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RAZIE v autoservisu na Českobratrské

MRTVOLA Podnikatel si tady zavedl opravnu na chodníku
v opuštěných kasárnách!
Před dvěma lety opuštěná
kasárna v Jezdecké ulici vyhořela. Scházeli se zde bezdomovci, kteří chátrající
objekt využívali v tuhé zimě
k přespávání. Právě oni byli
tehdy obviňováni ze založení
požáru, který si vyžádal statisícové škody. I přes opatření radnice se však tady lidé
bez trvalého přístřeší scházejí dále. Svědčí o tom
hrůzný nález z předminulého víkendu. V kasárnách

našli strážníci mrtvolu bezdomovce!
"V sobotu 21. února ve večerních hodinách prováděli
strážníci kontrolu areálu bývalých Jezdeckých kasáren.
Ve sklepních prostorách nalezli ležet muže. Již na první
pohled bylo patrné, že je
mrtev. V osobě byl zjištěn šedesátiletý bezdomovec. Na
místo byl přivolán lékař a
Policie ČR, která si věc převzala k prošetření," sdělila

Zahájení správního a také
přestupkového řízení – to je
verdikt stavebního úřadu nad
podnikatelem, který provozoval svou činnost v rozporu s
kolaudačním rozhodnutím o
používání stavby. Úřednickou
mluvou „došlo k naplnění
skutkové podstaty správního
deliktu podle stavebního zákona.„ Sankce v přestupkovém řízení v podobě peněžní
pokuty se může vyšplhat podle
zákona až na 1 milion korun.
Kontrola z Městského úřadu v
Prostějově složená ze zástupců
stavebního a živnostenského
úřadu, hygieny a hasičů reagovala na podněty chodců i řidičů,
kterým několik let ztrpčuje život
„autoopravna na chodníku.„ Před
nějakou dobou si v malé garáži
na Českobratrské ulici otevřel automechanik dílnu, teď se tady doslova na koleně rozjelo podnikání
ve velkém. Místo je v těsné blízkosti železničního přejezdu. Přes
zákaz stání na obou stranách
Českobratrské ulice stojí před
autoopravnou takřka nepřetržitě
osobní auta i malé dodávky, které
blokují plynulý průjezd. V době
dopravní špičky je silnice ucpaná
na pokraji dopravního kolapsu,
protože touto trasou projíždějí

nám Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
"Policisté při ohledání místa
nezjistili známky cizího zavinění na smrti muže.
Přivolaný lékař stanovil jako
pravděpodobné úmrtí z přirozených příčin v důsledku
podchlazení. Tělo zesnulého
bylo převezeno do Ústavu
soudního
lékařství
v
Olomouci k provedení zdravotní pitvy," informovala
Večerník Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jak nám potvrdil
ředitel prostějovské záchranky Pavel Holík, šedesátiletému muži se už nijak
pomoct nedalo. "Po prohlídce bezvládně ležícího
muže konstatoval lékař jeho
smrt. Bylo patrné, že muž
přebýval v bývalých kasárnách dlouhodobě, čemuž nasvědčovaly
matrace
a
několik poskládaných oděvů
v místnosti. Lékař předběžně vyloučil cizí zavinění
na jeho smrti, tělo bylo bez
známek násilí," řekl Pavel
Holík.
-mik-

Bez podezření. Lékaři i policisté se shodují v tom, že bezdomovec zemřel ve sklepě Jezdeckých kasáren bez cizího zavinění, zřejmě na následky podchlazení.

Nehoda na sněhu. Snad poslední...
Minulý víkend došlo k dopravní nehodě na dálnici z
Prostějova do Olomouce. Vliv
na ní měl sníh a zledovatělá vozovka. Doufejme, že podobné
obrázky už letos neuvidíme...
"Dne 20. února.2009 kolem
19.00 hodin jel řidič osobního
auta Toyota Aygo po rychlostní
komunikaci ve směru Prostějov Olomouc. Řidič vlivem nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky dostal smyk, vyjel
vpravo mimo vozovku a narazil
do svodidel. Hmotná škoda při
nehodě byla vyčíslena na 50 tisíc
korun. Řidič byl lehce zraněn,"
informovala nás bleskově Alena
Nedělníková, tisková mluvčí

Policie ČR v Prostějově. Všichni
věříme, že toto byla poslední

Má po ptákách. Na podnikatele, který si v Českobratrské
ulici zařídil "autoservis na chodníku",
si minulý týden došlápli úředníci.
autobusy a kamiony mířící ze severní obslužné komunikace do
průmyslové zóny ve Vrahovicích
nebo do nákladové brány bývalého Agrostroje. Přilehlé ulice
jsou obestavěny auty a vraky.
Podnikatel ohlásil v místě garáže
provozování údržby motorových
vozidel. Stavbu však bez povolení rozšířil a změnil účel jejího
užívání. Teď si vyslechl verdikt
stavebního úřadu – do konečného rozhodnutí zastavit nepovolenou činnost.
(dokončení na str.3)

Bára Basiková má Hanou ráda

"zimní" nehoda na našich silnicích. Vždyť jaro se blíží! -mik-

Měl štěstí. Šofér této Toyoty měl kliku, při karambolu na dálnici se
jen lehce zranil

Úřady mu
zastavily
ČINNOST

Jak jsme informovali v minulém čísle, plánovaný koncert
Báry Basikové v Prostějově,
jež se měl uskutečnit předminulý čtvrtek ve Společenském
domě, byl zrušen. V předprodeji se totiž prodalo jen na třicet vstupenek.
Báru Basikovou zrušení koncertu
mrzí. I proto, že Prostějovsko je
již dva roky pro ni druhým domovem. Sympatická Bára totiž
často zajíždí do Konice, odkud
pochází její manžel Petr Polák
(na společném snímku). „Přesvědčila jsem se o tom, že propagace koncertu byla na vysoké
úrovni. Vedení Společenského
domu udělalo podle mého názoru maximum. Nedávno jsem

vystupovala například v
Uničově nebo v Plumlově
a bylo plno. Nechci říkat,
že Prostějov nežije kulturně, ale je mi to moc líto.
To však nezmění nic na
tom, že na Hanou jezdím
ráda,“ uvedla v pátek Bára
Basiková pro PV Večerník.
V Konici se Bára
Basiková stala patronkou
Mateřského
centra
Srdíčko, pro něž vystoupila na benefičním koncertu. Představila se také
na konických Vánočních
trzích, loni v létě tady vystupovala s Michalem
Pavlíčkem na festivalu
Rock in Konice.

Jak to bylo s rvačkou kvůli odtahu?
Vrátný mě napadl jako první, říká mladík
V minulém čísle jsme informovali
o konfliktu mezi pracovníkem společnosti ASA Technické služby a
dvojicí mužů, kteří se podle policejní zprávy chovali neurvale a
jeden z nich muže dokonce fyzicky
napadl ze vzteku kvůli odtaženému vozidlu. Hned po zveřejnění
článku navštívil naši radakci dotčený mladík. Byl rozhořčen, podle
něho se vše událo jinak.
"Dozvěděl jsem se, že mi do ASY
odtáhli auto a tak jsem si z něj chtěl
vzít jen technický průkaz, abych na
městské policii mohl vyřídit přestu-

pek. Ten vrátný byl ale strašně nepříjemný, vůbec mě nechtěl pustit a napadl mě jako první. Kvůli tomu, že
jsem mu tykal, na mě skočil. Chytl
mě za límec a táhl před sebou.
Skončili jsme oba na zemi.
Samozřejmě jsem si to nenechal líbit.
Chtěl mě pak praštit pěstí, já jsem ale
uhnul a udeřil ho sám. Při naší potyčce jsem si všiml, že z něj byl cítit
alkohol, podle všeho rum," vypověděl nám čtyřiadvacetiletý muž, který
si nepřál být jmenován.
"Na místě sepsali strážníci výpovědi
obou dotčených stran a o tom, kdo na

konfliktu nese vinu, rozhodne
správní orgán," reagovala na náš
dotaz Jana Adámková z Městské policie. O reakci jsme požádali i provozního ředitele společnosti ASA
Technické služby Tomáše Fajkuse.
Ten se však k případu odmítl vyjádřit. Jednoznačně však odmítl, že by
vrátný požíval v pracovní době alkohol. "Co se týká onoho konfliktu,
mám k celé události svědka a navíc
je prostor před vrátnicí sledován kamerou. Věřím, že u správního orgánu
se na záznam podívají," uzavřel mladík, který se necítí být vinen. -mik-

Zpěvačku nyní čekají
mateřské povinnosti,
na cestě je miminko.
„Poslední
koncert
mám 3. dubna a pak si
dám pauzu,“ prozradila
nám Bára Basiková.
Koncert v Prostějově
však nezatracuje, přemýšlí o tom, jak přimět
lidi, aby přišli. Možná
se dočkáme ještě v letošním roce před
Vánocemi. Tak co
Prostějované, přijdete?
O zrušeném koncertu
Báry Basikové v
Prostějově se více dočtete na třetí straně
dnešního vydání. -bp-
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Starosta obdaroval prvního Zaplaťte předem, koncert bude!

občánka roku 2009
Po dvou měsících bylo definitivně potvrzeno jméno
prvního občánka Prostějova roku 2009. Malý Kubíček se svojí maminkou
převzali v pondělí dárky od
vedení naší radnice. "V
pondělí 23. února předal
starosta města Prostějova
Jan Tesař dárky prvnímu
letošnímu občánkovi Prostějova. Tím je Jakub Navrátil, který se narodil 3.
ledna v prostějovské nemocnici. Jeho maminka Michaela obdržela od města
pro svého synka zlatý přívěsek, finanční hotovost a kytici," informovala nás Jana
Gáborová, tisková mluvčí
Městského úřadu v Prostějově.

