HC Orlová - HK Jestřábi Prostějov
9:2 (3:1, 2:1, 4:0). Branky a nahrávky: 9. Kraft (Dušek, Grygar),
11. Chomič (Hoďa, Sznapka), 17. Grygar (Mintěl, Kraft), 22. Škatula (Studený, Prokop), 27. Studený (Potočný), 47. Studený, 49.
Kotásek (Minařík, Kraft), 54. Dušek (Grygar, Kraft), 55. Prokop
(Potočný) - 17. Holuša (Novák), 21. Hlouch (Dostál, Skokan) •
SHK Hodonín - SKLH Žďár nad Sázavou 9:1 (2:0, 4:1, 3:0).
Branky a nahrávky: 17. Podešva (Kýhos, Jurásek), 18. Hoza
(Zábranský), 24. Hoza (Březina, Jurásek), 25. Hoza (Zábranský,
Šťastný), 31. Barták, 38. Hoza (Zábranský), 49. Kýhos (Jurásek),
54. Kýhos (Jurásek), 60. J. Rapant (Hoza, Zábranský) - 23. Pleva
• HC Břeclav - Salith Šumperk 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Branky a nahrávky: 17. Popela, 40. Popela - 11. Hulva (Čížek), 24. Hulva
(Vymazal), 28. Meluzín, 30. Drábek (Sedlák).
40. kolo: HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí
2:5 (1:0, 1:3, 0:2). Branky a nahrávky: 15. Novák (Falter,
Janečka), 28. Učnik - 22. Vaněček (Bokroš), 34. Dvořák (Krisl),
35. Bokroš (Vaněček), 41. Krisl (Sochorek), 60. Dvořák (Matějný,
Blažek) • HC ZUBR Přerov - SHK Hodonín 2:4 (2:2, 0:1, 0:1).
Branky a nahrávky: 1. Martinák (Sprušil, Pala), 5. Kočara (Hanák,
Martinák) - 9. Kýhos (Hučko, Protivný), 19. Protivný (Průdek,
Barták), 28. Hoza (M. Rapant, Březina), 55. Jurásek (Kýhos) • HC
TJ Šternberk - HC Uničov 6:3 (1:0, 2:2, 3:1). Branky a nahrávky: 9. Klimovič (Zima), 36. Zima (Jurák, Klimovič), 39. Klimovič
(Jurák, Zima), 46. Tomášek, 47. Klimovič (Zima, Jurák), 59.
Tomášek (Dobrý, Fiala) - 28. Heča (Jurča, Komínek), 38. Handl
(Heča, Bařica), 48. Diviš (Pavlas, Paško) • VSK Technika Brno
-TJ Gedos Nový Jičín 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). Branky a nahrávky: 27.
Jelínek, 41. Mráz (Šebek), 43. Jelínek (Mráz), 54. Tobiáš (Hrtús,
Benýšek) - 7. Tomášek, 36. Glabazňa • HC Slezan Opava - VHK
Vsetín 3:4 (0:0, 1:3, 2:0). Branky a nahrávky: 29. Szturc (Polok,
Čavrk), 53. Měkýš (Tichý), 53. Čavrk (Szturc) - 21. Mikeš (Hrňa),
28. Jurík (Vaněk, Marek), 35. Klabačka (Blažek), 62. Knebl •
Salith Šumperk - HC Spartak Pelhřimov 4:2 (2:0, 2:1, 0:1).
Branky a nahrávky: 4. Hulva (Vymazal, Ambruz), 20. Ambruz
(Hulva, Vymazal), 27. Vymazal (Hulva), 40. Hašek (Vrtík) - 28.
Pelán (Kubát), 56. Heřman (Meloun) • HHK Velké Meziříčí HC Břeclav 3:4 po prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1). Branky a
nahrávky: 10. E. Kadela (Konta), 26. Konta (Dostál), 42. Dostál
(J. Burian) - 2. Prachař, 9. Balát (Vaněček, Mifek), 53. Prachař, 64.
Vaněček (Čikl) • SKLH Žďár nad Sázavou - HC Orlová 6:5
(1:2, 3:0, 2:3). Branky a nahrávky: 9. Dítě (Křišťan, Bukáček), 27.
Vránek (Plachý), 30. R. Sobotka (M. Sobotka), 34. M. Sobotka
(Plachý), 41. Vránek (Souček), 50. T. Kaut (Pleva) - 5. Potočný
(Samiec, Prokop), 9. Potočný (Golab, Studený), 46. Stránský, 58.
Zaoral, 60. Potočný.
-zv-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TABULKA PO 40. KOLE:
Salith Šumperk
40 25 2 4
HC Orlová
40 23 6 1
HC Bobři Valašské Meziříčí 40 22 4 5
SHK Hodonín
40 21 6 3
HC Slezan Opava
40 20 3 6
VHK Vsetín
40 17 5 3
VSK Technika Brno
40 19 3 1
HC Uničov
40 18 2 4
HC TJ Šternberk
40 18 2 4
HC Zubr Přerov
40 15 3 2
HC Nový Jičín
40 12 6 4
SKLH Žďár nad Sázavou 40 13 4 1
HC Břeclav
40 12 3 2
HK Jestřábi Prostějov
40 11 3 4
HC Spartak Pelhřimov
40 12 1 4
HHK Velké Meziříčí
40 7 2 7

9
10
9
10
11
15
17
16
16
20
18
22
23
22
23
24

160:93
162:124
176:132
162:112
156:121
148:123
146:141
153:147
145:151
122:139
121:136
120:177
120:147
119:171
130:176
109:159

83
82
79
78
72
64
64
62
62
53
52
48
44
43
42
32

Příští program: 11. kolo nadstavbové části, celkově 41, středa
18. února:
VHK Vsetín - Salith Šumperk, HC Nový Jičín - HC Slezan Opava,
HC Uničov -VŠK Technika Brno, SHK Hodonín - HC TJ Šternberk, HC Orlová - HC Zubr Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí SKLH Žďár nad Sázavou, HC Břeclav - HK Jestřábi Prostějov,
HC Spartak Pelhřimov - HHK Velké Meziříčí.
12. kolo nadstavbové části, celkově 42, sobota, neděle 21.-22.
února:
Salith Šumperk - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava - HC Uničov,
VŠK Technika Brno - SHK Hodonín, HC TJ Šternberk - HC
Orlová, HC Zubr Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí, SKLH
Žďár nad Sázavou - HC Břeclav, HK Jestřábi Prostějov - HC
Spartak Pelhřimov (SO, 17:00), HHK Velké Meziříčí - VHK
Vsetín.
-zv-

Nábor do Hokejové školy bruslení
Rodiče mladých hokejistů pozor! HK Jestřábi Prostějov
hlásí, že stále probíhají nábory do „Hokejové školy bruslení“. Pokud máte doma malého hokejistu ročníku narození
1999-2003, přiveďte ho do prostějovské Víceúčelové halyZS kterýkoliv čtvrtek v 16:45 hodin, kdy hokejová škola probíhá. Novinkou v letošním roce je možnost zapůjčení hokejové výstroje od klubu. K mání jsou helmy, chrániče, brusle i
hokejky. Pokud tedy máte obavy z výše nákladů na pořízení
výstroje, klub vás této obavy zbaví.
-red-
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Michal Holuša věří v zisk medaile a další úspěch v play off
Jedním z nejlepších hráčů posledního období v dresu prostějovských Jestřábů je šikovný
útočník z Ostravy Michal
Holuša. Společně se svými spoluhráči Janečkou a Novákem
vytvořili nejúdernější útok hanáckého výběru, který stojí za
většinou bodových zisků prostějovského klubu v letošním roce.
Jako morová rána se tak nese
mezi fanoušky jestřábího výběru
novina, že se Michal ocitl v nominaci reprezentačního výběru
na nadcházející Zimní univerziádu. Jeho třítýdenní absence tak
bude určitě velkým oslabení
Flašarovy družiny v rozhodujících bojích o play off. Po vyhecovaném střetnutí s Uničovem
jsme ho krátce vyzpovídali.
¤ Jak by jste zhodnotil dnešní
zápas?
„To už jsme měli dohrát až do
konce a vůbec jsme neměli soupeři dovolit dát góly. Vlastními
chybami jsme jim však nabídli tu
možnost, že zde můžou něco

uhrát. Naštěstí jsme však zabojovali jako mančaft a vlastními silami jsme to dokázali otočit.
Bohužel jsme se ale připravili o
plný bodový zisk.“
¤ Myslíte, že takhle vybojované
vítězství mužstvu pomůže?
„Určitě. Sami jsme se dnes
přesvědčili o tom, že když zabojujeme jako mužstvo, tak můžeme i nepříznivě vyvíjející se střetnutí otočit. Zvláště po těch porážkách by nám to mohlo pomoci.“
¤ Jak vnímáte vaši nominaci na
univerziádu?
„Na jedné straně je mi to líto, protože v Prostějově bojujeme o
play off a tabulka je hodně našlapaná. Já však asi určitě nezůstanu, protože to mám od pana
Flašara slíbené, že mě uvolní. Do
Číny se totiž nedostanu jen tak.
Takže pokud se nezraním tak
určitě pojedu. Opakuji však, že
mě to na druhé straně také mrzí,
protože bych moc chtěl pomoci
tady.“

¤ Jak s odstupem hodnotíte vaše působení v Prostějově?
„Určitě jsem tady spokojený. Od
té doby co jsem tady tak na
Prostějov pěji jen slova chvály.
To samé můžu říci i o ostatních
klucích z Poruby, jsme tady prostě maximálně spokojení, protože tady všechno funguje tak jak
má.“
¤ Vaše vysoká produktivita se
odvíjí od té pohody?
„Nevím. Já si osobně nestěžoval
ani v Sareze, tak jsem taky dával
góly. Je ovšem něco jiného když
vám dá trenér čtyřicet minut a
nebo vás pouští na led jen sporadicky. Z tohoto pohledu si
opravdu v Prostějově na nic nestěžuji.“
¤ Jak hodnotíš úroveň druhé
ligy?
„Je to úplně jiný hokej než v první lize. Tady ten druholigový je
takový udřený. Hodně se bojuje,
taky se i více fauluje. Prostě je to
jiná liga a nám nezbývá než se
přizpůsobit.“

¤ Považujete vaši nominaci na
univerziádu za váš dosavadní
vrchol?
„Ne, to si myslím, že určitě ne. Už
jsem byl nominovaný dvakrát v
minulosti, ale bohužel můj klub z
první ligy mě nikdy nepustil. Teď
jsem tady a jsem rád, že je pan
Flašar rozumný člověk a ten zážitek mi dopřeje.“

¤ Jaké cíle má reprezentace v
Číně?
„Jednoznačným cílem je medaile. Po tom minulém zklamání máme nůž na krku. Cítím,
že tomu dávají trenéři velkou
důležitost, protože každý měsíc máme minimálně dva srazy.“
Zdeněk Vysloužil

Do Harbinu pro medaili? Útočník prostějovských Jestřábů Michal Holuša má
našlápnuto do Číny. Vrátí se na Hanou s medailí?

Bobři popravili Jestřábi v přesilovkách
V sobotním utkání 40. kola 2.
hokejové ligy, skupiny Východ
zakončili prostějovští hokejisté
třízápasové „turné“ se špičkovými celky soutěže. Po
Hodonínu a Orlové změřily své
síly s Valašským Meziříčím.
Konfrontace s čelem tabulky
nedopadla pro svěřence trenéra Aleše Flašara dobře, výmluvně hovoří statistika -získaných bodů, 20 inkasovaných
branek při pouhých pěti vstřelených. Doufejme, že dílo zmaru završili hokejisté z Valašska,
kteří díky nedisciplinovanosti
domácích a úzkostlivému metru rozhodčího dokázali využít
čtyři přesilové hry a zvítězili na
Hané 5:2.
HK Jestřábi Prostějov - HC Bobři
Valašské Meziříčí 2:5
(1:0, 1:3, 0:2).
Branky a nahrávky: 15. Novák
(Falter, Janečka), 28. Učnik - 22.
Vaněček (Bokroš), 34. Zrník
(Krisl), 35. Bokroš (Vaněček),
41. Krisl (Sochorek), 60. Dvořák
(Matějný, Blažek). Rozhodčí:
Volf - Velínský, Wesley.
Vyloučení: 16:9, navíc Skokan
(PV) 10. minut os. trest + 10. min
do konce utkání, Šebesta(VM)
10. minut os. trest. Využití: 1:4.
Diváků:
1500.
Sestava
Prostějova: Tuček - Staněk,
Kolibár, Falter, Plzák, Bauer,
Jedlička - Hlouch, Janečka,
Novák - Piluša, Skokan, Dostál Rak, Sedlář, Učnik. Trenér: Aleš