Pěkná chvilka. Starosta města Jan Tesař předal šťastné mamince prvního občánka Prostějova roku 2009 hodnotné dárky.
Poslední roky si matriční
úředníci dávají s určením
jména prvního občánka načas. Trvá totiž určitou dobu,

než se zjistí, zda se první človíček města nenarodil někde
jinde mimo prostějovskou
porodnici.
-mik-

Policie ze sousedství žádá o pomoc
Pohřešovaní muži mohou pobývat i v Prostějově!
Policie České republiky v Přerově požádala své kolegy z
Prostějova a potažmo i naši
redakci o spolupráci při pátrání po dvojici pohřešovaných mužů. První je z Kroměřížska a druhý z Přerovska,
ovšem strážci zákona mají indicie o tom, že by se oba v současnosti mohli pohybovat i po
Prostějově nebo blízkém okolí.
A N T O N Í N
PŘIKRYL se narodil 3. ledna 1969
a trvalé bydliště
má hlášeno v Rymicích v okrese
Kroměříž.
"Jmenovaný je pohřešovaný od
23. ledna 2009, kdy byl údajně
naposledy spatřen svým kamarádem, se kterým měl být na
nákupu v obci Kojetín na Přerovsku. Cestou na místní nádraží se oznamovatel od pohřešovaného na chvíli vzdálil do restaurace „Moštárna„ za účelem
zjištění, zda se uvnitř nenachází
jeho známý. Po návratu před
místní pohostinství čekajícího

kamaráda již nenašel. Po návratu do Rymic a dalším čekání se
pohřešovaného nedočkal a následně na Policii ČR učinil
oznámení. Šetření prozatím nepřineslo žádný pozitivní poznatek o současném výskytu, pobytu či pohybu hledané osoby,"
sdělila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Přerově.
Zdánlivý věk Antonína Přikryla
je 40 - 50 let, výška 160 - 165
cm, střední postavy, oválný obličej, černé rovné středně husté
a krátké vlasy s pěšinkou česanou od středu mírně doprava.
Nosí černý knír a často černé
strnisko na tváři. Oblečený byl
ve fialové bundě do pasu, modrých riflí, kotníkových bot nezjištěné barvy. Místo tkaniček
používal do bot provázky.
MAREK PLACHÝ se narodil
12. března 1976 a
trvalé bydliště má
hlášeno v Polkovicích 181 v okrese
Přerov.
"Dne 24. listopadu 2008
oznámil otec pohřešovaného,
že svého syna viděl naposledy v

polovině měsíce září loňského
roku. Od této doby syna neviděl
a ten se mu neozval. Pohřešovaný měl pracovní neschopnost
od měsíce června, ale od září
nekontaktoval nikoho ze zaměstnání a do práce nechodí. Z domova odešel náhle, bez udání
jakéhokoliv důvodu, přestože
nemá s otcem žádné neshody.
Nemá sklony k alkoholismu ani
se neléčí pro zdravotní potíže.
Pátrání po jmenovaném bylo
vyhlášeno z obavy otce o život
syna," uvedla Miluše Zajícová.
Marek Plachý má střední postavu, zdánlivé stáří 32 let, výšku
186 cm, má oválný obličej, barva očí je zelená, krátké vlasy
plavé barvy. Popis oblečení nebyl zjištěn. Na základě dosavadních poznatků, by se pohřešovaný mohl zdržovat na Přerovsku, případně Prostějovsku.
Žádáme občany o pomoc při
zjištění současného pobytu
jmenovaných. Jakékoliv bližší
informace mohou obyvatelé
poskytnout na kterékoliv policejní služebně, lince 158 nebo v
pracovní době na telefonním
čísle 974 778 336-7.
-mik-

Podezřelí z trestných činů se skrývají
Po další trojici osob podezřelé
ze spáchání trestných činů vyhlásila celostátní pátrání prostějovská policie. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
pátrání po dvou mužích a ženě,
kteří se vyhýbají vyšetřování a
skrývají se na neznámých místech.
JAN ČELOVSKÝ
se narodil 1. dubna
1965 a trvalé bydliště má hlášeno v
Havlíčkově ulici
číslo 26 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže a neoprávněného držení platební karty.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
41 do 45 let, měří 195 centimetrů,

Pohledem shora
Pohledem shora

má střední postavu, hnědé rovné a
krátké vlasy s čelní pleší a nosí
hnědý knír a bradku.
VENDULA ŠEVČÍKOVÁ se narodila 13. července
1980 a trvalé bydliště má hlášeno na
náměstí T. G. Masaryka číslo 14 v Prostějově. Na
hledanou vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
trestný čin úvěrového podvodu.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 30 let, měří 168 centimetrů,
má modré oči a odbarvené vlasy s
pěšinkou uprostřed.
JIŘÍ KNOLL se narodil 8. února
1965 a trvalé bydliště má hlášeno
v Hlavní ulici číslo 9 v Čelechovicích na Hané v okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní soud

v Olomouci příkaz
k zatčení pro podezření ze spáchání
trestného
činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 45 let, měří 165 centimetrů, má obézní postavu, modré
oči, hnědé krátké vlasy a nosí knír
a bradku. Držení těla má nachýlené dopředu.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

BUBLINA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
e to už docela nuda. Zase spousta opatření a odhodlání a zase bublina splaskla. V
prvním kole jarní části fotbalové extraligy se opět válčilo. V Brně a bohužel také
v Olomouci. Pamatuji časy, kdy na začátku 80. let Sigma postoupila do tehdejší 1. fotbalové ligy. Hned na to letěla dolů, ale pak se znovu vyškrábala do nejvyšší soutěže a vydrželo jí to až dodnes. Tenkrát se docela s úctou a pokorou chodilo na ligová utkání, a pokud to šlo, chodil jsem také. Tehdejší stadion býval nacpaný k prasknutí, fandilo se a taky nadávalo na hráče, na sudího, na cokoliv. Ale že by někdo měl mí strach z toho, jestli se z
fotbalu vrátí ve zdraví zpátky? Po jarní ligové premiéře o minulém víkendu, která se měla jet podle nových bezpečnostních pravidel – bez přítomnosti policie – nějak nic moc nedopadlo. Následně v týdnu
proběhla v televizi debata, jak na to. A výsledek? Přítomní fotbaloví bafuňáři měli doporučení: buďme
se sebou spokojení a počkejme si, co nám řeknou, abychom udělali. Není nad pozitivní myšlení. Jenomže ČSMF je svéprávná organizace, která se má řídit mimo jiné svými pravidly. Fotbaloví generálové by měli být víc sami sobě soudci a ne se vylhávat z toho, že počkají, až jim poslanci dají jasné zákony, mteré ovšem nebude možné dodržet, protože budou nejspíš nedokonalé. Asi bude něco i na tom, že některým klubům taková atmosféra i vyhovuje, neboť hráči po
fanouškovských excesech během zápasu se chodí klanět a děkovat svým pravověrným, bohužel bude něco i na tom, že tvrdé jádro slouží klubovému managementu také jako zbraň, kterou
lze vhodně namířit do vlastních řad k odstranění toho, kdo nejvíc škodí a za všechno může. Ale
třeba, jo. Zkusme to, buďme se sebou spokojení, slavme budovatelské úspěchy, hažme po sobě
petardy a perme se jak dobytek. K uspokojení všech. Spokojenosti není nikdy dost.

J

B. Moudrý: Pořadatel si nemůže dovolit riskovat
V posledním čísle jsme informovali o zrušeném koncertu
rockové zpěvačky Báry Basikové, který se měl uskutečnit
předminulý čtvrtek ve Společenském domě v Prostějově.
Bohužel, aniž by nám dal
hlavní organizátor jako mediálnímu partnerovi akce vědět,
abychom mohli včas informovat čtenáře, vystoupení Báry
Basikové zrušil. Důvodem byl
podle pořadatelů katastrofálně nízký počet prodaných
vstupenek v předprodeji. Jenomže ze strany Společenského domu nešlo v poslední době
o jediný zrušený koncert. Problém je v tom, že jeho vedení se
řídí pouze počtem předem zaplacených vstupenek a odmítá
se spoléhat na to, že na koncert
dorazí lidé přímo. Bohužel,
Prostějované nejsou zvyklí si
vstupenky kupovat v předprodeji a tak přicházejí o velmi kvalitní kulturu.
Na tuto problematiku jsme se
blíže zeptali odborníka, který se
rovněž podílel na přípravách
koncertu Báry Basikové v Prostějově. Bohumil Moudrý (na
snímku) pomohl dojednat s jejím manažerem a manželem
Petrem Polákem nižší honorář
pro zpěvačku a sám pak měl
koncert zabezpečit po technické
stránce, lidově řečeno ozvučit
ho. Bohumil Moudrý je také
sám známým pořadatelem koncertů, diskoték či pěveckých
soutěží. On sám je hudebník.
Pane Moudrý, koncert Báry
Basikové byl pár dní před jeho
uskutečněním odvolán. Jaké
byly podle vás důvody?
Ty byly naprosto jednoznačné.
Prodalo se pouhých 26 vstupenek po dvou stovkách korun.
Když si vezmeme, že koncert
měl stát 40 tisíc korun, což byla
cena skutečně výborná, každý si
může spočítat hrozící finanční
ztrátu. Tyto kulturní akce nelze
sponzorovat, není totiž z čeho.
To prostě nejde. Buď budou

koncerty jen mírně ztrátové nebo alespoň skončí po finanční
stránce takzvaně na nule. V
případě, kdy by koncert byl a dopadl s větší ztrátou, já osobně
bych si za ozvučení vůbec nic
neúčtoval!
Proč pořadatel podle vašeho
názoru spoléhá pouze na
předprodej? Copak jste
přesvědčeni o tom, že by lidé
nepřišli na koncert přímo a
nezakoupili si vstupenku až na
místě?
Pořadatel musí na předprodej
spoléhat jednoznačně. Ten mu
musí dopředu ukázat, jestli o akci bude zájem nebo ne. Na Báru
Basikovou bylo zapotřebí prodat 200 lístků. Kdyby si lidé v
předprodeji koupili 150 vstupenek, koncert by určitě byl uskutečněn.
Jste přesvědčen o tom, že pořadatel udělal pro úspěch akce
všechno? Lidé si stěžovali na
to, že kromě medializace ze
strany Prostějovského Večerníku se o koncertu nikde jinde
nedozvěděli.
Byl jsem osobně u toho, když se
tiskly letáčky a plakáty, které byly vylepovány všude po městě.
O akci věděly i tisíce lidí, které
ve Společenském domě navštívily různé plesy. Propagace
tedy byla rozhodně dobrá. Navíc
Bára Basiková vystupovala
týden předtím na Modrém plese
v Národním domě, kde všechny
na koncert osobně pozvala.
Večerník ale uspořádal soutěž
o vstupenky, které se zúčastnily desítky čtenářů a všichni
projevili zájem na koncert jít.
Osobně jsme přesvědčeni, že
na Báru by určitě minimálně
těch 200 lidí přišlo...
Bohužel, pořádání podobných
akcí je dnes pouze otázkou peněz. Znovu říkám, bohužel. Pořadatel musí mít jistotu a tou je
předplatné. Nemůže se pouštět
do rizika s tím, že bude platit
umělce ze svého.
Čím to tedy je, že lidé nevyužívají předprodeje vstupenek?

Možná je to nedůvěrou či spíše
špatnou zkušeností. Když se
minulý týden lidem vracelo
vstupné za zrušený koncert
Báry Basikové, lidé se ptali: A
vy nám fakt vrátíte vstupné?
Bylo to kolikrát velice
úsměvné. Na druhé straně nám
to potvrdilo, že v lidech ta nedůvěra skutečně je. Vzpomeňme si, že v Prostějově už koncerty pořádalo několik rádoby
organizátorů. Koncert zrušili a s
penězi utekli. Společenský dům
ovšem vrácení vstupného garantuje, neexistuje pro tuto organizaci peníze nevrátit zpátky
v případě neuskutečněného
koncertu.
To by možná stálo za to při
propagaci koncertu lidem
více zdůraznit...
To každopádně. Lidé musí jasně
vědět, že v případě nezdaru koncertu o své peníze rozhodně nepřijdou.
Je zde ale jiný problém. Společenský dům už pořádal několik koncertů, které následně
zrušil. Nemyslíte si, že právě
toto lidi odradí? Řeknou si,
stejně to zase zruší, tak co si
zbytečně budu kupovat lístek...
Naprosto to chápu. Ale na tyto
občany je třeba apelovat, aby si

ty lístky skutečně zakoupili předem. Pořadatelům tak avizují
zájem a ti pak nemusejí stát před
dilematem, zda koncert uspořádat nebo zrušit. Potřebujeme
mít onu jistotu. Už bylo ve Společenském domě několik akcí,
které dopadly naprostým fiaskem a finančním propadákem.
Ale stejně si myslím, že lidem je
jedno, kdo koncert pořádá. Hlodá v nich hlavně nedůvěra, že
nedostanou zpátky peníze, když
koncert bude zrušen.
Jaké akce, které dopadly fiaskem, jste měl na mysli?
Z doslechu jsem se dozvěděl, že
nedávno Kulturní klub Duha
pořádal koncert skupiny Fleret.
Přišlo dvacet lidí... Ale Duha je
organizací města, takže ztrátu
zaplatila radnice. A touto cestou
také nemůže dále jít Společenský dům, protože je také zřízen
městem a jeho hospodaření je
velmi sledované.
Takže váš vzkaz milovníkům
koncertů a kvalitní kultury na
závěr?
Jestli chcete, aby se v Prostějově pořádaly kvalitní akce,
podpořte je! A podpoříte je tím,
že si včas a hlavně předem zakoupíte lístek. Pokud se tak stane, uvidíte, že to bude fungovat.
Jsem o tom přesvědčený. -mik-

RAZIE v autoservisu na Českobratrské

Podnikatel si tady zavedl opravnu na chodníku
(dokončení ze str. 1)
„Jsou dvě možnosti řešení. Zahájíme správní řízení o dodatečném povolení staveb a dodatečné změně užívání, ke kterému
musí uživatel ve stanoveném čase
dodat projektovou dokumentaci.
Pokud tak učiní, budou se ve správním řízení k nové skutečnosti
vyjadřovat spolumajitelé stavby,
hygiena, hasiči a další odbory. Po-

Moravia Energo
přestala dodávat

ELEKTŘINU
Elektřinu do svítidel veřejného osvětlení a semaforů
ve městě Prostějov už nedodává společnost Moravia
Energo. Po zrušení licence
tomuto obchodníkovi přešlo
město Prostějov pod takzvanou instanci posledního dodavatele.
"To konkrétně znamená, že
elektřinu nám nyní dodává EON. V současné době jednáme o cenách elektřiny a ve
hře je i vypsání výběrového
řízení na nového dodavatele.
V žádném případě však nehrozí, že by město zůstalo neosvětleno nebo že by na křižovatkách nefungovaly semafory," vysvětlil Pavel Drmola,
místostarosta Prostějova.
Dodavatelem poslední instance se v podobných případech
stává podle zákona obchodník
místně příslušného provozovatele regionální distribuční
soustavy, což je pro město Prostějov právě E-ON Energie,
a.s. Tento dodavatel je povinen
dodávat elektřinu v tomto režimu po dobu tří měsíců.
Společnost Moravia Energo
má v průmyslové zóně stavět
paroplynovou elektrárnu a dodávat teplo do našich domácností.
-mik-

kud nebude vyhověno všem předepsaným normám, musí být nepovolené stavby odstraněny a objekt uveden do původního stavu,„
uvedla vedoucí oddělení pro podnikatele stavebního úřadu Věra
Netušilová.
„Budeme se vyjadřovat až na základě schvalovacího řízení. K němu musí doložit žadatel všechny
potřebné dokumenty včetně hlu-

kové studie,„ vyjádřila se Michaela Hubáčková z oddělení hygieny práce Hygienické stanice Prostějov, stejně notovali i zástupci
hasičů.
Spolumajitelkou objektu je Erika
Bábková, psychotronička a propagátorka zdravého života a životního prostředí. Okolí domu
zamořené vyjetým olejem a dalšími technickými kapalinami vy-

tékajícími z aut nepřipouští. „Nebydlím tu a nevím co se tady děje
a neděje. Podniká tady syn a já se
o to nestarám. Nikdo si nestěžoval, tak proč bych měla něco řešit,„ zněla její stručná odpověď.
Neznalost zákona neomlouvá, i
majitel zodpovídá za stav objektu
a případné sankce za porušování
zákona se vztahují na všechny
vlastníky stavby.
-jp-
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Budou i Vrahovice samostatné?
V poslední době se ve Vrahovicích opět mluví o tom, jestli by
nebylo správné odtrhnout
Vrahovice od Prostějova. Jak
už to u podobných debat bývá,
názory se různí. Pokusím se co
nejobjektivněji shrnout všechny argumenty pro a proti a nechám na čtenářích, aby si o
problému udělali co nejpřesnější obrázek.
Nejčastějším argumentem proti
osamostatnění je, že by se Vrahovice jako obec neuživily.
Tento názor bohužel plyne z neznalosti financování obcí. Pro
většinu obcí je hlavním příjmem podíl na výběru daní, který se přepočítává podle počtu
obyvatel obce. Dalším zdrojem
příjmů je daň z katastru, která
jako jediná zůstává přímo obcím. Faktem proti odtrhnutí je,
že prostějovská radnice v posledních letech do Vrahovic investovala mnoho peněz (oprava
komunikací, nová kanalizace,
rekonstrukce školy). Bohužel
ani v době nejvyšších investic
do Vrahovic nešlo tolik peněz,
kolik by mělo, kdyby byly samostatnou obcí. K ekonomické
výhodnosti odtržení se vrátím
níže. Dalším argumentem proti
osamostatnění je ten, že by si
nově vzniklá obec musela zajistit hromadnou dopravu a technické služby. Tento problém
skutečně existuje, jedná se ale
patrně o jedinou reálnou nevýhodu, svědčící v neprospěch
samostatnosti. Hromadnou do-