Flašar. Asistent trenéra: Martin
Dufek.
Prostějovská Víceúčelová sportovní hala-ZS byla v sobotu svědkem vcelku slušného hokeje,
kterému však hodně uškodil až
přehnaně úzkostlivý metr rozhodčího Volfa. Muž v pruhovaném
totiž posílal na trestnou lavici
hráče téměř za každý kontakt, což
hodně rychle pochopili zkušení
hosté a velmi ochotně se káceli při
každém přiblížení prostějovského hokejisty k ledu. Konečný verdikt šestnácti! vyloučených domácích hráčů, tak vzbudil mezi
příznivci mocné vášně, které
přetrvávaly ještě hodně dlouhou
dobu po skončení střetnutí.
„Zápas rozhodly přesilovky.
Hráči soupeře padali velmi
ochotně a dokázali početních

výhod vyžívat,“ s chladnou hlavou okomentoval neskutečný počet vyloučených na domácí straně
trenér Jestřábů Aleš Flašar. Další
nezanedbatelnou věcí je i současný kádrový stav, kdy pro zranění
absentují obránci Doseděl s
Gibou a disciplinární stopku má
ještě pro zápas v Břeclavi Buček.
V útočných řadách pak chybí reprezentant Holuša a také nepochopitelně potrestaný Raymond.
„Tomu opravdu nerozumím.
Raymond měl stát jen jeden
zápas, ale jeho pozastavená registračka už putuje z Prahy do
Prostějova deset dní…,“ kroutil
hlavou nad liknavostí svazových
funkcionářů Flašar. I samotný
kouč má stále pozastavenou činnost a tak v zápise o utkání figuruje v pozici hlavního kouče
Jaroslav Beck. „Jardovi bych

HLASY TRENÉRŮ
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Určitě to byl z pohledu
diváka pěkný zápas. Oba týmy předváděly rychlý hokej, ale my jsme
na rozdíl od soupeře nedokázali využít přesilovky. V duchu jsem doufal, že z těch tří zápasů alespoň jeden vyhrajeme, ale ty problémy především s obránci nás v zápasech s kvalitními soupeři srážejí. Kluci bojují, ale ta nezkušenost je vidět. Nedělám z toho však žádnou tragédii,
jedeme prostě dál.“
Roman SEDLÁK (HC Bobři Valašské Meziříčí): „V kontextu s
předchozími zápasy jsme do Prostějova jeli s určitými obavami. V
tomto duchu se odvíjela i úvodní třetina, kdy jsme byli hodně nervózní. Postrádám také několik hráčů, kteří odjeli na univerziádu.
Vstřelením branky jsme se však oklepali a podařilo se nám skóre otočit. Hodně nám také pomohly využité přesilovky, na rozdíl od domácích. Byli jsme i trochu ukázněnější, což nám pomohlo udržet vedení.
-zv-

chtěl poděkovat za ochotu. Jen
kvůli němu můžu nadále stát na
střídačce. Já mám trest za utkání s
Uničovem, ale přiznám se, že nevím za co. Zprávu rozhodčího
jsem neviděl a nejsem si vědom,
že bych ho nějak vulgárně urážel.
Každopádně jsme se odvolali a
jsme pevně přesvědčeni o tom, že
nakonec žádný trest nedostanu,“
uvedl ke svým problémům prostějovský lodivod. Nutno podotknout, že i podle našeho názoru
je Aleš Flašar v právu, protože
jsme celou pozápasovou diskuzi
mezi jestřábím lodivodem a arbitrem Škrobákem slyšeli naživo!
Začátek zápasu ovládli hokejisté
„Valmezu“, kteří i díky přesilovkám často atakovali Tučkovu svatyni. Nejprve vytěsnil domácí
gólman dělovku Krisla ramenem,
aby posléze zabránil v jistém skórování Sochorkovi. Prakticky
první přímou střelu na bránu
hostů vyslal až ve 14. minutě v
přesilovce Hlouch. Minutu na to
pálil z druhé vlny Kolibár, aby po
přesilovkovém kolotoči poslal
domácí do vedení Novák - 1:0. V
závěru první části hry pak zkusil
zápěstím štěstí Skokan, jeho střela však jen o centimetry minula
bránu. Do prostřední části vstoupili aktivněji hosté a ve 22. minutě
využil zmatku v obranné třetině
Vaněček - 1:1. V těchto chvílích se
prakticky nehrálo v plném obsazení a v početní výhodě zazvonila
po Učnikově dělovce jen tyč. Ve

27. minutě se opět předvedl
Tuček, jenž vytasil proti
Matějného šanci excelentní semafor. Z následujícího protiútoku
se pak drze prodral od levého
mantinelu mezi dva hostující obránce Učnik a svůj slalom zakončil gólem - 2:1. Velkou šanci na
trhák měli Jestřábi ve 30. minutě,
ale při přesilovce 5 na 3 honili puk
jen po rozích. O čtyři minuty později předvedli Bobři jak se má s
podobnou výhodou nakládat. Po
Růčkově nastřelení horní tyče,
nabil Krisl za kruhy Zrníkovi a ten
golfákem rozvlnil síť - 2:2.
Necelou půlminutu později v pokračující přesilovce vyšachovali
Bobři bránící čtveřici a Bokroš
poslal svůj tým poprvé do vedení
- 2:3. Ve stejném duchu se odehrával i zbytek třetiny, ale Tuček
všem atakům s bravurou odolával. Ne tak už v úvodu třetí části, kdy opět zaúřadovalo trio v pruhovaném a hosté Krislem využili
početní výhodu dvou mužů - 2:4.
Po dalších přesilovkách Bobrů
konečně přišli na řadu i domácí,
ale Rak ani Piluše své loženky neproměnili, v cestě jim stál vždy
výborný Jirkův. Až do konce utkání se spíše Jestřábi bránili přesilovkovým kolotočům Valmezu,
díky Tučkovi úspěšně. Ani domácí fantom však neodolal dalšímu bagu půl minuty před závěrečnou sirénou - 2:5. Celkem tak
inkasovali Jestřábi tři branky ve
třech a jednu ve čtyřech mužích
na ledě…
-zv-

Devítka v síti Hanáků!
Orlová si smlsla na jestřábím ementálu
Rozjetý orlovský expres nasekal vyplašeným Jestřábům
devět „fíků“ a potvrdil tak
svou výsostnou pozici v druholigové tabulce. Domácímu favoritovi vyšel proti oslabenému Prostějovu úvod, když šli
rychle do tříbrankového vedení. Následné snížení na rozdíl
jediného gólu vyvolalo ze strany Orlové další dvougólovou
reakci, ze které se už mátožný
hostující tým nezvedl. V závěrečné dvacetiminutovce pak v
euforii hrající Orlovští přidali
do sítě prostějovských brankářů další čtyři kusy. Jediným
pozitivem na hodně nevydařeném středečním vystoupení
Flašarových hochů snad byl
jen ten fakt, že se skóre nepřekulilo do dvouciferných
rozměrů…
HC Orlová - HK Jestřábi
Prostějov 9:2 (3:1, 2:1, 4:0).
Branky a nahrávky: 9. Kraft
(Dušek, Grygar), 11. Chomič
(Hoďa, Sznapka), 17. Grygar
(Mintěl, Kraft), 22. Škatula
(Studený, Prokop), 27. Studený
(Potočný), 47. Studený, 49.
Kotásek (Minařík, Kraft), 54.
Dušek (Grygar, Kraft), 55.
Prokop (Potočný) - 17. Holuša
(Novák), 21. Hlouch (Dostál,

Skokan). Vyloučení: 9:9.
Využití: 3:1. V oslabení: 1:0.
Diváků:
500.
Sestava
Prostějova:
Tuček
(17.
Hrazdíra, 55. Tuček) - Staněk,
Jedlička, Falter, Kolibár, Bauer
- Hlouch, Holuša, Novák Piluša, Janečka, Dostál - Rak,
Skokan, Učnik - Sedlář,
Berčák, Cik. Trenér: Aleš
Flašar. Asistent trenéra: Martin
Dufek.
Po nedělním debaklu v
Hodoníně odjížděli hokejisté
Prostějova na led vedoucí
Orlové s touhou napravit svůj
pošramocený kredit. Bohužel
díky několika nuceným absencím v obranných řadách, se stali
Jestřábi na severu Moravy spíše
vítaným
sparingpartnerem.
Hostující kouč nezastíral už po
střetnutí v Hodoníně, že se mu
bude skládat sestava hodně
těžko. „Doseděl má naštíplý prst,
Giba už marodí delší dobu a
Buček dostal za své extempore
třízápasový distanc,“ vyjmenoval trojici momentálně nepoužitelných beků smutným hlasem
Aleš Flašar. Také útočné řady doznaly oproti předcházejícím duelům značných změn. V první
„lajně“ operovali s Hlouchem,
Novák s Holušou a druhá řada

nastoupila ve složení Piluša,
Janečka, Dostál a v trojce nastoupili Rak, Skokan a Učnik. „Ono
se to stejně v průběhu zápasu celé
proházelo. Nevěděl jsem co s
tím, ale stejně to k ničemu nevedlo,“ rezignovaně okomentoval nezvyklou sestavu Flašar.
Orlovští se od prvních vteřin do
soupeře přímo zakousli a branka
visela doslova ve vzduchu.
Obrovskou šanci spálil po
Haasově akci Škatula, aby
málem uhodilo na druhé straně.
Z první přesilové hry Jestřábů
však díky několika skvělým zákrokům gólmana Šafránka nezapršelo.
Po další superpříležitosti
Samiece, už ale v 9. minutě domácí jásali. Duškovu příčnou
přihrávku
nekompromisně
usměrnil do sítě Kraft - 1:0. O
dvě minuty později, opět z přesilové hry, zvýšili domácí zásluhou dorážky Chomiče na - 2:0.
Po dalších nevyužitých příležitostech Jestřábů, vyhnal Tučka z
jejich klece tvrdou ranou Grygar
- 3:0. Ještě v téže minutě vykřesali jiskérku naděje hosté, když
po Novákově přihrávce vstřelil
„rozlučkový“ gól před odletem
do Číny Holuša - 3:1. Naději na
zvrat vykřesal hned v úvodu
druhé části hry Hlouch, jenž si z

„očí do očí“ se Šafránkem poradil - 3:2. Radost hostů však měla
opravdu jepičí trvání. Hned o
minutu později se před
Hrazdírou nejlépe zorientoval
Škatula - 4:2. Pět minut nato procedil prostějovského gólmana
Studený a zápas byl při poměru
sil na ledě rozhodnutý. „Druhou
třetinu jsme začali trochu vlažněji, ale vůbec jsme nepřipustili souboj, protože jsme okamžitě
po inkasovaném gólu začali hrát
a třetinu jsme vyhráli,“ hodnotil
situaci domácí kouč Petr Česlík.
V závěrečné třetině se už jednalo jen o exhibici domácího celku, při které by kdyby to pravi-

dla dovolovala určitě vhodil hostující kouč na ledovou plochu
ručník. Snad jedinou šancí ke
skórování, měli hosté ve 45. minutě, kdy však Novák neproměnil trestné střílení nařízené za
vhození hole domácího gólmana. Brankovou smršť třetí dvacetiminutovky odstartoval po
chybě Hrazdíry Studený, aby sedmou trefu přidal bekhendem
Kotásek. Přímo do stavu euforie
pak poslali vděčné domácí publikum Dušek s Prokopem, přičemž druhý jmenovaný málem
poslechl i volání fanoušků po
desítce, jeho dělovku však zastavila tyč.
-zv-

HLASY TRENÉRŮ
Petr ČESLÍK (HC Orlová): „Dnes jsme opravdu zahráli výborný
zápas, fanoušci byli skvělí! Chtěl bych, aby byli podobně skvělí, i
když prohráváme. Prohrát může dnes každý s každým a není to žádná ostuda. Dnes jsme odehráli zápas velice kvalitně hlavně co se týká
přesilových her. Kluci hráli opravdu srdcem, stejně jako ve všech
předcházejících zápasech. To co letos předvádějí je opravdu paráda,
klobouk dolů. Dnes jsme byli už ve své pohodě a soupeři jsme prakticky nedali sebemenší šanci, ani za stavu 3:2, kdy Prostějov snížil takovým laciným gólem, ale já to beru, to se stává a my jsme byli jednoznačně lepší.“
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Co k tomu mám říct. To
co jsme v Orlové byla naprostá katastrofa od gólmanů až po posledního útočníka. Byl to jeden ze dvou nejhorších výkonů, jaké jsme za
mého působení u mužstva předvedli. Výsledek hovoří jednoznačně a
já opravdu nemám moc chuti ho nějak sáhodlouze hodnotit.“ -zv-
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Korfbalisté Prostějova splnili v Děčíně povinnost

Kompletní medailová sada míří na Prostějovsko

Po dvou výhrách se extraligový výběr SK RG vyhoupl na třetí příčku!