Vydrží škola? Dominantou Vrahovic je i budova základní školy, na které minulý rok chtělo město omezit provoz a zrušit druhý stupeň. To by se podle Martina Hájka při samostatnosti Vrahovic nestalo.
pravu v Prostějově provozuje
soukromá firma, nikoliv radnice, takže by záleželo na novém
vedení obce, jaké podmínky by
si vyjednala. Totéž platí i o technických službách.
Pro odtržení svědčí především
ekonomické důvody. Nově
vzniklá obec by ročně hospodařila s částkou 25 až 30 milionů
korun. Čtenáři si mohou prostudovat rozpočty města Prostějova a sečíst si položky na investicích do Vrahovic. V roce 2006
sem město investovalo 13,5 mi-

lionu korun, v roce 2007 18,5
milionu a v roce 2008 ani korunu. Na rok 2009 se plánuje částka čtyř milionů korun. K těmto
číslům jsem došel sečtením položek, u kterých lze identifikovat, kam přesně šly. Město samozřejmě platí i provoz základní školy. Pamatujete si ale, jak se
v létě uvažovalo o zrušení
druhého stupně z ekonomických důvodů? Po tomto výroku
se zvedla vlna kritiky, takže vedení města ustoupilo. To ovšem
neznamená, že k podobnému

kroku nedojde někdy v budoucnosti.
Připadá vám nyní částka 25 až
30 milionů zanedbatelná? Tyto
příjmy by Vrahovice mohly využít k opravě komunikací, dobudování kanalizace a k řešení
mnoha dalších problémů, které
občany dlouhodobě trápí. Další
peníze by se mohly dát na zvelebení obce. Některé rakouské
vesničky například přispívají
svým občanům na nátěr fasády,
což zlepšuje celkový obraz vesnice. To už by ale záleželo na

uvážení nového zastupitelstva.
Dalším pozitivem oddělení by
byl krok k decentralizaci. Problémy se vždycky nejlépe řeší na
místě, kde existují. Lidé vědí, co
je v jejich blízkém okolí trápí a co
by se mělo změnit. Vzájemně se
znají a vědí, komu lze důvěřovat.
Bohužel, v padesátitisícovém
městě už takovéto sousedské
vztahy fungovat nemůžou.
Člověk z jednoho konce města
nemůže znát specifické problémy
druhého konce města. Po vzniku
samostatné obce by se časem vytvořila sounáležitost s místem, se
kterým se lidé mohou ztotožnit.
Možná by se posílila i důvěra
občanů ve věci veřejné, protože ti
by na vlastní oči viděli, že je možné mít na svou obec určitý vliv.
Menší obce mívají nižší náklady
na administrativu. Je celkem logické, že Vrahovice by nepotřebovaly tolik úředníků jako jich
dnes potřebuje Prostějov. Decentralizace by ušetřila mnoho z
veřejných peněz. Vrahovice by
se svými 3 400 obyvateli se staly
druhou největší obcí prostějovského okresu (Konice 3 000, Němčice nad Hanou 2 100) a patrně
by byly povýšeny na město, pokud by o to požádaly.
Kdybych měl shrnout všechna
pro a proti, domnívám se, že správným řešením je usilovat o samostatné Vrahovice. Bude ale
záležet na občanech, pro co se
rozhodnou a jaké řešení si nakonec zvolí.
Martin Hájek, Vrahovice

Prostějovská LDN má nová moderní lůžka
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov se
vybavila deseti novými moderními polohovatelnými lůžky s
nočními stolky. Investice v celkové hodnotě 250 tisíc korun
zkvalitní péči o pacienty s omezenou pohyblivostí a zvýší jejich
komfort během jejich pobytu.
Nová lůžka nahradila již zastaralá.
„Na našem oddělení je nutné věnovat velkou pozornost oblasti polohování jako prevenci vzniku proleženin a jiných komplikací a minimalizovat riziko pádu a zranění.
Kvalitní nadstandardní polohovatelná lůžka s nastavitelnou výškou
podle potřeby pacienta pomohou i
ošetřujícímu personálu,„ říká vrchní sestra LDN prostějovské ne-

mocnice Mgr. Naděžda Crhonková s tím, že předností nových lůžek
s matrací ze studené PUR pěny je
prodyšnost a snímatelný potah
bránící pocení. Dále pak nosnost až
130 kilogramů, elektrický pohon,
integrované zábrany, otočná hrazda či zvedání horní, případně dolní
poloviny těla.
LDN v současné době disponuje
28 novými lůžky. Již před dvěma
roky bylo zakoupeno 18 lůžek
stejného typu. Nákup lůžek pro
LDN je také součástí strategie vynakládat maximum možných financí na zkvalitnění vybavení přístroji, nábytkem či pomůckami pro
pacienty tohoto oddělení. „Máme
velký zájem na zvýšení standardu
péče o pacienty,„ dodala vrchní
sestra LDN.
-red-

S novými lůžky. Prostějovské LDN přibylo minulý týden deset nových polohovacích lůžek.

Ilegální zbraň můžete odevzdat beztrestně

Bude z nich výstava. Každým rokem pořádají policisté výstavy zbraní, které lidé odevzdali v rámci amnestie.
A divili byste se, co všechno lidé skrývali...

V souvislosti s novelou zákona
o zbraních začala platit od 1.
února půlroční lhůta takzvané
„amnestie zbraní„, která se
týká osob přechovávajících
zbraně bez povolení. Až do
konce července mohou lidé
dobrovolně a beztrestně odevzdat na kterékoliv služebně
Policie ČR nelegálně drženou
zbraň, ať už se jedná o palnou,
střelnou či plynovou verzi.
Podle kategorie A jsou to například vojenské a samočinné
zbraně, podle kategorie B pak
krátké opakovací nebo samonabíjející zbraně jako pistole a revolvery a pod kategorii C spadají brokovnice a malorážky. Policisté zbraně převezmou, aniž by
zjišťovali jejich původ nebo
způsob, jak osoba ke zbrani přišla.
„V průběhu února odevzdalo
ilegálně držené zbraně celkem
10 osob z Prostějova a okolí.
Jedná se o dlouhé a krátké
zbraně. Policie vystaví potvrzení o převzetí zbraně do úschovy.
Ta pak projde balistickou expertízou a šetřením, zda se nejedná
o hledanou zbraň v souvislosti s
trestnou činností nebo není

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Interspar
Jablka Idared (1 kg)
19,90
Květák (1 ks)
64,90
Toustový chléb (500 g)
13,90
Salám Poličan (1 kg)
199,00
Sedlčanský Hermelín Duo (200 g) 42,90
Vlašský salát (1 kg)
69,00
Nutella (400 g)
55,90
Mouka hladká (1 kg)
9,90
Mentos (38 g)
14,90
Ledový čaj Lipton (1,5 l)
32,90

Billa
12,90
69,90
13,90
199,00
44,90
99,00
55,90
9,90
15,90
32,90

Kaufland
13,90
39,90
12,90
169,00
43,90
69,00
52,90
9,90
14,90
31,90

Tesco
24,90
59,90
15,90
169,00
43,90
69,00
56,90
9,90
14,90
-

Lidl
13,90
39,90
179,00
9,90
-

znám její vlastník. Bude-li zjišťování negativní, osoba, která
zbraň přinesla bude považována
za majitele a má šanci si ji zaregistrovat,„ uvedla tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Alena Nedělníková.
O novou registraci lze požádat
podle zákona ve lhůtě do dvou
měsíců ode dne jejího odevzdání
do úschovy. Vlastník zbraně pak
může dál s ní nakládat, to znamená může ji prodat, darovat nebo ji používat sám po získání
zbrojního průkazu. Není bez zajímavosti, že některé historické
zbraně, zvláště válečné z období
1. nebo 2. světové války, mohou
mít docela značnou hodnotu na
trhu se starožitnostmi.
Současně vstupuje v platnost
povinnosti požádat o vydání
příslušného zbrojního průkazu
nebo licence na signální zbraně
pro použití nábojů ráže větší než
16 milimetrů. Zbraňová amnestie se osvědčila už v letech 1996
a 2003, kdy občané odevzdali v
rámci celé republiky víc než tři
tisíce kusů zbraní. Cílem „zbraňové amnestie„ je snížení počtu
nelegálně držených zbraní
-jp-

prùzkum proveden ve dnech
27. 2. - 28. 2. 2009
TUTY
21,50
12,90
199,00
99,00
64,00
13,50
12,90
-

Albert
15,90
49,90
12,90
129,00
99,30
56,90
9,90
14,90
33,50
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Chcete přestat KOUŘIT?
Prý to jde za pět dnů!
Vážení kuřáci, je tu pro Vás jedinečná
příležitost - přestat kouřit za pět dnů!
Nemusíte se obávat, nikdo Vás do ničeho nenutí. Ono to totiž ani nejde. Metoda odvykání spočívá v tom, že kuřák
se sám svobodně rozhodne kouření zanechat. Vše záleží na vůli každého jednotlivce. Jediný úspěšný způsob odvykání byl zaznamenán tam, kde kuřák
změnil své postoje, kde sám chtěl přestat kouřit a ve svém předsevzetí byl důsledný. To ukazuje, jaký význam má
vlastní snaha nekouřit, vůle a svobodné
rozhodnutí.
Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že
kouření škodí zdraví. Lékařské výzkumy jednoznačně dokazují, že kouření

způsobuje rakovinu plic. Ten, kdo kouří více než 20 cigaret denně, musí počítat s tím, že jej dříve nebo později tato
nemoc potká. Samozřejmě, pokud
kouřit nepřestane.
Ale Vám toto nebezpečí nehrozí. Vždyť je tu šance s kouřením přestat.
Věřím, že mezi těmi šťastnými, kterým
se to podaří, budete právě Vy!
Program bude probíhat ve dnech 5., 9.,
10., 11., 12. a 16. března 2009 v Kulturním klubu DUHA v Prostějově, vždy v
18.30 hodin. Jde o cyklus 1 + 5 dnů, kdy
efektivita spočívá v absolvování celého
semináře – tzn. všech šesti dnů.
Přeji Vám radost z vítězství.
Petr Pimek, lektor

Soudní dražby movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí,
která se uskuteční dne 6. března 2009 v 9.00 hodin na exekučním oddělení na Sídlišti svobody v budově bývalého statistického úřadu.
Dražba je nařízena proti povinným Miroslavu Bartoňkovi z
Prostějova, Dušanu Bílkovi z
Prostějova, Františku Luxovi z
Přemyslovic, Janu Bátěkovi z
Prostějova, Miroslavu Chapčákovi z Prostějova a firmě
Aleppo Link System Prostějov.
Dražit se bude kuchyňský kout
(rohová lavice + stůl) s vyvol.
cenou 100 korun, knihy + gramofonové desky s vyvol. cenou
200 korun, mikrovlnná trouba
Sencor (nerez) s vyvol. cenou
200 korun, lednice s mrazákem
Indesit s vyvol. cenou 300 ko-

run, obývací stěna + konferenční
stolek s vyvol. cenou 500 korun,
dětský motocykl německé výroby Minibike (rok. výr. 2008) s
vyvol. cenou 1 000 korun, barevný televizor Philips s dálk.
ovládáním s vyvol. cenou 400
korun a DVD + videorekordér
Samsung s vyvol. cenou 500 korun, kuchyňský stůl s vyvol. cenou 10 korun, dekorační talíře
(10 ks) s vyvol. cenou 1 koruna
za kus, křeslo hnědé (2 ks) s vyvol. cenou 5 korun za kus a kancelářské stoly (3 ks) s vyvol. cenou 50, 60 a 70 korun za kus.
Prohlídka výše uvedených dražených věcí je možná pouze v
den konání dražby po dobu registrace dražitelů, tedy 6. března
2008 od 8.30 do 9.00 hodin na
exekučním oddělení na Sídlišti
svobody.

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 2. 3. DO 8. 3. 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 19. 30 hodin. Měsíc bude ve středu v první čtvrti a období okolo první čtvrti je pro pozorování Měsíce
optimální.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti KOMETA ŽANETA.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá stávající i
nové členy ve středu v 16. 30 hodin.
KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 – 20 roků přivítá
stávající i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu nabízíme zdarma k zapůjčení školám, obcím, spolkům, klubům seniorů apod.
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První výherce vstupenky na Karla Gotta je známý
Soutěžíme však dál, ještě třináct týdnů máte šanci!
U příležitosti květnového megakoncertu české pěvecké legendy
Karla Gotta, jsme jako jeden z
hlavních mediálních partnerů ve
spolupráci se spolupořádající
agenturou MAMUT AGENCY
připravili pro čtenáře Prostějovského Večerníku i soutěž s možností výhry volného lístku. Poslední květnový pátek se zcela jistě zaplní prostějovská Víceúčelová sportovní hala-ZS až do posledního místečka a vy příznivci
legendárního zpěváka máte možnost být u toho a zadarmo! Stačí

jen správně odpovědět na námi
položenou otázku týkající se buď
kariéry nebo osobního života
Karla Gotta a pak doufat ve šťastnou ruku při losování. Od minulého týdne až do 25. května bude v Prostějovském Večerníku
každý týden položena jedna otázka, za jejíž správné zodpovězení a
následné vylosování bude jednomu z vás přidělena volná vstupenka na lukrativní vystoupení.
Pro úplnost ještě dodáváme, že
vstupenky, o které je v takřka půlročním předstihu nevídaný

zájem, lze zakoupit na Prostějovsku 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.
V prvním díle naší dlouhodobé
soutěže o volné vstupenky na
koncert Karla Gotta a jeho hostů
Moniky Absolonové, Leony Machálkové a Felixe Slováčka, jste

projevili takřka vynikající znalosti týkající se soukromého života Karla Gotta. Správnou odpovědí na otázku kolik, že má
zpěvák oficiálně dětí a jakého
jsou pohlaví odpovědělo správně
141 respondentů. Samozřejmě,
že to jsou čtyři dcery! Z tohoto rekordního počtu lístků s vašimi
jmény vytáhla ruka šéfredaktora
Prostějovského Večerníku Bohumila Pácla lísteček se jménem
Dagmar ČERNÉ z Prostějova.
Výherkyni gratulujeme a pro
vstupenku se může zastavit v re-

dakci PV Večerníku od pondělí 2.
března v pracovní dny od 8:00 do
15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kolik
Zlatých (Českých) Slavíků získal
za svoji kariéru Karel Gott?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
PV Večerníku do pátku 6. března
15:00 hodin na číslo 582 333 433
nebo posílejte na: inzerce@vecernikpv.cz. Jméno vylosovaného výherce bude zveřejněno v příštím vydání PV Večerníku.
-zv-

Jarní soutěž pro příznivce cyklistiky!
VYHRAJTE DÁRKY S MYSTIC BIKE, VE HŘE I KOLO ZA 11.499 KČ

Po veleúspěšné předvánoční soutěži s Hračkami U Filipa jsme pro
vás s přicházejícím jarem připravili další “dárkování.” Žijeme na rovinaté Hané a jízdní kolo je pro
spoustu z nás oblíbeným dopravním prostředkem, ale také sportovním vyžitím, prostředkem odpočinku, relaxace a cest za poznáním.
Takže v příštích šesti týdnech vám
budeme přinášet zajímavé informace, které s bicykly souvisí - třeba jaké kolo vybrat, jak provádět
jeho údržbu, přineseme vám tipy
na zajímavé cykloturistické výlety,
dozvíte se, jaké trendy hýbou cyklistikou.
Hlavním partnerem naší soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov.
A výhry jsou velmi zajímavé! V
každém kole z vašich odpovědí
vybereme třináct výherců, kteří
dostanou dárky na kolo.
Hlavní výhrou bude
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
v ceně 11.499 Kč!
PRODEJNA JÍZDNÍCH KOL
MYSTIC BIKE se představuje
Vznik naší prodejny jízdních kol
Mystic bike je datován rokem
1997. Naše prodejna v Prostějově
je otevřena od roku 1999 a to nejprve jako malý obchůdek na Poděbradově náměstí a od roku 2001 po
přestěhování z již nevyhovujících
prostor jsme "zakotvili" v bývalých prostorách autosalonu Honda
na ulici Plumlovská 32, kde jsme
do současné doby.

Od prvopočátku se snažíme reagovat na potřeby zákazníků a spolupracovat s renomovanými
výrobci a dovozci jízdních kol a
cyklodoplňků a provádět co nejkvalitnější servis všech jízdních
kol. Jedna z prvních "vlaštovek" v
našem sortimentu byla a stále je
značka Merida ke které postupem
času přibyla značka GT bicycles a
s těmito značkami je již neodmyslitelně spojena naše prodejna v
Prostějově. Tito cyklistům známí a
kvalitní výrobci nabízí ucelený
sortiment od nejmenších dětských
kol přes velice oblíbená horská kola, crossová či trekkingová kola až
po freestyle, freeridové nebo sjezdové speciály. Opomenout se nedá
i sortiment fitness a silničních kol a
to vše v různých cenových hladinách. Jako bonus ke kolům Merida
si můžete aktivovat pojištění proti
krádeži za velmi jednoduchých
podmínek a to zdarma i přímo v
naší prodejně. Kola Gt bicycles
jsou známa svou specifikou, patentovanou stavbou rámu TripleTriangle a je možné opět bezplatně
prodloužit si záruku na rámy těchto jízdních kol z 2 na 3 roky. Z dalších značek jízdních kol u nás najdete kvalitní kola Mongoose a
Schwinn, která patří pod stejného
výrobce jako Gt bicycles. Zboží u
nás můžete zakoupit i na splátky a
k zakoupenému kolu dostanete navíc elektronickou zákaznickou
kartu. Samozřejmostí je i bezplatné garanční seřízení zakoupeného kola.
V nabídce se snažíme především

Soutěžní otázka
pro 1. týden zní:
Kolik let již působí cykloprodejna Mystic bike v Prostějově?
a) 8 let
b) 10 let
c) 11 let
Správné odpovědi zasílejte do pátku 6. března 2009 na adresu
Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte
na číslo 582 333 433 nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tentokrát šťastnou třináctku výherců, kterou odměníme cenami, věnovanými prodejnou Mystic bike a dalšími partnery! Výherce zveřejníme již v
příštím vydání, které vyjde opět v pondělí, tj. 9. března 2009, v
němž také najdete druhou soutěžní otázku! A v článku vám poradíme s výběrem nového kola.

skloubit vysokou užitnou hodnotu
nabízených kol a doplňků s přijatelnou cenou. V cyklistice známé
značky jako Uvex, Maxxis, Lake,
RockShox, Shimano, komponenty korporace Sram a další... jsou v
našem sortimentu zárukou kvality
a vysoké užitné hodnoty. Samozřejmě máme skladem většinu náhradních dílů i na obyčejná kola typu Liberta nebo skládačka, která
jsou v Prostějově stále velmi používaná jako dopravní prostředek
kamkoliv. To že můžeme stále
rozšiřovat náš sortiment cyklistického vybavení vděčíme především našim zákazníkům, kteří jsou
spokojení a jak doufáme se budou
i nadále k nám vracet. K našim tradičním aktivitám patří každoroční
sponzorství handicapovaných dětí
přes OS Pomocná ruka a nebo naše podpora konanému prvnímu ročníku Josefkol 2008.