To co už bylo prakticky jisté před závěrečným turnajem letošního ročníku
Krajské ligy sálové kopané, tedy že se mužstva z regionu umístí na prvních
třech místech se v Otrokovicích jen potvrdilo.
O prvenství Relaxu a druhém místě bylo rozhodnuto již před závěrečným
kláním a oba dva celky svou nadvládu nad konkurencí potvrdily výhrami
ze všech svých duelů. V pořadí třetí Zámecký Šenk Kralice na Hané potřeboval k jistotě udržení bronzové pozice jeden plný bodový zisk, což dokázal
hned ve svém prvním zápase. Jediným zástupcem Prostějovska, který tedy
z Otrokovic odjížděl ve špatné náladě byli hráči plumlovské Indiany. Ti
mohli ještě v případě dvou vítězství dosáhnout na čtvrtý post, kterým by se
kvalifikovali na finálový turnaj o mistra republiky. Bohužel svou šanci Indiana promarnila hned ve svém prvním vystoupení kdy podlehla vysokoškolákům ze Zlína a tak ani závěrečná výhra v derby se Zámeckým Šenkem
nestačila ve vyrovnané tabulce na lepší než osmé místo. O naprosté dominanci prostějovských týmů v krajské konkurenci svědčí i střelecká tabulka,
ve které patří první čtyři příčky hráčům našich týmů a v první desítce figurují jen dvě jména kanonýrů z jiných celků. Královskou korunu nejlepšího
šutéra si nasadil na hlavu Pavel Voráč z Relaxu, který o jednu trefu předstihl svého spoluhráče Michala Spáčila. Kompletní medailovou sadu pro
Relax doplnil třetím postem Petr Ullmann, jenž v posledním dějství odsunul na bramborovou pozici Tomáše Mazoucha ze Zámeckého Šenku. Obdobně dopadla i soutěž slušnosti, ve které trůní na prvním místě Relax Prostějov následován Indianou Plumlov a třetí Jiřinou Prostějov. Z tohoto pořadí se vymyká jen předposlední jedenáctá pozice Zámeckého Šenku.
Výsledky závěrečného 8. turnaje,
sobota 7. února, hala Otrokovice:
F.C. Victoria Kroměříž - Jiřina Prostějov 4:5 (branky Jiřiny: Zdráhal 3,
Mlčoušek 2), VŠSK Univerzita Zlín - Indiana Plumlov 2:0, Rovers Otrokovice - F.C. Victoria Kroměříž 4:1, Zámecký Šenk Kralice na Hané - VŠSK
Univerzita Zlín 4:1 (branky Šenku: Dostál 2, Mazouch, Cetkovský), Jiřina
Prostějov - Rovers Otrokovice 4:2 (branky Jiřiny: Mlčoušek 2, Šindler, Zachar), Ekosolaris Kroměříž - VŠSK Univerzita Zlín 1:3, Indiana Plumlov Zámecký Šenk Kralice na Hané 5:4 (branky: Grmela 2, Piňos, Hrstka, Koláček - Musil 2, Mazouch, Dostál), Lihovar Kojetín - SK Bure Hulín 0:1, Hrnek Kojetín - Ekosolaris Kroměříž 1:4, FC Relax Prostějov "A" - Zámecký
Šenk Kralice na Hané 6:2 (branky: Ullmann 4, Bárta, Trajer - Mazouch,
Zbořílek), SK Speed Otrokovice - Hrnek Kojetín 4:2, FC Relax Prostějov
"A"-Lihovar Kojetín 4:1 (Ullmann, P. Kiška, Macourek, Trajer), Ekosolaris Kroměříž - SK Speed Otrokovice 2:5, SK Bure Hulín - FC Relax Prostějov "A" 3:4 (branky: Bárta, Uličný, Ullmann 2), Hrnek Kojetín - Lihovar Kojetín 0:5.
1. FC Relax Prostějov „A“
22 20 1
1
124:32 61
2. Jiřina Prostějov
22 16 3
3
76:44 51
3. Zámecký Šenk Kralice
22 12 2
8
71:49 38
4. Rovers Otrokovice
22 10 3
9
55:58 33
5. Lihovar Kojetín
22
9 5
8
53:50 32
6. Ekosolaris Kroměříž
22 10 2
10
56:60 32
7. SK Bure Hulín
22
9 4
9
59:56 31
8. Indiana Plumlov
22 10 1
11
76:83 31
9. SK Speed Otrokovice
22 10 0
12
64:66 30
10. VŠSK Univerzita Zlín
22
9 1
12
55:63 28
11. F.C. Victoria Kroměříž
22
4 3
15
47:89 15
12. Hrnek Kojetín
22
0 1
21
34:120
1
TABULKA STŘELCŮ KL, SEZÓNA 2008/2009:
1. Pavel VORÁČ 29 branek/19 zápasů, 2. Michal SPÁČIL 28/16, 3. Petr
ULLMANN 22/20 (všichni FC Relax Prostějov „A“), 4. Tomáš MAZOUCH 21/15 (Zámecký Šenk), 5. Emil Němec 19/16 (SK Bure Hulín), 6.
Martin KOLKOP 16/20 (Jiřina Prostějov) a Jaroslav KŘUPKA 16/22 (Indiana Plumlov), 8. Zbyněk PIŇOS 15/19 (Indiana Plumlov), 9. David
Běťák 14/21 (F.C. Victoria Kroměříž), 10. Ladislav ŠEVCŮJ 12/9 (Indiana
Plumlov) a Pavel MLČOUŠEK 12/14 (Jiřina Prostějov)…. 12. Jaroslav
SVOZIL 11/13 (Jiřina Prostějov), Petr KIŠKA 11/16 (FC Relax Prostějov
„A“) a Jiří HRSTKA 11/20 (Indiana Plumlov), 21. Martin SVOZIL 9/14 (Jiřina Prostějov) a Miroslav GRMELA 9/17 (Indiana Plumlov), 29. Pavel
RŮŽIČKA 8/7 (FC Relax Prostějov „A“), Tomáš DADÁK 8/11, Radek JANEČEK 8/15 (oba Zámecký Šenk) a Petr VORAL 8/17 (Jiřina Prostějov) 8
17.
NADSTAVBOVÝ TURNAJ-FINÁLE
Výsledky nadstavbového turnaje o mistra ČR, sobota 14. února 2009,
hala Otrokovice:
FC Relax Prostějov „A“ - Rovers Otrokovice 2:3 (1:1), branky Relaxu: Ullmann, Voráč. FC Relax Prostějov „A“ - Jiřina Prostějov 8:3 (5:1), branky:
Ohlídal, Spáčil, P. Kiška všichni 2, Voráč, Ullmann - Zachar, Mlčoušek, Voral. Jiřina Prostějov - Rovers Otrokovice 4:4 (1:0), branky Jiřiny: Zachar 2,
Mlčoušek.
KONEČNÁ TABULKA
1. Rovers Otrokovice
2 1
1
0
7:6
4
2. FC Relax Prostějov „A“ 2 1
0
1
10:6
3
3. Jiřina Prostějov
2 0
1
1
7:12
1
-zv,koc-

V 8. dvoukole České korfbalové extraligy zajížděl výběr
oddílu SK RG Prostějov do
Děčína, kde hodlal vybojovat
„povinná“ vítězství, která by
smíšené družstvo udržela na
postupové pozici pro play-off.
Domácí Severočeši jsou bez jediného vítězství beznadějně
poslední a motivací pro Prostějovské tak byla především
příprava na rozhodující zápasy v Kolíně a tak trochu i odplata za sobotní výprask basketbalistů, který v Děčíně viděli na vlastní oči. „Na sever
Čech jsme se totiž vydali již v
sobotu ráno. Jelikož soupeř
hrává své domácí zápasy v Ústí nad Labem a první nedělní
utkání začínalo již dopoledne,
nechtěli jsme nic podcenit. A
vyplatilo se,“ prozradil Večerníku Jan Mynařík, předseda a
trenér týmu, který však tentokrát se svými ovečkami kvůli zdravotní indispozici neodcestoval. „Bohužel budu
chybět delší dobu, po kterou
mě bude zastupovat asistent
Zdeněk Snášel,“ doplnil s lítostí v hlase první muž klubu.
TKC Děčín - SK RG Prostějov
17:24 (6:15)
Sestava a koše Prostějova: Faltýnková 4, Lešenská 4 (45. Koldová), Tichý 4, Kadlecová 3,
Šnévajs 3, Uherka 2, Bednář 2

(45.Vařeka 1), Sequensová 1
(47. Šťastná). Zastupující
trenér: Zdeněk Snášel.
Hlavním úkolem prostějovského výběru byla v obou zápasech důsledná obrana, ale tato
taktika se hostům dařila plnit
pouze v prvním poločase. Domácí sice do něj vstoupili náporem, s velkým nasazením a potřebnou dávkou štěstí v zakončení, ale ani hosté neponechali nic náhodě a soupeře do vedení nepouštěli. Přes jistý doskok Bednáře a Uherky se Hanáci drželi dlouho na míči a
útoky se jim dařilo zakončovat
střelami z dálky i z vyložených
pozic. V poločase tak bylo za
stavu 6:15 o výsledku zápasu
prakticky rozhodnuto. Druhý
poločas ovšem tým SK RG
hrubě podcenil a vlastní nekoncentrovaností daroval Děčínským několik laciných košů.
„Hráči se nesoustředili každý
pouze na svého protivníka, ale
snažili se pomáhat si i v situacích, které to nevyžadovali.
Chtěli získat každý odražený
míč, čímž si sami rozbili do té
doby dobrou kolektivní obranu,“ láteřil Zdeněk Snášel, zastupující trenér prostějovského
družstva. V útoku se ovšem
hráčům i hráčkám Prostějova
nadále dařilo a pořád si tak
udržovali bezpečný náskok
před soupeřem. V závěru zápa-

I na Hané rostou lyžaři!
Ač vám určitě připadá titulek
spíše z říše sci-fi, tak je to
pravda. Na rovinaté Hané se
také pár nadšenců věnuje alpskému lyžování. Spíše v
dávnější historii si jistě sportovní příznivci vzpomenou, že
v Prostějově existoval lyžařský oddíl, který se mohl pyšnit
výbornými výsledky v rámci
bývalého Československa. Na
zapomenuté tradice se pokouší navázat klub alpského lyžování Pro Ski Prostějov a vypadá to, že úspěšně. Zejména v
točivých disciplínách si vede
nadmíru dobře mladší žák Petr Spáčil. Zatím svého nejlepšího výsledku letošní sezóny

dosáhl prostějovský slalomář,
o předminulém víkendu na republikových závodech v
Grúni. Celkově absolvoval
dva závody. V tom prvním se
prokličkoval brankami v součtu obou kol v pátém nejrychlejším čase. Tímto závodem si
takříkajíc trať „osahal“ a v pořadí druhém klání už nenašel
na trati přemožitele. Po prvním kole si Petr vyjel dělené
třetí místo, aby ve druhém sjel
svah v suverénně nejrychlejším čase. Slalomář z rovinaté
Hané tak překvapivě pobil
konkurenci skládající se výhradně z rodilých horalů…
-zv-

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.

KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Čelechovice uhájily stříbro
V neděli 8. února se konal v otrokovické sportovní hale závěrečný turnaj letošního ročníku Krajské ligy sálové kopané mládeže. Jediným zástupce prostějovského regionu v této soutěži byl výběr TJ Sokol Čelechovice na Hané,
který si vedl nadmíru úspěšně. Před závěrečným turnajem ztráceli Čelechovičtí na vedoucí Hranice pět bodů a před třetím Zlínem měli jednobodový náskok. Útok na celkové prvenství tak byl spíše v oblasti teoretických úvah a
stěžejním úkolem našich regionálních reprezentantů bylo především uhájení druhého místa. To se nakonec s přehledem podařilo zásluhou tří jasných
výher, tak cenné stříbro putuje do Čelechovic.
Výsledky závěrečného 6. turnaje, neděle 8. února, hala Otrokovice: SKP
Zlín - FC Victoria Otrokovice 2:0, SK Hranice - SK Spartak Hulín 2:0, SKP
Zlín - FK Holešov 5:1, SK Spartak Hulín - FC Victoria Otrokovice 2:4, SK
Hranice - SKP Zlín 2:3, FK Holešov - SK Slavia Kroměříž 4:1, SK Hranice
- FC Victoria Otrokovice 2:0, SK Spartak Hulín - FC Slušovice 0:4, TJ Jiskra Otrokovice - SK Slavia Kroměříž 4:1, FK Holešov - TJ Sokol Čelechovice 2:6, SK Kvasice - FC Slušovice 0:6, TJ Jiskra Otrokovice - TJ Sokol
Čelechovice 1:6, SK Kvasice - SK Slavia Kroměříž 0:2, TJ Jiskra Otrokovice - FC Slušovice 0:4, SK Kvasice - TJ Sokol Čelechovice 0:9.
KONEČNÁ TABULKA:
1. SK Hranice
18
16
0
2
81:17 48
2. TJ Sokol Čelechovice 18
15
1
2
77:25 46
3. SKP Zlín
18
15
0
3
77:14 45
4. FC Slušovice
18
9
1
8
47:39 28
5. TJ Jiskra Otrokovice
18
9
1
8
43:37 28
6. SK Slavia Kroměříž
18
7
1
10
40:54 22
7. FK Holešov
18
7
0
11
37:50 21
8. FC Victoria Otrokovice 18
5
2
11
29:43 17
9. SK Spartak Hulín
18
4
0
14
29:60 12
10. SK Kvasice
18
0
0
18
11:132
0
-zv-

Jsem první! Podobné myšlenky se pravděpodobně honily hlavou
Petru Spáčilovi z prostějovského lyžařského oddílu Pro Ski na nejvyšší příčce stupňů vítězů v Grúni.