Právě dnes se před vámi otevírá
první šance. A znovu stačí, když
znáte správnou odpověď na námi
položenou otázku, kterou pak jakoukoliv možnou formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla
redakce. V takovém případě pak
už jen musíte čekat, jestli se právě
na vás usměje štěstí při losování. A
to není všechno! Vaše šance na
úspěch nekončí v tom daném kole,
ale pokračuje dál. Na úplném konci této soutěže proběhne losování o
hlavní cenu, kterou bude jízdní kolo Gt Transeo 3.0 v ceně 11.499
Kč! Abyste byli zařazeni do tohoto
slosování, stačí se zúčastnit právě
jednoho ze šesti kol soutěže, znát
správnou odpověď a v neposlední
řadě provést v období od 2. března
do 3. dubna 2009 nákup v prodejně
Mystic bike, sídlící v ulici Plumlovská 32 v hodnotě nejméně 100
korun.
Za takto provedený nákup obdrČlánek si přečtěte pozorně, proto- žíte u pokladny, po žádosti o
že s ním souvisí naše první soutěžní zájem zúčastnit se soutěže s Veotázka.
černíkem, kopii pokladního do-

V prvním kole můžete
vyhrát:
1. Přilba Uvex Magnum
2. Brýle Uvex Flash
3. Pumpička Merida
s manometrem
4. Blikačka Sigma Micro
5. košík GT
6. Nářadí multifunkční Merida
7. Láhev GT
8. Láhev Merida
9. Blikačka Pico
10. Láhev Merida
11. Samolepky reflexní
12. Reflexní pásky
13. Reflexní pásky
kladu s razítkem, kterou pak následně do 10. dubna 2009 doručíte opět do naší redakce!
Jaro se kvapem blíží, brzo vyjedeme na kolech! Prostřednictvím PV
Večerníku můžete každý týden vyhrát cyklistický dárek a kdo ví, nakonec i úplně nové kolo!
-red-

Partnery této soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, dále Merida Czech, s.r.o. dovozce kol a doplňků Merida a Aspire Sports s.r.o dovozce kol Gt bicycles, Schwinn, Mongoose a doplňků GT bicycles.
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Vyhodnocení kvízu
k „vítěznému únoru“
V minulých dvou číslech jsme
vám přinesli kvíz k „vítěznému
únoru.“ Množství odpovědí nás
opět přesvědčilo o tom, že kvízy
vás baví. Správně jste nás někteří upozornili na to, že Internaciolá nezačíná slovy „poslední bitva
vzplála, dejme se na pochod,“
nýbrž tak začíná refrén. Druhé
kolo vám dalo zabrat, hodně se
chybovalo zejména v otázce číslo čtyři, většinou jste tipovali Rudolfa Slánského. Byl to Jan Masaryk, jehož praděd Josef Arnošt
Kropáček se narodil roku 1788
jako syn měšťana a hostinského z
Prostějova.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce: Jaromír
Přecechtěl, Bedihošť; Eva
Kadlecová, Prostějov; Renata
Benešová, Kralice na Hané;
Blanka Faltýnková, Prostějov;
Olga Svobodová, Prostějov.
Výherci obdrží zabíjačkové
speciality, které do soutěže
věnovali renomovaní výrobci z
Prostějovska.
CENY BUDOU PŘIPRAVENY K VYZVEDNUTÍ VE
STŘEDU 4. BŘEZNA OD
12.00 HODIN!
Pro úplnost přinášíme odpovědi
kvízu s vyznačením správných
odpovědí: 1. kolo

1. Proslulý projev Klementa
Gottwalda začíná slovy
a) Lidé bděte
b) Právě jsem se vrátil z hradu
c) Toho bohdá nebude
2. V únoru 1948 byl prezidentem
a) Edvard Beneš
b) Karel Gott
c) Emil Hácha
3. Jan Masaryk byl po únoru
1948 ministrem
a) národní obrany
b) zahraničních věcí
c) vnitra

vodním povoláním
a) advokát
b) jazzový zpěvák
c) truhlář - stolař
2. Ve vládě Národní fronty po
roce 1948 nebyla
a) KSČ
b) Strana zelených
c) Lidová strana
3. Klement Gottwald byl závislý na alkoholu a trpěl
a) syfilidou
b) AIDSem
c) kapavkou

4. Město Prostějov udělilo na
začátku února 1948 čestné
občanství jednomu politikovi,
jehož praděd se narodil v Prostějově. K předání občanství
však již nikdy nedošlo. Kdo to
byl?
5. Komunistická píseň Inter- a) Rudolf Slánský
nacionála začíná slovy
b) Jan Masaryk
a) Mladý, ach mladý je soudruh c) Edvard Beneš
Stalin
b) Poslední bitva vzplála, dej- 5. Za Gottwaldovy vlády vládl
me se na pochod
politický teror: kolik rozsudků
c) Kombajny a nakladače pošle smrti bylo vyneseno? (zdroj wisoudruh Stalin
kipedia.cz)
a) 650
2. kolo
b) 230
1. Klement Gottwald byl pů- c) 180
-red4. Klement Gottwald pronesl
svůj památný projev
a) na Václavském náměstí
b) na Karlově náměstí
c) na Staroměstském náměstí

Na investice v Olomouckém kraji Změny jízdních řádů autobusových linek
neděle 8. března 2009 vstu- na lince 780960 z Brna do Probylo schváleno přes 420 milonů Od
pují v platnost změny někte- stějova s odjezdy v 16:30 hod
Olomoucký kraj investuje do
nových rozvojových projektů
celkem 423, 5 miliónů korun.
Na svém zasedání v pátek 20.
února o tom rozhodli členové
Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Investice budou směřovat
do oblasti školství, sociálních
věcí, kultury, dopravy, zdravotnictví a informačních technologií. „Našim cílem je zachovat
investiční výdaje i přes možný
negativní ekonomický vývoj.
Pokud se nás dotkne hospodářská recese, budeme primárně

hledat úspory v provozních
výdajích, nikoliv v investicích,„
uvedl hejtman Martin Tesařík.
K schváleným prostředkům ve
výši 423,5 miliónu korun je
nutné připočítat dalších 292 miliónů korun, které kraj letos
uvolní na investice zahájené v
předcházejících letech. O těchto
prostředcích rozhodli zastupitelé již v prosinci. Další projekty mohou být financovány z dotací z evropských fondů, pokud
se kraji podaří uspět se svými
žádostmi.

Rozdělení peněz (v tis. korun)
nová projektová dokumentace
9 259
školství
96 545
sociální věci
64 960
kultura
34 651
doprava
178 800
zdravotnictví
26 780
informační technologie
7 000
zastupitelstvo kraje
2 000
krajský úřad
3 800
Celkem
423 525

Obce soutěží o nejlepší weby
Olomoucký kraj v letošním roce
znovu organizuje soutěž měst a
obcí o nejlepší webové stránky a
elektronické služby Zlatý erb. O
pořádání šestého ročníku krajského kola soutěže rozhodla Rada Olomouckého kraje. Celkově se Zlatý erb uskuteční pojedenácté. „Porota soutěže hodnotí výtvarnou úroveň stránek,

přehlednost, aktuálnost a přístupnost pro handicapované
občany,„ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
Kraj vyhlásí výsledky soutěže v
první polovině března. Loni si
nejlépe vedly webové stránky
Šumperka a Grygova, vítězem v
kategorii elektronických služeb
se stalo město Mohelnice.

BUDEME STAVĚT?! Návštěva obecního úřadu

S manželi Veselými jsme se rozloučili minulý týden poté, co navštívili dvě realitní kanceláře,
které jim nabízely pozemky pro
výstavbu rodinných domů ve Slatinkách a Plumlově. Dnešní odpoledne si manželé po „kratší“
diskusi vyhradili pro návštěvu
dvou obcí, nabízejících pozemky
pro výstavbu RD a ověření informace ohledně možnosti stavět na
pozemku, prodávaném jednou z
realitních kanceláří.
Manželé Veselí navštívili stavební
úřad obce a zjistili zajímavé informace. V územním plánu obce byla parcela začleněna do rezervy,
určené pro bydlení, ale definitivní
rozhodnutí o tom, zda bude rezerva určena pro výstavbu RD nebo
bytového domu padne až po říjnovém zasedání zastupitelstva obce.
Manželé Veselí chtějí stavět NED
(zkratka pro nízkoenergetický
dům) a již se rozhodli pro zadání
jeho studie a projektu architektovi.
Nechtějí být proto omezováni budoucími regulativy územního
plánu obce, jehož koncepci v oblasti rezervy pro bydlení dnes neznají a vlastně ani dnes neví, zda v
rámci jeho změny pak bude možné stavět na nabízené parcele.

Proto tuto možnost zavrhli i přes
velmi zajímavou cenu a krásnou
lokalitu.
Pan Veselý se před manželkou pochválil za svoji obezřetnost a znovu si potvrdil, že ne všechny realitní kanceláře vám sdělí všechny
podstatné informace, vtahující se
k obchodnímu případu (právníci
říkají s oblibou relevantní). V autě
se rozhodli, že jako první navštíví
obec Kvítečkov (paní Veselá má
totiž velmi ráda květiny, i když v
tomto ohledují ji její muž v poslední době poněkud zanedbává).
U starosty jim poněkud méně
sympatická slečna než v realitní
kanceláři uvařila kávu. Starosta
jim nejdříve ukázal oblast na leteckém snímku, dále její začlenění
v územním plánu obce jako oblast
pro výstavbu RD a poté se jeli společně na parcely podívat.
V lokalitě zatím nestál žádný dům,
ale při jízdě po nově vybudované,
asfaltové komunikaci si manželé
všimli již postavených sloupků s
rozvodnou skříní pro elektroinstalaci a skříní pro hlavní uzávěr plynu. Po návratu jim starosta předložil veškeré dokumenty, vážící se k
výstavbě: souhlas stavebního úřadu s užíváním sítí (dříve kolaudační rozhodnutí), geometrický plán

Termín dokončení:
srpen 2009

s umístěním, číslováním a velikostí jednotlivých parcel a dále situační plán se zakreslením všech
sítí (elektřina, plyn, voda, kanalizace). Na situačním plánu bylo vidět, že všechny sítě jsou taženy
pod obecní komunikací a jsou přivedeny na jednotlivé parcely.
Dále jim předložil snímek pozemkové mapy, z kterého bylo patrno
napojení nově budované komunikace na cestu ve vlastnictví obce.
Poté je také seznámil s regulativy
v rámci územního plánu obce,
omezující výstavbu RD v dané
oblasti. Týkaly se zejména sklonu
a typu střechy, umístění domu na
stavební parcele a vzdálenost stavby od uliční čáry. Tyto regulativy
jsou důležité pro stavebníka, zejména z hlediska začlenění projektu, který bude zpracovávat projektant nebo architekt. To se také
týká zejména typového projektu
(např. G-SERVIS), u kterého je
potřeba doplnit projekt pro spodní
stavbu a přípojky. V některých obcích existuje i podrobnější regulační plán, ale většina obcí na Prostějovsku má územní plán. Manželé si odnesli také návrh kupní
smlouvy na pozemek.
Podobným způsobem pořídili
manželé Veselí u starosty ve Slu-
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níčkově. Manželé převzali kopie
všech důležitých dokumentů,
včetně návrhu kupní smlouvy na
pozemek. Pan Veselý si také všiml, že sekretářka starosty je ale
sympatičtější než ta v realitní kanceláři.
Po návratu z cest se manželé rozhodli, že by měli zajít za svým architektem. Vybrali si jej na základě zkušeností, které s ním měla
sestra paní Veselé a také na něj získali pozitivní reference od svých
přátel, jimž také projektoval dům.

Chtějí, aby se sám osobně podíval
na stavební parcely v oblastech
Kvítečkově, Sluníčkově a Plumlově, které si vybrali pro výstavbu
jejich domu a domluvit se s nimi
na dalším postupu. Také mu chtějí
předat regulativy obsažené v
územních plánech těchto obcí.
Pan Veselý koupil na závěr „cestovatelského dne“ své paní tři červené růže, které má velmi ráda.
Konkrétní dotazy nám zasílejte na
email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera

rých jízdních řádů autobusových linek. Linka 780980 bude z Prostějova přes Brno,
místo do Pardubic, nově vedena až do Hradce Králové. Navíc bude zajištěno nové spojení touto linkou i v neděli s odjezdem v 8:30 hod z Prostějova, s možností přestupu v
Hradci Králové na linku
780990 do Liberce. Zpáteční
spoje z Hradce Králové budou
ukončeny v Brně, kde bude zajištěn přestup na autobusy do
Prostějova a Olomouce.
Nově budou zavedeny spoje

v pracovní dny a v 18:45 hod v
neděli.
Na základě požadavku obce
Držovice, dojde také k časovým posunům a úpravám jízdního řádu linky 780625 Prostějov – Držovice.
Upozorňujeme cestující, že na
žádost hypermarketu TESCO
dojde od 1. března ke změně
jízdního řádu linky 18 TESCO.
Bližší informace o změnách
lze získat v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 181, nebo na www.ftl.cz.
-red-

2. března 2009
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MISS OLOMOUCKÉHO KRAJE 2009
PŘEDSTAVUJEME FINALISTKY,
VYBERTE SVOJI FAVORITKU
A POŠLETE JÍ HLAS!
1. Klára Hájková
18 let
Olomouc
škola: Slovanské
gymnázium Olomouc
výška: 172 cm
míry: 85-60-90

2. Michaela Dihlová
18 let
Kozmice
škola: Stř. škola
uměleckých řemesel
Ostrava
výška: 176 cm
míry: 83-63-93

3. Zdeňka
Zavadilová
22 let
Bohuňovice
škola: Obchodní
akademie Uničov
výška: 170 cm
míry: 90-62-94

4. Lucie
Zatloukalová
17 let
Přerov
škola: Gymnázium
jazyků Přerov
výška: 170 cm
míry: 83-60-90

5. Lucie Klukavá
16 let
Ostrava
škola: Gymnázium
Hrabůvka
výška: 180 cm
míry: 85-61-89

6. Monika
Vaculíková
17 let
Bruntál
škola: Gymnázium
Bruntál
výška: 173 cm
míry: 90-62-92

7. Jana Šťastná
22 let
Hlinsko
pod Hostýnem
škola: Univerzita
Karlova Praha
výška: 174 cm
míry: 88-64-92

8. Nikola
Kováříková
15 let
Napajedla
škola: Gymnázium a
jazyková škola Zlín
výška: 171 cm
míry: 84-60-89

9. Kristýna
Kudelová
16 let
Vizovice
škola: Gymnázium
Zlín
výška: 177 cm
míry: 90-60-91

10. Markéta
Bobková
17 let
Bruntál
škola: Gymnázium
Rýmařov
výška: 175 cm
míry: 85-67-97

11. Pavla Březinová
20 let
Tršice u Ol.
škola: Univerzita
Palackého Olomouc
výška: 172 cm
míry: 85-62-92

12. Veronika
Kozielová
18 let
Ostrava Poruba
škola: Gymnázium
Ostrava
výška: 172 cm
míry: 88-61-90

Vítězka získá titul Večernice 2009

V pátek 3. dubna se od 18.30 hodin v Městském divadle v Prostějově uskuteční finálová show soutěže krásy Miss Olomouckého kraje 2009. Představujeme vám snímky finalistek. Prostřednictvím
kuponu můžete dát svůj hlas té dívce, která je podle vašeho názoru nejkrásnější.
Dívka s nejvyšším počtem obdržených hlasů získá titul Miss Večernice 2009. Hlasovat můžete prostřednictvím kuponu, který zašlete na adresu redakce. Hlasující čtenáři budou slosování a vylosovaní obdrží volné vstupenky na galavečer a CD Marka Ztraceného. Výherce hlavní ceny vylosovaný ze všech došlých hlasovacích kuponů bude slavnostně vyhlášen přímo na pódiu při předávání titulu Miss Večernice. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 6. dubna.

HLASOVACÍ KUPON
Dávám svůj hlas dívce č.
Vaše jméno a příjmení
.......................................................................................................................
Vaše adresa:
.......................................................................................................................
Váš mail nebo telefon pro rychlý kontakt:
.......................................................................................................................
Jeden kupon znamená jeden hlas, hlasovat můžete i vícekrát, ale vždy na
02 PV
novém kuponu. Uzávěrka hlasování je 31. března 2009.

2. března 2009
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„JÓGA NENÍ UMĚNÍ STÁT NA HLAVĚ,„ říká D. Poláková Firma Naděje je nadějí v léčení neduhů těla i duše Smržický biják byl vyprodaný

Rozvojové projekty získaly
více než 100 milionů korun
Projekty připravené městem
Uničov, obcí Vikýřovice, Hotelem
Bouzov, Pivovarem Hanušovice a
Lázněmi Slatinice dostanou na
realizaci více sto miliónů korun.
Získají je z Regionálního operačního programu Střední Morava
určeného k rozdělování evropských dotací v Olomouckém a
Zlínském kraji.
Příslušné smlouvy dnes podepsal
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, který stojí v čele výboru
regionální rady, jež o poskytnutí dotací rozhoduje. „Letos jsem již podepsal smlouvy o podpoře padesáti
sedmi projektů v celkové hodnotě
786 miliónů korun. Je to důkaz, že
naše města, obce, neziskové organizace a podnikatelé umějí připravovat kvalitní projekty,„ uvedl Martin
Tesařík.
Největší částku z pěti žadatelů získá
město Uničov, které na revitalizaci
centra města dostane 61,9 miliónu
korun. „Naše práce na tomto projektu trvá již šest let. Jsem ráda, že se
nám konečně podařilo získat na obnovu centra města podporu,“ uvedla starostka Uničova Jarmila Kaprálová.
Celkem 21,2 miliónu korun dostane

z regionálního operačního programu obec Vikýřovice. Podle starostky Zdeňky Riedlové je využije na
investice do místních komunikací,
úpravy drobných vodních toků, veřejného osvětlení a mobiliáře. Projekt podpoří pomyslný trojúhelník
mezi zámečkem a v něm sídlící mateřskou školou a galerií, základní
školou ve sportovně společenském
areálu a poštou, obecním úřadem a
knihovnou. „Tento trojúhelník nám
nahrazuje neexistující přirozené
centrum obce, jíž chybí historická
náves,“ uvedla starostka Riedlová.
Další finanční prostředky získají
Lázně Slatinice, které pracují na rekonstrukci a modernizaci svého zařízení včetně nových čerpacích vrtů
pro získávání přírodní minerální vody sloužící k léčebným a rehabilitačním účelům. Lázně mohou počítat s dotací 11 miliónů korun. Celkem 7,7 miliónu korun získá Pivovar Holba na rekonstrukci bývalé
školy na muzeum pivovarnictví a
investice do podpory cestovního ruchu. Martin Tesařík v pátek rovněž
podepsal smlouvu s Hotelem Bouzov, který bude moci využít 3,3 miliónu korun na výstavbu nového
patra a vybudování parkoviště.

Faktické setkání s jógou může
být docela jiné, než bychom si
mohli obecně představovat.
Obraz levitujícího jogína
bývá občas pojímán jako
groteskní dekorace, nicméně
jóga je opravdu docela o
něčem jiném. A hlavně –
prvním
předpokladem
opravdu není mít umět stát na
hlavě. Pokud upustíme od zažitých dogmat, otevírá se nedozírná škála možností, čím
vším jóga může být.
„Spousta lidí mě potkává a říká,
že by to taky zkusili. Ale když
jóga je přece to stání na hlavě,„
usmívá se Dana Poláková z
Konice. Přesto přiznává, že ke
cvičení jógy sama musela léty
svým způsobem dozrát. „Už na
základní škole jsem začala s
gymnastikou, cvičila jsem na
kladině a na bradlech. Pak jsem
pokračovala ve sportovní gymnastice. Postupem času jsem se
stala
v
této
disciplíně
cvičitelkou III. třídy,„ přibližuje
svoji cestu, v níž se prolíná
pohyb ve spoustě podob. Možná
tedy není divu, že ji ‚neminulo‘
i něco takového, jako je jóga.
Teda z laického pohledu ‚něco
takového‘. Jóga samozřejmě má
svoje místo v pohybové kultuře
a ne úplně řadové. Dalo by se
říct, že jóga je vlastně kulturou
sama o sobě. Ale i přesto. Jóga
je spojována s Východem a východními filozofiemi. Je nutné
pro cvičení jógy hledat
myšlenkové spojení i s tímto pojetím světa? „Pro cvičení jógy to
opravdu nutné není,„ uspokojuje
naši zvědavost D. Poláková,
dnes mimo jiné už také
cvičitelka jógy III. stupně.