su tak mohli hosté trojitým ní...,“ našel i na druhém vystou- povinných šest bodů. Na nic
střídáním šetřít síly na odvetu. pení nedostatky Zdeněk Sa- jiného se historie neptá,“ poznanášel. Naštěstí i tentokrát pod- menal na adresu včerejších souTKC Děčín - SK RG Prostějov
ržel hanácký výběr útok a ze bojů Jan Mynařík. „Teď se bude
zápasu tak žádné drama nebylo. tým plně soustředit na zápasy v
20:25 (7:8)
Sestava a koše: Faltýnková 8, „V závěru dostali opět příležitost Kolíně za dva týdny, které pravLešenská 4, Bednář 4, Uherka i hráči z lavičky a zápas jsme do- děpodobně rozhodnou o naší
3, Šnévajs 2 (50. Vařeka), Tichý táhli do bezpečného vítězství,“ účasti ve čtyřčlenném play-off.
Poté již nás čeká jen poslední ko2, Sequensová (31. Šťastná 1), oddechl si dočasný šéf týmu.
„Osobně jsem se utkání ne- lo doma se Znojmem. Zajímavé
Kadlecová (45. Koldová 1).
Do odvety nastoupili hosté s jas- zúčastnil, mohu pouze dodat, že také budou výsledky dohrávaným úkolem, a to koncentrova- výsledky mohly být rozhodně ných utkání osmého dvoukola
nou obranou. Bohužel chaotická lepší... Zejména počet obdrže- mezi Kolínem a Brnem, našich
hra soupeře jim neseděla a týmo- ných košů je vysoký. S čím, největších soupeřů o play-off,“
vá obrana vydržela zase pouze kromě získaných bodů samo- dodal k vyvrcholení základní
do poločasu. V útoku se sice v zřejmě, může být větší spokoje- části extraligy předseda klubu.
prvním poločase nedařilo tolik nost, to je, že se v zápasech po- „Osobně teď sice budu chybět,
střelecky, ale hra byl pestrá se dařilo rotovat více hráčů. Nej- ale celému týmu bezmezně
-pkspoustou příležitostí a bylo pou- hlavnější ale je, že jsme získali věřím, že to zvládne!“
ze otázkou času, kdy Hanáci
střeleckou smůlu protrhnou. Do
ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
kabin se šlo za těsného stavu 7:8
pro Prostějovské. Bezprostředně
Výsledky 8. dvoukola: KCC Sokol České Budějovice - TJ
po změně stran si favorizovaný
Znojmo MS YMCA 12:21 (7:10) a 19:24 (9:11), TKC Děčín tým SK RG sérií čtyř košů vySK RG Prostějov 17:24 (6:14) a 20:25 (7:8), VSK VUT Brno tvořil bezpečný náskok, což jeho
VKC Kolín hraje se tento víkend.
hráčům dodalo v útoku klid a
zbytek zápasu byl z jejich strany
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
v útočné fázi velice dobrý. Za1. TJ Znojmo MS YMCA
1413 1 0 0324:215 41
skvěla se především Faltýnková,
2. KCC Sokol České Budějovice 16 9 0 0 7 304:278 27
autorka 8 košů. „Obrana byla ale
3. SK RG Prostějov
16 8 0 1 7304:287 25
špatná a plná individuálních
4. VSK VUT Brno
14 7 1 0 6281:239 23
chyb. Hráči se nechali příliš strh5. VKC Kolín
14 5 0 1 8 250:281 16
nout tempem hry a nesoustředili
6. TKC Děčín
14 0 0 0 14186:349
0
se na své protivníky. Když se k
Příští program
tomu přidala notná dávka štěstí
9. dvoukolo, 1. března 2009: KCC Sokol České Budějovice domácích při zakončení a nejistý
TKC Děčín (28. února), VKC Kolín - SK RG Prostějov, TJ Znojvýkon rozhodčího, byla naše
mo MS YMCA - VSK VUT Brno.
-pkkoncentrace téměř minimál-

J. Běhal druhý na domácím
šampionátu Crosscountry

Prostějovský jezdec Jiří Běhal
se na sklonku uplynulého roku
2008 umístil na výborném
druhém místě v závodech
terénních motocyklů „Crosscountry“, které spadají do kategorie Enduro vytrvalostní
soutěže. Stříbrnou příčku vybojoval také na Mistrovství
České republiky ÚAMK - v kategorii „Veterán“.

Jiří Běhal se motocyklových
závodů účastní pravidelně, každoročně také závodí navíc v přeboru Moravy v motokrosu v kategorii Veterán A. Po předčasném
ukončení sezony 2007 pro zranění se mu tak v loňském roce podařilo opět uspět jako jednotlivec,
a to na motokrosovém motocyklu značky Honda CRF 450. Pro
laiky je potřebné zveřejnit infor-

maci, že jakékoliv motocyklové
závody konané v terénním prostředí, jsou velice náročné na fyzickou přípravu jezdce, dále pak
na kvalitně připravený motocykl,
zvláště jeho pérování. Další náročnost závodů spočívá v tom, že
závody se konají v přírodním prostředí většinou za každého počasí, ať už ve velikých vedrech nebo v nepříjemném dešti. -rom-

Šachy - SK ROŠÁDA informuje
¤ Šachisté podlehli Šumperku,
„béčko“ zvítězilo nad Přerovem
V existenčním zápase podlehla
včera, tj. v neděli 15. února SK
ROŠÁDA „A“ TJ Sokol Šumperk „B“ v domácím prostředí
3:5, když se jejím hráčům nepodařilo proměnit hned několik možností k zisku jednotlivých utkání
a tím i celého zápasu. Už o týden
dříve pak v 8. kole Oblastního
přeboru družstev přivítalo
„béčko“ ROŠÁDY další rezervu,
tentokrát Spartaku Přerov, které
bylo před tímto střetnutím v tabulce o jednu příčku výš. Očekávaný
dramatický souboj se však nekonal. Domácí se v tomto případě
nezachovali jako vzorní hostitelé
a s přehledem zvítězili 6:2. Družstvo tentokrát podrželi zejména
hráči na zadních šachovnicích,
když na šesté zvítězil bývalý prezident klubu Jiří Novák, na sedmé
zase Matěj Gorba ukázal soupeři,
že rozjetá pěšcová lavina je víc
než figura a Veronika Vičarová na
poslední šachovnici jednoznačně
soupeře přehrála. Vítězstvím se
ROŠÁDA posunula na 6. místo v
průběžném pořadí Oblastního
přeboru.

Výsledky: SK ROŠÁDA Prostějov „B“ - Spartak Přerov „B“ 6:2
(Dvořák - Nečesaný 1:0, Šmudla Filouš 0:1, Koudelka - H. Čechovský 0,5:0,5, Šindelář Z.Čechovský 1:0, T. Gorba Kymperger 0,5:0,5, Novák - Geryk 1:0, M. Gorba - Šťastný 1:0,
Vičarová - Šťastný 1:0), SK Prostějov „B“ - Sigmia Olomouc
„B“ 6:2 (Závůrka - Dosoudil 1:0,
Fiala - Mikulka 0,5:0,5, Virgler Andree 1:0, Jančík - Svoboda
0,5:0,5, Meissel - Malinovský
0:1, Hradský - Vašek 1:0, Král Bláha 1:0, Trimmel - Drážný 1:0).
¤ CAMEL TROPIC CUP
OPEN
2009
VYHRÁL
ZÁVŮRKA
Turnaje v rapid šachu pod názvem „CAMEL TROPIC OPEN
2009“, který se uskutečnil v sobotu 14. února v prostorách Camel
Herna Baru Nonstop, sídlící v pasáži Penny Market v Plumlovské
ulici, se zúčastnilojednadvacet
hráčů. Z nich si s konkurencí
nejlépe poradil Roman Závůrka
z SK Prostějov. Na druhém místě
skončil hráč SK Rošáda Prostějov
Vladimír Dvořák a pohár za třetí
místo si do Grygova odvezl Petr

Zatloukal. Další tři příčky od 4. do
6. místa patřily dalším členům SK
Prostějov Karlu Virglerovi, Petru
Matouškovi a Aleši Dočekalovi.
Šťastnou sedmičku obsadil Jan
Goroš z klubu Garde Olomouc a
na osmém místě stanul Rostislav
Kocmel z SK Rošáda Prostějov,
za nímž o jednu příčku níže skončil jeho klubový kolega Daniel
Jodl. Elitní desítku uzavřel Pavel
Brácha ze Sokola Vrahovice.
Pořadatelé turnaje srdečně děkují všem sponzorům, kteří tuto
akci podpořili: Ing. Jan Srostlík CAMEL HERNA BAR NONSTOP, Pilsner Urquell, Victoria
Tip, Synot Tip, WIFI jetnet, Otmar Jodl - Hanušovická pivnice,
Ludmila Nováková, SK Rošáda
Prostějov, Fotbalisté Sokola
Držovice, Aleš Hradský senior,
Aleš Hradský junior, Jana Kalvodová, Hana Kalvodová, Břeťa Tichý - masér boxerů a fotbalistů,
Vlastimil Mráček - masérské služby a další, kteří nechtěli být jmenováni.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní akce za veřejné finanční pod- Povedený comeback. Po krátké zdravotní přestávce se do týmu vrátil
pory města Prostějova. -tog, zv- i exprezident ROŠÁDY Jirka Novák a zvítězil!

16. února 2009

BASKETBAL EXTRA

Rahsaan na prostějovské fanoušky nezapomněl

28. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - Karma Basket Poděbrady

105:92
Čtvrtiny: 32:24, 19:22, 32:23, 22:23
Trestné hody: 18/12:34/24
Trojky: 26/15:18/6
Osobní chyby: 26:18
Diváků: 1100

Střelba za 2b: 41/24:46/25
Doskoky: 27:33
5 chyb: 16. Miller, 39. Falls (oba PV)
Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Holubek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 14
Miller 14
Krakovič 7

Beechum 22
Falls 21
Novák 4
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Hanavan 10
Prášil 13
Vrubl

29. KOLO MATTONI NBL

96:76
Střelba za 2b: 46/29:44/21
Doskoky: 41:29
5 chyb: 39. P. Houška - 39. Hanavan
Rozhodčí: Zachara, Hruša, Znamínko

Sestava a body Prostìjova
Beechum 11
Hanavan 23
Prášil 2
Dokoupil 3

Skibniewski 11
Miller 18
Bellin 4
Krakovič
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Falls 4
Vrubl
Novák

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
28. kolo: USK Praha - NH Ostrava 84:63 (27:12, 46:24, 69:39). Nejlepší hráči: Kotas 23 bodů, 6 doskoků a 4 asistence, Hamm 18 bodů a 10 doskoků, Platt 8 bodů, 8 doskoků a 5 asistencí - Mitchell 13 bodů a 6 asistencí, Robinson 11 bodů a 6 doskoků, Uhlíř 10 bodů. Střelba:
34/18:44/19. Trojky: 27/14:20/7. Trestné hody: 12/6:10/4. Doskoky: 35:28. Osobní chyby:
15:15. TCH: 31. Stehlík (O). Diváků: 500. Nejlepší hráč: Kotas (USK) • BK Breda & Weinstein Opava - BK Děčín 86:64 (27:16, 46:34, 67:52). Nejlepší hráči: Dygrýn 18 bodů, Hrubý 15 bodů a 7 doskoků, Štec 13 bodů, Šoška 13 bodů a 9 doskoků, Čarnecký 7 bodů a 6 asistencí - P. Houška 25 bodů a 8 doskoků, Hatcher 11 bodů, Miloš 10 bodů. Střelba: 39/24:39/19.
Trojky: 18/9:11/3. Trestné hody: 19/11:30/17. Doskoky: 32:24. Osobní chyby: 26:21. Pět chyb:
39. Šoška, 40. Kratochvíl (oba O). Diváků: 621. Nejlepší hráč: Kratochvíl (O) • BK Prostějov
- Karma Basket Poděbrady 105:92 (32:24, 51:46, 83:69). Nejlepší hráči: Beechum 22 bodů
(5 trojek) a 7 doskoků, Falls 21 bodů (5 trojek) a 4 asistence, Skibniewski 14 bodů a 13! asistencí, Miller 14 bodů, Prášil Jaroslav 13 bodů - Soliver 18 bodů, 9 doskoků a 6 asistencí, Stria
15 bodů a 6 doskoků, Beneš 15 bodů. Střelba: 41/24:46/25. Trojky: 26/15:18/6. Trestné hody:
18/12:34/24. Doskoky: 27:33. Osobní chyby: 26:18. Pět chyb: 16. Miller, 39. Falls (oba PV).
TCH: 16. Miller (PV). Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Skibniewski (PV) • ČEZ Basketball
Nymburk - BC Kolín 99:64 (24:19, 53:40, 82:54).Nejlepší hráči: Sokolovský 21 bodů, Schilb
15 bodů a 4 asistence, Gray 12 bodů a 6 asistencí, Jagodnik 12 bodů -Ames 14 bodů, Lepinaitis 9, Rogers 7 bodů a 7 doskoků. Střelba: 52/30:30/11. Trojky: 15/10:29/9. Trestné hody:
9/9:22/15. Doskoky: 37:27. Osobní chyby: 21:16. Pět chyb: 38. Jagodnik - 30. Zuzák. TCH:
18. Jagodnik (NB). Diváků: 350. Nejlepší hráč: Slezák (NB) • BK Synthesia Pardubice - BK
Kondoři Liberec 78:89(15:16, 36:45, 64:69).Nejlepší hráči: Payne 24 bodů a 7 doskoků, Sanders 15 bodů a 4 asistence, Bailey 12 bodů a 7 doskoků - Mono 21 bodů a 7 doskoků, Hampton
18 bodů, Marek 15 bodů a 10 doskoků. Střelba: 44/25:48/26. Trojky: 24/5:14/6. Trestné hody:
21/13:31/19. Doskoky: 30:36. Osobní chyby: 28:20. TCH: 28. Slowiak (trenér L). Diváků:
1210. Nejlepší hráč: Mono (L) • Geofin Nový Jičín volný los.
29. kolo: BK Synthesia Pardubice - Geofin Nový Jičín 77:79 po prodloužení (12:11, 31:34,
51:50, 69:69). Nejlepší hráči: Sanders 22 bodů (5 trojek), Šteffel 17 bodů a 11 doskoků, Payne
14 bodů a 10 doskoků - Ubilla 17 bodů a 6 doskoků, Šarović 16 bodů a 11 doskoků, Muirhead
16 bodů, Gavlák Juraj 10 bodů. Střelba: 54/26:47/23. Trojky: 17/5:21/6. Trestné hody:
18/10:19/15. Doskoky: 38:33. Osobní chyby: 22:16. Pět chyb: 39. Šteffel, 45. Gaidamavicius 37. Pospíšil. Diváků: 1260. Nejlepší hráč: Šarović (NJ) • Karma Basket Poděbrady - ČEZ
Basketball Nymburk 76:103 (18:24, 38:55, 53:84). Nejlepší hráči: Tomanec 18 bodů, Soliver 13 bodů a 7 doskoků, Stria, Beneš oba 11 bodů - Gray 20 bodů (5 trojek), Jagodnik 20 bodů (4 trojky), Křemen 12 bodů, Slezák 10 bodů, Nečas 6 bodů a 5 asistencí. Střelba:
45/18:30/19. Trojky: 17/5:23/14. Trestné hody: 29/25:29/23. Doskoky: 25:25. Osobní chyby:
24:31. TCH: 35. Soliver (P). Diváků: 550. Nejlepší hráč: Jagodnik (NB) • BK Děčín - BK Prostějov 96:76 (34:22, 52:41, 79:55). Nejlepší hráči: Williams 17 bodů a 10 doskoků, Hatcher 15
bodů a 10 asistencí, Soukup 14 bodů, Miloš 13 (4 trojky), P. Houška 12 bodů, 7 doskoků a 4 asistence - Hanavan 23 bodů, Miller 18 bodů, 10 doskoků a 4 asistence, Beechum 11 bodů, Skibniewski 11 bodů a 4 asistence. Střelba: 46/29:44/21. Trojky: 28/9:18/4. Trestné hody:
15/11:26/22. Doskoky: 41:29. Osobní chyby: 22:20. Pět chyb: 39. P. Houška - 39. Hanavan. Diváků: 800. Nejlepší hráč: Hatcher (D) • NH Ostrava - BK Breda & Weinstein Opava 93:70
(21:19, 39:39, 65:49). Nejlepší hráči: Stuchlý 18 bodů, Uhlíř 14 bodů, Bohačík 14 bodů a 8 doskoků, Arnold 12 bodů, Robinson 12 bodů a 6 asistencí - Šoška 26 bodů, Dygrýn 15 bodů, Hrubý 9 bodů a 5 doskoků. Střelba: 37/21:40/21. Trojky: 16/8:17/4. Trestné hody: 33/27:20/16. Doskoky: 28:18. Osobní chyby: 23:30. Pět chyb: 39. Korytek - 30. Kratochvíl, 35. Dygrýn. Vyloučení: 19. Mitchell (OVA). Diváků: 1572. Nejlepší hráč: Robinson (OVA) • BC Kolín - BK
Kondoři Liberec, odloženo na 22. února 2009. • USK Praha volný los.
-zv-
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V uplynulém týdnu sehráli prostějovští basketbalisté velice
prestižní střetnutí na půdě BC
Kolín. Proč prestižní, ptáte se?
Protože v dresu středočeského
celku zakotvil nedávný kapitán
Orlů a fanoušky velmi oblíbený
Rahsaan Ames. Početná enkláva
příznivců z Hané také z tohoto
důvodu vážila cestu k pro mnohé
zcela tuctovému duelu. Už při
nástupu obou týmů na palubovku sklidil suverénně největší ova-

ce obou táborů právě „Rahs“.
Místo nějaké ukřivděnosti nebo
dokonce zášti s úsměvem pozdravil prostějovské fans a také
své bývalé spoluhráče. Přestože
by se na hřišti pro úspěch svého
celku málem přetrhl, na rozjeté
Orly to nestačilo. Po závěrečném
klaksonu však právě Ames sklidil za svůj výkon zasloužené ovace vstoje a hlavními roztleskávači celé haly byli právě diváci z
Prostějova. „Rahsaan pak za

námi přišel a ochotně, řekl bych
až se slzami dojetí nám podepisoval dresy a plakáty,“ popsal
srdceryvnou scénu jeden z
přítomných vyznavačů orlích barev Oldřich Lošťák. Hojné spekulace ohledně nepříliš průhledného odchodu vyvrací i generální manažer BK Prostějov
Petr Fridrich: „Po utkání jsme si s
Rahsaanem všechno vyříkali a
vysvětlili jsme mu všechno. Z
našeho vzájemného střetnutí

jsem měl velmi pozitivní dojem a
věřím, že byly všechny fámy
provázející jeho odchod zažehnány,“ uvedl na téma Ames Petr
Fridrich.
-zvKam to mám podepsat?
Tak zněly dotazy nedávného
orlího lídra, dnes ve službách konkurenčního Kolína Rahsaana Amese po
prvním vzájemném souboji s bývalým chlebodárcem.
Foto: zdroj: www.bckolin.cz

Děčín rázně utnul rozlet Orlů

Dvacetibodová porážka zhatila útok na třetí místo
HODNOCENÍ TRENÉRÙ
D 96:76 PV

BK Děčín - BK Prostějov

Čtvrtiny: 34:22, 18:19, 27:14, 17:21
Trestné hody: 15/11:26/22
Trojky: 28/9:18/4
Osobní chyby: 22:20
Diváků: 800

26

2413:1734
2264:1987
2217:2099
2059:2090
2098:2121
2029:2090
1971:2119
1991:2217
2328:2449
1981:2258
1992:2179

51
46
43
40
37
37
37
37
36
35
33

PØÍŠTÍ PROGRAM
30. kolo, středa 18. února 2009: USK Praha - BK B & W Opava, BK Prostějov - NH
Ostrava (17:30 hodin), ČEZ Basket Nymburk - BK Děčín, Karma Poděbrady - BK
Kondoři Liberec, Geofin Nový Jičín - BC Kolín. BK Synthesia Pardubice volný los.
31. kolo, sobota 21. února 2009: BK Synthesia Pardubice - USK Praha, Karma Poděbrady - Geofin Nový Jičín, BK Děčín - BK Kondoři Liberec, NH Ostrava - ČEZ Basket
Nymburk, BK B & W Opava - BK Prostějov (17:00 hodin). BC Kolín volný los.
Dohrávka 29. kola, neděle 22. února 2009: BC Kolín - BK Kondoři Liberec.

HVÌZDA TÝDNE
RÓBERT SKIBNIEWSKI
Polský rozehrávač dává v posledních zápasech svými výkony zapomenout na svého předchůdce Rahsaana Amese. Svou nesobeckou hrou a neuvěřitelným přehledem, je nenahraditelným článkem
lepšícího se družstva Orlů. Zvláště středeční vystoupení
s Poděbrady bylo nezapomenutelné. Róbert vzal po vyfaulování
Millera otěže střetnutí do svých rukou a ke 14 bodům přidal neuvěřitelných 13 finálních asistencí! Také v sobotním zápase na palubovce Děčína patřil
k nejlepším a k 11 bodům dodal i 4 asistence. Robo, spadl jsi k nám z nebe?

SMOLAØ TÝDNE
PAVEL NOVÁK
Služebně nejstarší hráč BK Prostějov, který v kádru „přežil“ již bezpočet zemětřesení a také nových koučů, se pomalu, ale jistě začíná
vytrácet ze sestavy. „Novic“, který vždy působil vroli nejhůře druhého náhradníka, ale v letošní sezóně nastupoval většinou v základu
neprožívá v současnosti šťastné chvíle. Ve středu odehrál necelých
11. minut a dokázal slabým Poděbradům dát 4 body. V sobotu
v Děčíně už jeho minutáž jen lehce přesáhla 6. minut a v jeho zápise se „skví“ samé nuly
se zápornou jedničkou v užitečnosti.
Pavle, budeš muset hodně přidat!

S velkým sebevědomím podpořeným posledními kvalitními
výsledky a výkony, v kontextu s
trápícím se Děčínem odjížděli
basketbalisté BK Prostějov na
sever Čech. V utkání 29. kola
Mattoni NBL šlo o přímý souboj
o průběžnou třetí příčku, který
však nedopadl z pohledu vyslanců Hané optimálně. Od úvodních minut nachytali svěřenci
trenéra Bálinta dvouciferné
manko, které se jim nepodařilo
až do závěrečného klaksonu vymazat. Dvacetibodová porážka
tak znamená opětovné „přikování“ na nechtěný bramborový
post. Minimálně na týden tak
Orli ztratili naději na uzurpování kýženého postu.
Do očekávaného šlágru kola nasadil prostějovský kouč novou posilu, belgického obra Bellina, jenž
se prezentoval během třinácti minut pobytu na hřišti čtyřmi body,
sedmi doskoky a stoprocentní úspěšností při střelbě trestných hodů.

Spolu s tímto aspektem hrála do
not Orlů, také poslední bilance
obou celků, kdy domácí třikrát v
řadě prohráli a naopak Prostějovští
stejný počet střetnutí ovládli. Papírové prognózy a skutečnost jsou
však zcela odlišné věci. Děčínští
vyrukovali na Orly s ohromným
sebevědomím a dostali soupeře
pod značný tlak. Chyby v obraně a
prakticky nulová úspěšnost hostujících snajperů ze střední vzdálenosti znamenaly dvanáctibodovou
ztrátu po první desetiminutovce 34:22. „Děčín nás předčil pod košem a dával spoustu bodů z takzvaných druhých šancí,“ hodnotil
po zápase úvodní čtvrtinu Peter
Bálint, trenér BK Prostějov. Místo
očekávaného vzepětí Prostějova,
pokračovala i druhá desetiminutovka ve stejném duchu. Náskok
domácího celku stále narůstal a
když se blížil k dvaceti bodům, re-

agoval hostující kouč ordinováním zónové obrany. Ta Děčínským příliš nevoněla a v závěru
první půle se podařilo borcům z
Hané stáhnout na jedenáct bodů 52:41. Po změně stran se však vše
vrátilo do vyjetých kolejí, tedy
úspěšným náporem Děčína a odskoku na patnáctibodový rozdíl.
Chvilkové stáhnutí na deset bodíků odrazili domácí přesnými
trojkami a koncepce hry Orlů byla
rázem v troskách. To vše znamenalo v součtu po třetí části hry vedení Děčína 79:55 a o osudu střetnutí bylo defacto rozhodnuto. Karty před poslední desetiminutovkou byly tedy rozdány více než
jasně a nabuzení domácí s přehledem a bez nejmenších obtíží dovedli zápas do kýženého vítězného konce - 96:76.
Hlavním režisérem Orlího skonu,
byl domácí lídr Williams, jenž na-

Pavel BUDÍNSKÝ (BK Děčín): „Vlna kritiky, která se na nás valila po našich porážkách, pro nás byla velkou motivací a myslím, že
jsme dnes tlak zvládli na výbornou. Ukázali jsme jakých výkonů
jsme schopni. Po porážce v Opavě jsme měli s hráči sezení a rozebrali jsme si příčiny naší situace. Bylo vidět, že to kluci pochopili správně. Hráli s obrovskou energií hlavně v obraně a také v útoku se
nám dařilo. Nerad bych výhru přeceňoval, protože soupeř hrál také
dobře. Rozhodla však naše enormní bojovnost. Pokud dokážeme na
dnešní výkon navázat, můžeme být konkurenceschopní.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Domácí dnes vyhráli naprosto zaslouženě. Utkání jsme prohráli už v první čtvrtině. Děčínští nás přeskákali a z druhých šancí skórovali. Postupně se naše hra zlepšila, ale
obrana nebyla i nadále optimální. Soupeř nás předčil v agresivitě a
také útočné souhře. Nás naopak spolupráce příliš nezdobila.“ -zvsázel 17 bodů a doskočil deset
míčů. Velmi zdárně mu sekundoval i Hatcher, který k patnácti bodům přidal i 10 asistencí. Čtyřmi
trojkovými zásahy se také blýskl
exprostějovský Miloš. V týmu BK
Prostějov byl tradičním tahounem
Hanavan s třiadvaceti body. Dobrým výkonem se prezentoval i

Skibniewski, jenž k jedenácti bodům přidal i čtyři finální asistence.
Co mohl dělal ještě Miller, který s
osmnácti body a deseti body získal
ceněný doubl-double. Se svou potencí určitě nebyli spokojeni Beechum s Fallsem, kteří z devíti trojkových pokusů dokázali proměnit
jen dva.
-zv-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Oslabená orlí smečka zdolala doma nevyzpytatelné Poděbrady
Jízdu za stobodovou metou řídil Skibniewski
PV 105:92 POD
Los 28. kola Mattoni NBL přisoudil na středu 11. února prostějovským Orlům soupeře z Poděbrad. Ty se nacházejí na osmé
příčce tabulky a ve svém posledním vystoupení rozdrtily na domácí palubovce tým Opavy. Orli se vezou na vítězné vlně a snaží se prokousat na třetí příčku
tabulky. Minulou sobotu jejich
snažení odnesl soupeř z Kolína,
kterého Orli porazili na jeho hřišti rozdílem osmi bodů.
Protivník z Poděbrad přijel na Hanou s deseti hráči, v jeho sestavě
chyběl velezkušený nejlepší střelec z posledního utkání proti
Opavě, domácím fanouškům dobře známý Denis Mujagič. Prostějovští nastoupili také s deseti hráči,
oproti poslednímu zápasu chyběl
Dokoupil. Své spoluhráče přišel
povzbudit dlouhodobě zraněný
Pavel Staněk.
Orlí letka vyběhla proti svému
soupeři se čtyřmi Američany (Beechum, Falls, Hanavan, Miller) a
Polákem Skibniewskim. Na druhé
straně palubovky se na souboj těšila poděbradská pětice Špička, Beneš, Soliver, Stria a Castleberry.
Od úvodních minut se oba týmy
předháněly v útočných akcích,
obranná hra na obou stranách šla
do ústraní. Poděbradští se často
snažili prosadit pod košem, domácí je dokázali ubránit jen za cenu faulů. Po třech a půl minutách
tak měli Orli na svém kontě již pět
osobních chyb. Domácím vycházely útočné akce, jejich náskok
se místy vyšplhal až na 13 bodů
(30:17). V závěru desetiminutovky dokázali hosté snížit, první čtvrtina skončila 32:24. V prostějovském dresu řádili zejména Američané, deseti body se ukázal Falls,
Miller přidal 9 a Beechum 7 bodů.
Hned na začátku druhé desetiminutovky si třetí osobní chybu připsal Hanavan a na jeho místo z lavičky naskočil Prášil. Orlům nevy-

To je borec! Polský rozehrávač Orlů Róbert Skibniewski předvedl ve středu
vskutku excelentní výkon. Ke čtrnácti bodům přidal neuvěřitelných třináct
finálních asistencí. Na snímku obchází poděbradského Solivera, jemuž brání
v ataku Jarda Prášil.
Foto: Zdeněk Pěnička
cházela střelba, neprosadil se nastoupivší Novák ani Beechum.
Hosté se tak dotáhli až na rozdíl
čtyř bodů (37:33). Za čtrnáct minut
hry se střelecky prosadili v dresu
domácích jen čtyři hráči, tím
pátým se stal Jaroslav Prášil, který
zvýšil na 40:35. Slabší chvilku si
vybral Miller, po pěti minutách
druhé čtvrtiny. Když se po čtvrté
osobní chybě jal hádat se sudím,
byla mu připsána technická chyba
a musel se z palubovky poroučet.
Svým činem nadělal hodně starostí trenéru Bálintovi, pro kterého to
ovšem nebylo vše. Čtvrté chyby se
totiž dopustil Hanavan, domácí
kormidelník poslal na hřiště Krakoviče, k jehož výkonu po zápase
dodal: „Krakovič nás určitě podržel, neměli jsme s kým hrát, protože jsem tam Hanavana nemohl
dát, měl čtyři fauly. Kuba se chytil,
ukázal, že je velký bojovník, podržel nás pod košem, neudělal chybu. Odehrál to, co se od mladých
hráčů očekává.“ Poděbradští snížili na 46:44, díky košům Prášila a
Skibniewského však domácí překonali o poločase padesátibodo-

vou hranici. Do šaten se šlo za stavu 51:46, což pro hosty znamenalo velkou naději na úspěch v utkání.
Do druhé půle Orli nastoupili ve
složení Beechum, Skibniewski,
Falls, Krakovič, Prášil a dlouho si
udržovali čtyřbodový náskok. Pod
košem zpočátku vládli hosté, domácím nevycházel zejména doskok. Orli se však mohli spolehnout na výkon Poláka Skibniewského. Ten se prosadil nejen samostatně, ale také dokázal připravit slibné akce pro své spoluhráče.
Hlavně díky jeho výkonu náskok
narostl na devět bodů (72:63).
Trenér hostů si vybral oddechový
čas. Prostějovští však ještě vystupňovali svůj výkon. Beechum
rychlou akcí našel Fallse a ten
tříbodový pokus proměnil. Když
své projektily proměnili Krakovič
s Prášilem, skóre se zastavilo na
stavu 83:69. Orli tak do poslední
čtvrtiny vstupovali s luxusním náskokem čtrnácti bodů.
Do poslední části hry nastoupil z
lavičky Hanavan. V úvodu si
tříbodové pozdravy vyměnili Be-

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Přiznám se, že po třinácti minutách utkání, kdy se vyfauloval Miller, jsem měl obrovský strach, co
se bude pod košem dít. Měli jsme problémy s doskokem už předtím,
ten problém pak zůstal, ale v druhém poločase jsme to nahradili obrovskou bojovností v obraně, nahradili jsme to právě tříbodovými
hráči, kterým to tam zaplať pánbůh padlo. Dali jsme 105 bodů, to se
našim hráčům letos, tuším, nepovedlo. Očekával jsem podobný
zápas jako s Kolínem. Hráče jsem upozorňoval, že Poděbrady jsou
útočně laděný tým, mají třetí nejlepší útok v lize, věděli jsme, co od
nich můžeme očekávat. Chtěli jsme je v tom zastavit, navzdory tomu
jsme dostali 92 bodů. Z naší strany útočně velice dobře, v obranné
fázi to nebylo ono, ale bylo to podmíněno podkošovými hráči, neměli
jsme protizbraň. Ve druhém poločase, jsme ale bojovností dostali utkání pod naši kontrolu.“
Stanislav PETR (Karma Basket Poděbrady): „Na začátku musím
pogratulovat domácím, protože si v zápase zasloužili vyhrát, byli lepším týmem. Jeli jsme sem s tím, že to bude těžký zápas, ale po tom
vývoji, jaký to nabralo, že se brzo vyfauloval podkošový hráč domácích Miller, tak se nám naskytla šance zápas tady vyhrát. Bohužel
takticky jsme nezahráli tak, jak jsme si řekli, řešili jsme situace krkolomně. Domácím střelcům Fallsovi a Beechumovi jsme dovolili dostat
do jejich pozic. Díky tomu, že měli tak vysoké procento úspěšnosti, tak
výsledek pořád narůstal. Mrzí mě to, že jsme zápas v těch fázích nezvládli, ale sportovně uznávám, že domácí byli lepší.“
-topechum a Stria. Domácí kapitán a
elitní střelec ale přidal v rychlém
sledu další dvě úspěšné trojky a
domácí tak vedli již 99:83. Hosté
si vybrali oddechový čas. Orli v
závěru dvakrát za sebou v těsném
sledu chybovali (99:87), proto
trenér Bálint zareagoval oddechovým časem, aby své svěřence
uklidnil. Když Falls dvakrát rozvlnil síťku tříbodovými střelami,
bylo definitivně rozhodnuto. Falls
své účinkování ukončil necelé
dvě minuty před koncem pátou
osobní chybou. Hosté výsledek
už jen zkorigovali na konečných
105:92.
Domácí drželi otěže zápasu ve
svých rukou. O osudu utkání rozhodlo vysoké procento úspěšnosti
střelby z hranice tří bodů a týmové
pojetí hry. Družstvo zbytečně oslabil do té doby nejlepší střelec na
hřišti Miller. Svým výstupem s
rozhodčím spoluhráčům opravdu
zavařil. Ti pak museli zápas zvlád-

nout v devíti. V kritických chvílích
se tým mohl opřít o výkon kapitána Beechuma, Fallse a Skiebniewského. Polský rozehrávač byl
také jednomyslně oběma kouči
zvolen nejlepším hráčem. Nejpřesnější mušku měl Beechum,
který nastřílel 22 bodů (5 trojek) a
k nim přidal 7 doskoků. Falls se
blýskl 21 body (5 trojek) a také trefením magické stovky. Čtrnácti
bodů dosáhl, ovšem za 13 minut na
hřišti, Miller. Stejný nástřel měl i
Skibniewski, který ovšem ovládl
kategorii asistencí s neuvěřitelnými 13 přesnými přihrávkami.
Tímto výkonem také jen o jedinou
přihrávku zaostal za letošním rekordem Mattoni NBL novojičínského čaroděje Ubilly. Z týmu
hostů naše konto zatížil osmnácti
body Soliver a přidal 9 doskoků.
Beneš a Stria se vytáhli patnácti
body. Ve středu 18. února přijede
Orly prověřit tým NH Ostrava.
-top-
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Ceny pro volejbalové nadšence Pavla Navrátila a Ladislava Sypka
Uspořádání finálového utkání
Českého volejbalového poháru
nebylo jen významnou sportovní
událostí, ale i kulturně společenskou akcí. Krátká přestávka mezi
prvním a druhým setem byla vyplněna slavnostním předáním
ocenění dlouholetým volejbalovým činovníkům z prostějovského regionu. Shodou okolností se
tak stalo u příležitosti jejich životních jubileí. Prvním oceněným
byl trenérský doyen Ladislav
Sypko, v současnosti kouč druholigového ženského týmu TJ
OP Prostějov. Z rukou místopředsedy Krajského volejbalového
svazu (KVS) Vladimíra Tabary

převzal Čestné uznání KVS. „Je
pěkné, že si na mě někdo za těch
dvacet let co se volejbalu věnuji
vzpomněl. Paradoxní je, že právě
v současnosti zažívám výsledkově asi jednu z nejhorších sezón,“ s úsměvem okomentoval
vlastní ocenění Ladislav Sypko.
Ještě prestižnější uznání své
práce v podobě Medaile Dr. Otakara Koutského obdržel lékař Pavel Navrátil, jenž vystřídal pod
vysokou sítí snad všechny posty.
Od hráče, rozhodčího, trenéra až
po současnou funkci lékaře VK
Prostějov. „Takového vyznamenání si samozřejmě moc vážím,
ale trochu jsem to v současném

předvolebním období cítil tak, jako že jsem byl odměněný a můžu
skončit. Už od vánoc panuje
napětí a víc se bojuje o posty ve
sportovní politice, než se věnuje
volejbalové práci. Proto se těším,
až bude po volbách, ať dopadnou
jakkoliv. Potom znovu zavládne
volnější atmosféra,“ zmínil současnou napjatou atmosféru ve volejbalovém dění v rozhovoru pro
klubový web Pavel Navrátil. -zv-

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

ášem. Duel trval necelou hodinu a
ztvrdil celkové vítězství Prostějovanek v základní části extraligy.
Trenér domácích Miroslav Čada postavil do utkání základní sestavu ve
složení: Töröková, Tomašeková,
Wittocková, Bramborová, Sajdová,
Tomanová. Hostující Pražanky jakoby podvědomě očekávaly výp-

Pohodička, chybí jen cigárko. V tréninkovém tempu odehrály prostějovské volejbalistky derniéru základní části se
Střešovicemi. Příjem„Ivči“ (Bramborové) sledují v poklidu„Tomi“ (Tomanová),„Moni“ (Kučerová) a„Niky“ (Sajdová).
Foto: Zdeněk Pěnička

52 minuty
Dvořák, Grabovský
750
25:8
15 minut
25:19
20 minut
25:9
17 minut

Sestava Prostìjova

Zachráníme se? Takové myšlenky v současném období jistojistě létají hlavou jednomu z oceněných,
trenérovi druholigových žen TJ OP Ladislavu Sypkovi. Foto: Zdeněk Pěnička

rask a nedokázaly mu čelit. Než se
stačily rozkoukat, prohrávaly 14:2.
Teprve pak se vybičovaly k pozornější hře, zlepšily se na příjmu i v
obraně a nakonec dokázaly zabodovat osmkrát - 25:8 a 1:0.
Naopak ve druhém setu získaly hostující hráčky hned první bod. Zvedlo
se jim sebevědomí a dařilo se jim sehrát naprosto vyrovnanou partii až
do stavu 10:10. Nahrála jim skutečnost, že domácí hráčky očividně

20. KOLO EXTRALIGY ŽEN

3:0

Töröková
Spalová

Jednoznačná výhra potvrdila vítězství v základní části extraligové soutěže
PV 3:0 STŘ

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
VK Prostějov - TJ Tatran Střešovice

Prostějovské volejbalistky zpečetily sestup Střešovic
V sobotu zakončily prostějovské
volejbalistky posledním utkáním
základní část extraligové soutěže.
Pod domácí sítí v Městské hale
Sportcentra DDM nastoupily
proti papírově nejslabšímu týmu
soutěže - TJ Tatranu Střešovice.
Předpoklady o jasném vítězství
domácích se do posledního písmene naplnily, utkání lze charakterizovat jako souboj Davida s Goli-
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HLASY TRENÉRŮ
Ĺubomír PETRÁŠ (asistent trenéra VK Prostějov): „Zvládli jsme
utkání velmi dobře a to i přesto, že děvčata měla velmi náročný tréninkový týden, absolvovala náročnou fyzickou přípravu pod vedením
kondičního trenéra Tomáše Malého. Soupeři vyšlo pár akcí ve druhém
setu, jinak jsme měli utkání zcela pod kontrolou. Dostaly příležitost
hráčky, které moc nehrají.
Je nám naprosto jedno, s kým budeme play off začínat. Musíme se dobře připravit. Po dlouhé době dostanou děvčata dva dny volno, pak nás
čeká finále Česko-slovenského poháru a přípravná utkání s kvalitními
soupeřkami, přijede například i polské družstvo z Bielsko-Bialy.“
Vlastislav NOVOTNÝ (TJ Tatran Střešovice): „Nemá cenu hodnotit tak jednoznačné utkání. Domácí ukázaly kvalitu, my jsme poslední, to bylo vidět. Jsme nejslabší družstvo v soutěži a podle toho taky zápas dopadl. Prostějov ztratil koncentraci na začátku druhého setu, takže jsme dokázali uhrát víc bodů. Neměli jsme to v průběhu soutěže nijak lehké, před sezónou odešly čtyři hráčky a neměli jsme je
kým nahradit, v Praze jsou tři volejbalové mančafty. Nemáme na to
hrát s tak kvalitními týmy. Přestože jsme měli začátek soutěže slušný,
chyběla chuť a vůle. Přeji Prostějovu, aby konečně extraligu vyhrál.“
-jppolevily a nedokázaly si se vzdorujícím soupeřem poradit. Teprve v
závěru setu opět našly ztracenou
koncentraci a dotáhly druhou sadu
do vítězného konce 25:19.
Třetí set pak naprosto po všech
stránkách kopíroval ten úvodní.
Pražanky dohrávaly staticky a
odevzdaně pod dojmem vlastního
sestupu z extraligové soutěže. Domácí hráčky završily vítězství jednoznačným skóre 25:9 a vykročily tak vstříc vyřazovací části soutěže. Tu zahájí doma a soupeřem
bude osmý tým tabulky z neda-

lekého Přerova. Úvodní utkání
čtvrtfinálové série se odehraje s
největší pravděpodobností v pátek
27. února. Čtrnáctidenní pauza
bude z pohledu VK Prostějov vyplněna více než atraktivně. Již v
tomto týdnu přivítají na své palubovce ve dvou utkáních špičkový
celek jedné z nejkvalitnějších evropských soutěží, polský výběr
Bielsko-Biala. V dalším týdnu
pak čeká prostějovské volejbalistky prestižní Česko-slovenský pohár, který se bude hrát v sousední
Olomouci.
-jp-

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

JAK SE HRÁLO
20. kolo: VK Prostějov - TJ Tatran Střešovice 3:0 (8,
19, 9). Sestavy: Töröková, Kučerová, Tomašeková, Thomasová, Bramborová, Spalová, libero: Tomanová. Střídala: Sajdová - Jurčenková, Šourková, Černianská, Valešová, Perková, Jeřábová, libero: Novotná. Střídala: Veselá.
Čas: 52 minut. Diváků: 750 • TJ Sokol Frýdek-Místek SK UP Olomouc 1:3 (18, -19, -22, -17). Sestavy: Malá,
Janďourková, Synková, Gottwaldová, Langová, Danková, libero: Košická.
Střídaly: Pavelková, Haškovcová - Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, libero: Maléřová. Střídaly: Janečková, Piňosová,
Honková. Čas: 84 minut. Diváků:100 • SK Slavia Praha volejbal - PVK
Olymp Praha 3:1 (17, 21, -23, 28).Sestavy: Mitáčová, Vlásková, Jonášová, Ďurianová, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídala: Němcová - Nejmanová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, Kallistová, Halbichová, libero: Zoulová.
Střídaly: Jakubcová, Bonnerová. Čas: 103 minut. Diváků: 350 • TJ Mittal Ostrava -VK TU Liberec 3:1 (20,14, -25, 12).Sestavy: Homolová, Kolářová,Elblová, Šímová, Orlovská, Holingrová, libero: Spáčilová. Střídaly: Holišová, Mazurová, Pecháčková, Polášková, Rymelová - Soumarová, Holásková, Votroubková, Ševců, Veselá, Rašková, libero: Ulmannová.Střídala: Kinská. Čas: 101 minut. Diváků: 150 • VK Přerov Precheza -VK Královo Pole Brno 0:3 (-17, -20,
-14). Sestavy: Zajícová, Dobrá, Kotounová, Hrabalová, Goliášová, Mrázková,
libero: Kapavíková. Střídaly: Míčková, Dřímalová, Chromečková, Dýčková Melichárková, Božková, Kubínová, Noseková, Svobodníková, Mikysková, libero: Jášová. Střídala: Útlá. Čas: 72 minut. Počet diváků: 250.
-zv-

TABULKA EXTRALIGY ČR
1. VK Prostějov
19 18 1 54:11 1553:1160 37
2. VK Královo Pole Brno
19 16 3 52:14 1530:1157 35
3. SK UP Olomouc
19 15 4 52:22 1688:1419 34
4. TJ Mittal Ostrava
19 12 7 41:33 1628:1558 31
5. PVK Olymp Praha
19 10 9 40:32 1574:1511 29
6. VK TU Liberec
19 8 11 31:42 1482:1634 27
7. SK Slavia Praha
19 6 13 29:43 1523:1610 25
8. PVK Přerov Precheza
19 5 14 27:45 1457:1620 24
9. TJ Sokol Frýdek-Místek
19 3 15 17:52 1265:1621 21
10. TJ Tatran Střešovice
19 1 18 7:56 1131:1540 20
11. SCM ČVS juniorky
10 6 4 19:19
833:834 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

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

Čtvrtfinále play off, sobota 28. února 2009: VK Prostějov VK Přerov Precheza (PÁ 27.2), VK KP Brno - SK Slavia Praha, SK
UP Olomouc - VK TU Liberec, TJ Mittal Ostrava - PVK Olymp Praha.
PŘÍPRAVA
VK Prostějov - Bielsko Biala (Polsko), 1. utkání: čtvrtek 19. února
16:00 hodin, 2. utkání: pátek 20. února 12:00 hodin.

zvědava na výkon jak domácích
hráček, tak i jejich soupeřek z nedaleké Olomouce. Ten, kdo si nenašel čas, aby přišel povzbudit
svůj tým naživo - ať už jeden či
druhý, - mohl tento skvělý volejtřetí. A podruhé vyšly jako vítěz- Městská hala Sportcentra Prostě- bal hlavně ze strany Prostějovaky holky z Prostějova! První jov byla zaplněná téměř do po- nek sledovat v přímém přenosu
úspěšný vrchol volejbalové se- sledního místa a také byla hodně na kanálu ČT 4 SPORT. Utkání
zóny byl zdolán! Dá se říct, že
smolné vyřazení z Ligy mistryň
bylo zapomenuto.

Hanácké derby …

Tentokrát ovšem volejbalové a
ne fotbalové či hokejové, jako
tomu bývalo v nedávné době.
Proti sobě nastoupily celky VK
Prostějov a SK UP Olomouc. V
letošní sezoně tomu bylo již po-

Co víc si přát? Každého správného prostějovského sportovního fanouška
vždycky potěší pokoření rivala z Olomouce, ať už se jedná o fotbal, hokej nebo
v tomto případě volejbal. Radost vítězné strany byla více než zjevná, vedle
vynikajících diváků se obrovská spokojenost zračila i ve tvářích přímých aktérek a dokonce i čtyřnohého přítele…
Foto: Zdeněk Pěnička

řídila dvojice rozhodčích Antušák a Pavelek. Prý za odměnu, jako dárek k jejich životnímu jubileu..!
Na počátku tedy nebylo favorita
či outsidera. Ve vzájemných střetnutích se jednou radoval ten tým,
podruhé zase ten druhý. Takže
vyrovnaná zápasová bilance 1:1
předpovídala možnost určitého
„dramatu.“ Drama se ale v
žádném případě nekonalo. K úžasu všech přítomných diváků Prostějovanky vlétly na své soupeřky jako uragán, který nebylo
možné zastavit. K vidění byl

skvělý servis Soaresové, Bramborové, výborná hra v poli ze
strany hráček Thomasové, Spalové, Pušněnkovové, po celý
zápas skvěle nahrávající Jelínková a na příjmu bezchybná Markéta Tomanová. Co víc si tedy mohl
trenér domácího celku Mirek Čada přát? Snad tedy - JEN TAK
DÁL!
Hostující lodivod Teplý se snažil
vyvést hráčky domácího VK z
klidu braním oddechového času.
Nic mu to však nebylo platné. Jeho hráčky byly „jako opařené,“
neschopné nějaké reakce na nepříznivý stav utkání. Diváci se
mohli po celou dobu utkání skvěle bavit ať už předvedenou hrou
nebo hláškami z hlediště prostějovské haly. Zápasu byl opět
přítomen fotbalový trenér Petr
Uličný. Těžko říct, komu fandil
(býval trenérem SK Sigma Olomouc…). Domnívám se ale, že to
byly Prostějovanky, neboť on
bývá častým hostem téměř na každém jejich utkání..! Holky neztratily po celou dobu utkání koncentraci a to je dovedlo k jeho
úspěšného konci a to zisku národního poháru. Hala a posléze i samotné hráčky mohly tedy slavit
obhajobu domácího poháru. A ta
nebývá vždy jednoduchá - že?
Euforii po tomto vyhraném zápase by měly hráčky dále zužitkovat
v domácí lize… Nepodcenit relativně slabší soupeřky, vyhrávat s
těmi ostatními. Co by bylo krásnější, než zisk DOUBLU na konci
sezony..?!
Šárka Zapletalová
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VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MIROSLAV ČADA
Těžko vybírat za utkání s bezzubými
Střešovicemi některou zhráček, protože jasně nejslabší tým celého extraligového pelotonu, nebyl při vší snaze tím protivníkem, který je přinutil
hrát na hranici svých možností.
Ztohoto důvodu padla naše volba na
kormidelníka úspěšné volejbalové
lodě. Pětapadesátiletý volejbalový
expert dovedl své svěřenkyně
k vítězství v národním poháru a neotřesitelnému prvenství v základní
části nejvyšší soutěže. Vzávěrečném
nic neřešícím utkání dal příležitost
hráčkám širšího kádru, které se mu
odvděčily kvalitním výkonem. Miroslave, nadělí vám holky
knarozeninám mistrovský titul?



EXTRALIGOVÁ
KONKURENCE
Těžko, přetěžko vybírat do této rubriky členky prostějovské volejbalové družiny. V posledních týdnech
nabral VK Prostějov jednoznačný
kurz mistrovský titul. V závěru základní části extraligy, včetně pohárového finále se hanácký výběr
střetl se všemi papírově největšími
konkurenty a na hlavu je porazil!
Úctyhodná bilance 18 výher a jediné porážky, při ztrátě pouhých jedenácti setů nedává lichotivé vysvědčení tuzemské konkurenci. Před
hráčkami VK Prostějov tak stojí poslední etapa jasně vytyčené cesty.
Pokud se nestane zázrak, vysněný titul bude patřit vám holky!

Volejbalistky přispěly dětem
Prostějovský VK nezapomíná
ani na ty nejpotřebnější. U příležitosti finálového utkání Českého poháru se v přestávce mezi
druhým a třetím setem objevil
ředitel prostějovského Dětského
domova Vladimír Brablec, který
v doprovodu svých svěřenců
převzal z rukou klubového šéfa
Petra Chytila šek na 25 000 korun. Stalo se tak v rámci dlouho-

dobé spolupráce Volejbalového
klubu s tímto zařízením. Vedle
Petra Chytila předávala poukaz i
kapitánka Solange Soaresová.
Část financí mezi sebou vybraly
sami hráčky, realizační tým a
zbytek dodalo oddílové vedení.
Kromě finanční částky si děti z
Městské haly Sportcentra DDM
odnesly i spoustu upomínkových předmětů a dárků.
-zv-

Sport

16. února 2009

V pátek večer vešly ve známost jména nejlepších sportovců Města Prostějova

Město ocenilo své nejlepší sportovní reprezentanty za rok 2008
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Nejlepším týmem

Prostějova se stali boxeři!

Pomyslnou královskou korunu si nasadil parašutista Libor Jiroušek a prostějovští rohovníci
Páteční večer byl zasvěcen v Prostějově sportu. V Hotelu Tennis Club totiž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku ankety SPORTOVEC MĚSTA. Organizátoři v podobě Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova
ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS, připravili při této
příležitosti vskutku zajímavý program. V hlavní roli byli samozřejmě
sportovci, kterých však tentokrát pohříchu mnoho osobně přítomných
nebylo. Z trojice nejlepších sportovců seniorské kategorie Libor Jiroušek, Jana Horáková a Tomáš Berdych
nedorazil ani jeden! Dva mužští zástupci si plnili své sportovní povinnosti v zahraničí a stříbrnou Janu Horákovou sklátila chřipka. Čest vítězů
hlavní kategorie, tak zachraňovali
boxeři BC DTJ, kteří dorazili pro převzetí ceny pro nejlepší tým v plné sestavě. Obdobně na tom byli i v pořadí druzí Raftaři Wiliam & Delwin a
třetí parašutisté prostějovské Dukly.
Sólovým mládežnickým králem se
pak stal v konkurenci tenistky Kvitové nohejbalový mistr světa Jakub
Klaudy. „Své loňské výsledky bych
chtěl minimálně zopakovat, ještě lépe
vylepšit. Ze dvou zlatých bych rád
udělal tři,“ prokázal mladý nohejba-

lový talent, že mu sebevědomí nechybí, při přebírání ceny. Na třetí post
vynesly úspěchy jeho družstva basketbalistu BK Prostějov Jana Lipového. Ten se mohl těšit z vítězství v kategorii mládežnických týmů roku, ve
které mladí dlouháni odsunuli na druhý post cyklisty SKC Prostějov a překvapivě až na třetím místě skončili
mládežnické výběry TK AGROFERT, které zcela ovládly předchozí
anketu pořádanou Olomouckým krajem. Jako už se stalo pěknou tradicí,
tak i letos byly do síně slávy prostějovského sportu uvedeny tři výrazné
osobnosti. Jména jako Stanislav
Bábek, Karol Menyház nebo Josef
Pavlata není třeba zvláště starším generacím představovat, stejně jako ty
kdo jim ceny předávali: Oldřich Machač a Otokar Hořínek. Další plakety
s logem města si odnesli také nominovaní za sportovní čin roku. Odborná komise vybrala dva zvláště význačné počiny jako organizaci MS v orientačním běhu a přivedení volejbalové Champions League do Prostějova. Za první čin byl oceněn Dušan
Vystavěl a druhou cenu si převzal
manažer VK Prostějov Peter Goga
společně s kapitánkou týmu Solange
Soaresovou. Zvláštní cenu v oblasti
amatérského či výkonnostního spor-

tu si podle expertů zasloužil FC Relax
Prostějov za pořádání MČR v
sálovém fotbale a také korfbalový
klub SK RG Prostějov za uspořádání
Final four české extraligy v korfbalu.
Nejvíce nervů však měli pořadatelé s
poslední cenou a to vítězem čtenářské ankety. V hlasování čtenářů
regionálních tištěných médií zvítězila bikrosařka Jana Horáková, která se
tak může honosit titulem SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ. Na druhé příčce
skončil Tomáš Berdych a třetí Libor
Jiroušek. Ze zkušeností z loňska byly
z osudí tažena pro jistotu hned tři jména případně šťastných výherců čtenářské soutěže a ukázalo se, že to bylo rozhodnutí vskutku prozíravé. Telefonicky se totiž podařilo zastihnout
až v pořadí třetího náhradníka, kterým byl Roman Jukl z Čech pod Kosířem. Cenu za něj osobně převzala
jeho maminka, protože šťastný
výherce je nezletilý. Jak už to u podobných akcí bývá, tak se osobně
zúčastnily politické špičky v rámci
kraje i nejvyšší městští představitelé v
čele se starostou Janem Tesařem.
Příjemnou kulturní vložkou bylo jistě
zahajovací vystoupení pěveckého
sboru při GJW Lery's Cherries a také
autentické videosekvence ze sportovního života všech oceněných, jejichž autorem byl Jaroslav Koribský.
Nicméně pátý ročník ankety SPORTOVEC MĚSTA zná své vítěze i poražené a nám sportovním fanouškům
nezbývá než oceněným upřímně pogratulovat a popřát mnoho podobných úspěchů i v roce letošním. -zv-

POHLEDEM ORGANIZÁTORA
Michal MÜLLER, předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova: „Novinky, které jsme měli připraveny do scénáře galavečera ne všechny vyšly.
Mezi těmi novinkami měl být například telemost s oceněným sportovcem. Měli jsme to
domluveno s absolutním vítězem ankety Liborem Jirouškem, který reprezentuje v těchto
dnech v Německu. Bohužel přes naši veškerou snahu nás zradila
technika a museli jsme tedy od toho kroku ustoupit. Záměrem byl
také on line přenos s vítězem čtenářské soutěže, který se nám také
nepodařilo uskutečnit. Další absence byla i v programu kulturního
programu, kdy se nám pro nemoc omluvil Elvis a ze stejného důvodu nám odřekla také nasmlouvaná kapela. Na poslední chvíli se
nám tak podařilo zajistit prostějovskou rodačku, studentku brněnské konzervatoře Evu Hacurovou. Tímto bych jí ještě jednou rád
poděkoval, protože její vystoupení mělo velký ohlas i přes její
zdravotní neduhy. Myslím si, že se oplatila i novinka v uspořádání
hlediště jako v divadle a přesunutí pódia na jiné místo. Také oba
moderátoři se dle mého názoru vhodně doplňovali a se svou rolí se
vypořádali uspokojivě. Jako nejlepší novinku však považuji, že se
do předávání cen podařilo zapojit význačné sportovní osobnosti.
Pro mladé je určitě hodně motivující, když jim cenu může předat
například Oldřich Machač nebo Otokar Hořínek držitel střelecké
medaile z OH. S velkým množstvím omluvenek dekorovaných se
musíme smířit. Podobná anketa se nemůže uskutečnit v pozdějším
termínu, protože by ztratila aktuálnost. Z výsledků mě osobně překvapila třeba absence tenistů TK AGROFERT mezi třemi nejlepšími týmy. Smekám ovšem před všemi vůbec nominovanými,
protože za nimi stojí opravdu velký kus práce a odříkání. Poučením pro nás organizátory je pro příští ročník věnovat větší pozornost výpočetní technice, která nám udělala škrty přes rozpočet.
Zmínit musím také velice vstřícný postup Mechaniky Prostějov,
která nás zachránila před velkým trapasem. Den před vyhlášením
výsledků se nám totiž podařilo rozbít jednu z plaket a já si opravdu nedovedu představit, že bych někomu předával hromádku střepů v ošatce. Mechanika nám však přes noc dokázala vyrobit náhradní!

Štěstí přálo připraveným. Vítězem čtenářské ankety a zároveň
výhercem zájezdu do Řecka se stal až třetí náhradník Roman Jukl. Cenu
předal jeho mamince náměstek hejtmana OK Alois Mačák.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ANKETY
SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA

Ceny rozdělíme až na konci února

Jedním ze tří nových členů Síně slávy prostějovského sportu se stala také boxerská legenda Karol Menyház.

SPORTOVNÍ TÝM ROKU 2008:
1. místo BC DTJ Prostějov, boxeři
2. místo William & Delvin Prostějov, raftaři,
3. místo DUKLA Prostějov, parašutisté
TALENT ROKU 2008:
1. místo Jakub KLAUDY, TJ Sokol I Prostějov, nohejbal
2. místo Petra KVITOVÁ, TK Agrofert Prostějov, tenis
3. místo Jan LIPOVÝ, BK BCM Prostějov, basketbal
MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2008:
1. místo BK BCM Prostějov, basketbalisté
2. místo SKC Prostějov, cyklisté
3. místo TK AGROFERT Prostějov, tenisté
SPORTOVNÍ ČIN ROKU 2008:
Ing. Dušan VYSTAVĚL, podíl na organizaci MS v orientačním běhu
VK Prostějov, volejbalová Champions league žen
CENA KOMISE PRO MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU:
SK RG Prostějov, korfbalový klub, za organizaci Final four
české extraligy v korfbalu
FC Relax Prostějov, za vítězství a organizaci MČR ve futsalu

Jakoby byla soutěž Večerníku se sportovní tématikou zakletá...
Ve chvíli, kdy již bylo vše připraveno ke slavnostnímu vyhlášení, zradila nás ta nejobyčenější, ale současně nejcennější
věc – zdraví. Kvůli potížím tohoto druhu u hlavního organizátora tak musela být slavnostní akce s občerstvením, naplánovaná na pátek 13. února, na poslední chvíli odložena. Nový termín vyhlášení výsledků této sportovní soutěže a předání
cen prozatím nebyl stanoven, ale výherci se nemusí ničeho
obávat. Jakmile se tak stane, okamžitě a s dostatečným předstihem jej včas dozví. Bohatá plejáda zajímavých výher se již
totiž v naší redakci nemůže dočkat svých nových majitelů. Poté už konečně zveřejníme tolik očekávané konečné pořadí naší soutěže. Šťastný výherce, ať už je to muž či žena, se už
opravdu může těšit nejen na čest váženého sportovního odborníka, ale především na hodnotnou HLAVNÍ CENU věnovanou
společností TK PLUS Prostějov. Od naší redakce mimo jiné
obdrží CELOROČNÍ předplatné pro rok 2009 a další dárkové
předměty! Zkrátka nezůstanou ani další úspěšní, nejstarší či
nejmladší soutěžící.
A co můžeme ještě sportovním fajnšmekrům vzkázat? Jako
malou omluvu za tyto mírné průtahy mohou vzít oznámení, že
již zkraje března vypukne nová „JARNÍ SOUTĚŽ SPORTU“,
ve které budou potřebovat opravdu rozsáhlé sportovní znalosti. Odměnou pak budou ještě atraktivnější ceny, Takže, na nic
nečekejte a studujte!
-red-

Firma FINANČNÍ SERVIS s.r.o.
vypisuje výběrové řízení na pozici
Dobrou náladu slavnostního večera navodily hned v jeho úvodu členky pěveckého sboruLery's Cherries

finanční poradce

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU:
Karol Menyház, za celoživotní přínos boxu
Stanislav Bábek, za celoživotní přínos lednímu hokeji
Josef Pavlata, za celoživotní přínos parašutismu

Požadujeme: SŠ, samostatnost, časovou flexibilitu,
dobré komunikativní schopnosti, řidičský průkaz sk. B.

SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ:
Čtenářské ankety, která probíhala v Radničních listech (včetně
webových stránek města Prostějova), Prostějovském Večerníku
a Týdeníku Prostějovska se zúčastnilo celkem 251 respondentů.
Ti svým hlasováním rozhodli, že sportovní hvězdou prostějovských médií se stala cyklistka Jana Horáková. Druhé místo obsadil tenista Tomáš Berdych a v těsném závěsu za ním skončil parašutista Libor Jiroušek. Velmi dobře si mezi čtenáři vedl i juniorský talent, nohejbalista Jakub Klaudy, který se umístil na místě
čtvrtém.
Anketa Sportovní hvězda prostějovských médií však byla pozorně sledována ještě z jednoho důvodu. Jeden vylosovaný šťastlivec totiž získal zájezd do slunného Řecka.
A kdopak se jím stal? Za řeckým sluníčkem se podívá pan Roman Jukl z Čech pod Kosířem, za něhož poukaz na zájezd převzala jeho maminka.
-zv-

v této anketě každoročně, ale
na úplný vrchol se dostali poprvé. „No znáte to, první je vždycky první. Další medailová
místa jsou pěkná, ale vítěz je
vždy jenom jeden,“ s úsměvem
okomentoval důležitost prvenství Křížek. Vyhlášení nejlepšího týmu roku bylo pro samotného trenéra velkým překvapením, sám tipoval úplně
někoho jiného. „Osobně jsem
si myslel, že první budou parašutisti. Ti kluci mají úspěchy v
celosvětovém měřítku a to se
musí uznat,“ s obdivem hovořil
o značné konkurenci rohovnický kouč, který zalitoval jen neúčasti některého ze svých
svěřenců v individuální kategorii. „Myslím si, že zase nikdo
z mých svěřenců neudělal takový výsledek, aby porotu zaujal.
I když třeba Burget Bence byl
na Olympiádě pátý a ten by se
určitě v té konkurenci neztratil,“ uzavřel téma anketa
Křížek.
-zv-

* soutěžní kvíz * vyznáte se ve sportu? *

V pátek 13. února byly v hotelu Tennis Club slavnostně vyhlášeny výsledky ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA
2008. Na společenském večeru excelovali nejen samotní sportovci, ale i místní umělci, kteří se postarali o doprovodný kulturní program. Z rukou představitelů města a významných nejen
sportovních osobností převzali ceny tito sportovci (nebo jejich
zástupci):
SPORTOVEC ROKU 2008:
1. místo Libor JIROUŠEK, DUKLA Prostějov, parašutismus
2. místo Jana HORÁKOVÁ, SKC Prostějov, cyklistika
3. místo Tomáš BERDYCH, TK AGROFERT Prostějov, tenis

Pro mnohé určitě překvapivým
vítězem ankety sportovních
týmů roku v rámci ankety
SPORTOVEC MĚSTA se stali
úřadující mistři ČR, boxeři BC
DTJ Prostějov. Odborná komise tak přisoudila primát jednomu z nejpopulárnějších městských sportů, když si cenila zisku tuzemského titulu více než
světových kovů raftařů a parašutistů. „Musím přiznat, že je to
pro nás obrovské překvapení.
Vůbec jsme s tím nepočítali, že
bychom mohli získat první
místo. Asi rozhodla ta obrovská
popularita našeho sportu ve
městě. Hodně určitě dělá i to, že
kluci jsou s Prostějovem spjatí
a berou to město za své. Mají
zde spoustu známých a přátel a
lidé je dobře znají. Další věcí je
tradice boxu, která je s Prostějovem jasně spjatá,“ zmínil důvody, které mohly vést k zisku
prestižního anketního primátu
trenér BC DTJ Radek Křížek.
Boxeři atakovali přední příčky

Zajímavé finanční ohodnocení.
Své životopisy zasílejte e-mailem na:
svatoplukova@seznam.cz.
Více informací se dozvíte na tel. čísle
608 782829 p. Petr Zlámal,
Až se třetím místem se museli v anketě spokojit mladí tenisté TK Agrofert. Cenu přebral
jejich šéftrenér Ivo Šilhánek.
5xfoto: Z. Pěnička

a nebo na stránkách www.hittrade.cz