Přesto sama přiznává, že ani její
cesta k tomuto cvičení nebyla
úplně přímá. Bez ohledu na
zmiňované předchozí aktivity,
jimž se částečně věnuje dodnes
v podobě aerobiku, kalanetiky
nebo posilování, bylo nutno se
na začátku s jógou náležitě
sblížit. „Soubor cviků mi na
samém začátku nevnesl do života očekávané účinky. Bylo
opravdu těžké být myslí jen při

cvičení a nerozptylovat se
myšlenkami na rodinu, domácnost a tak,„ přiznává. Potřebné
dimenze otevírá pouze schopnost oprostit se od rozptylujících
myšlenek. To chce všechno svůj
čas a poznání.
Pro mnohé je jóga zahalena jakoby tajemstvím, jakoby
něčím, co ji odděluje od všedního světa. Na jednu stranu je
to právě to, co jóga nabízí –

Každou středu večer žije konický zámek jógou. Není nutno přijít rovnou ve cvičebním úboru a s karimatkou. Stačí se mrknout a pak se uvidí.

skloubení psychické i fyzické
relaxace, opačně to ale nevylučuje, že je to jen pro vyvolené a
normálnímu smrtelníku je něco
takového
zapovězeno.
Nicméně než špatné cvičení,
tak raději žádné. Jednoduše řečeno. V tom lepším případě
vám nic nedá, je to jenom promarněný čas, v tom horším je
docela klidně možné si i ublížit.
Soubor cviků by neměl být
nijak nahodilý, musí mít určitý
cíl a důvod. I když je to možná
hodně vzdálené přirovnání, ale
nakonec zase třeba ne tak moc,
dalo by se to přirovnat k oborům východní medicíny, akupresuře nebo akupunktuře.
Každý cvik má svůj konkrétní
smysl, který může mít svůj cíl
v úplně jiné části těla. Ale to
opravdu jenom tak pro dokreslení nebo spíš načrtnutí. Vlastní
postata asi není ani zdaleka tak
jednoznačná. „Vždy po třech
měsících v kurzu úplně měním
soustavu cviků. I během cvičení se ale bavíme o tom, co
komu vyhovuje nebo co by
bylo potřeba pozměnit,„ vysvětluje cvičitelka jógy Dana
Poláková. Konkrétnímu cíli,
ulehčení bolesti a podobně,
může sloužit i jeden samostatný
cvik. Ovšemže i to za předpokladu znalosti cvičení.
Jóga je ale opravdu cvičení pro
každého, jde jenom o to to vyzkoušet a vydržet. Je to totiž
dlouhá cesta, vlastně celoživotní, pokud se tomu člověk
věnuje intenzivně. „Pokud můžu
říct, jóga je opravdu cestou k
uklidnění těla, mysli i duše.
Žádné prášky, nic takového.
Skutečně to pomáhá. Opravdu je

Magistra Jarmila Podhorná a
její úspěšná firma Naděje z
Brodku u Konice reprezentovala prostějovský region v
Praze na Žofíně. Zde se totiž ve
čtvrtek 19. února konalo za
účasti nejvyšších politických a
státních představitelů slavnostní vyhlášení soutěže o titul
Podnikatel roku 2008.
Jarmila Podhorná byla mezi třinácti finalisty krajského kola soutěže a spolu s ní zde Prostějovsko
zastupovali také Ivo Martínek z
firmy ELMO-PLAST, Tomáš
Pour ze Slévárny ANAH a majitel Běleckého mlýna Richard
Benýšek. Z devíti krajů, které tuto
soutěž pořádají, se slavnostního
večera zúčastnilo na tři stovky úspěšných manažerů.
„Je to pro mne veliké ocenění a
povzbuzení do další práce. Někdy
si myslím, že už nemůžu dál, ale
mám v hlavě další a další plány.
Chvilková krize se přežene a já
zase myslím na lidi, kteří na mne
spoléhají ve své bolesti a trápení a
čekají ode mne pomoc. Navíc zaměstnávám téměř dvacítku lidí a
to je velký závazek, který mě
žene dál,„ tvrdí paní Podhorná.
Vloni absolvovala maraton 80
přednášek, řady relací v rozhlase,

ale potřeba cvičit systematicky
a třeba v tuto chvíli je už pozdě
se zapojit se do našeho kurzu
pro toho, kdo s jógou nikdy
nepřišel do styku. Pokud ale
bude zájem, není problém nový
kurz pro začátečníky zase
rozběhnout. Každopádně ti, co
chodí nyní, mají určitě chuť
pokračovat dál a to jsem moc
ráda,„ dodává cvičitelka.
Z jógy je nejspíš dobré mít respekt, už jenom pro to propojení
těla, duše i mysli. V žádném případě ale ne strach. Nicméně ani
jakákoliv tělesná omezení nejsou důvodem, proč by mělo být
někomu cvičení zapovězeno.
Ovšemže – nenaráží se v
takovém případě na ono zmiňované, než cvičit špatně nebo nedokonale…? „Samozřejmě je i
v tomto případě jóga přínosem.
Ale znovu – pod vedením
zkušeného cvičitele. Bez toho to
opravdu nejde,„ poznamenává
Dana Poláková.
A ještě trochu jinak. Co vzala
nebo naopak dala jóga vám?
„Vzala asi spoustu času při
cvičení, čehož ale naopak
vůbec nelituji, protože to, co
mi dala, je mnohem víc. Když
přijdu třeba z aerobiku, jsem
utahaná, uhoněná. Naopak jóga
je
relaxace,
skutečný
odpočinek a dobití energie,„
odpovídá na naši otázku
cvičitelka. Ale i tak se zeptat
musíme. Jak je to s tím stáním
na hlavě? Umíte to? „Je to
takzvaná královská pozice.
Umím stát na hlavě. Ale jóga
pouhým uměním stát na hlavě
opravdu
není,„
opakuje
cvičitelka jógy Dana Poláková
z Konice.
–MiH-

Nejvíce vzorků je překvapivě ze švestek
Již jen necelý měsíc zbývá do soboty 28. března, kdy se bude
konat druhý ročník degustátorské
soutěže Mostkovické kaléšek.
Přijaté vzorky se utěšeně rozrůstají a překvapivě na náš region je
zatím nejvíce destilátů ze švestek.
„Několik vzorků nám přišlo i z
jihu Moravy, konkrétně poslední
z Velké nad Veličkou. Mezi přihlášenými slivovicemi převládá
ročník sklizně 2007. Dosti je také
obsazována kategorie směsek a
ostatních ovocných destilátů.
První vlaštovky už také dorazily
do kategorie domácích likérů a s
velmi tvrdou konkurencí se
budou muset popasovat i výrobci
domácí sekané,“ prozradil několik novinek týkajících se koštu
jeho hlavní organizátor Lubomír
Karafiát.
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-

lušníci Hubertova cechu „zkoušky
z dospělosti.„ Zasněžená pole v
lednu a únoru totiž patří k období,
kdy dobří hospodáři intenzívně
přikrmují zvěř strádající nedostatkem přirozené potravy.
Dlouhé období mrazů a souvislá
sněhová pokrývka přivádí lesní a
polní zvěř blíž k lidským obydlím
a ke krmným zařízením, kde
mohou najít něco k snědku. Srnčí i
zaječí zvěř strádá a její přežití
závisí od lidské pomoci. Zvěř si
vytváří dostatečné tukové zásoby,
aby přežila i tu nejtvrdší zimu, po
celé léto. Přesto je právě nyní odkázána na pomoc člověka, který
jako dobrý hospodář ví, co zajíci,
srnky i pernatá potřebují k
překonání zimního období.
„Zatím to není nijak kriticky
dlouhá doba, takže přikrmování
zvěři stačí, pokud se ke krmelcům
dostane. Pokud se však prudce
ochladí a současná změklá
sněhová pokrývka zmrzne nebo
napadne další sníh, zvěř se bude ke
krmným zařízením dostávat hůř.

Zvláště srnčí zvěř si na ledu
zraňuje běhy a kopýtka a trpí
zbytečným podchlazením, což se
později projevuje menší odolností
vůči nemocem a různým infekcím,„ objasnil nástrahy zimy
jednatel Okresního mysliveckého
spolku v Prostějově Jiří Procházka.
Myslivci rozváží krmení jednak
plošně, jednak zakládají do
krmelců. Je to převážně vojtěškové
seno, jádro, odpad a silážovaná
kukuřice, řepa, sůl. Zvláště oves je
pro spárkatou zvěř nejvhodnější
obilovinou. Teď v únoru chutnají
zvěři ořezané větve vrby, i když
zvěř hledá sama vhodné a
dosažitelné větve. Pokud si vyhlédnou pěstitelský ovocný sad, pak
je to pro sadaře pohroma. V zimě
se také zvěř víc stahuje k silnicím,
kde se používá sůl, a častěji pak
doplácí na střet s autem.
Enormním odlovem černé zvěře se
podařilo snížit její vysoký stav v
loňském roce a uklidnit rozezlené
zemědělce. Divočáci devastovali
na podzim zvláště pole s kukuřicí

pěstovanou na zrno.
Muži v zelených kamizolách
apelují na běžkaře a pejskaře, aby
se v přírodě chovali opatrně a
ohleduplně a pokud možno nevstupovali do lesa. Psi označkují

Už se to opravdu blíží,
vlastně už je to skoro tady.
Sobotní večer a noc v jeseneckém kulturáky bude
přece jenom trošku divočejší, než ostatní víkendy
během roku. On takový V.
společensko-erotický ples
zajisté není jen tak obyčejnou tancovačkou.
Již potřetí se vám na tomto
místě snažíme přiblížit, co že
vás čeká, pakliže nezůstanete
sedět doma a vyrazíte si. Krize nekrize, nikdo na ni stejně
nezná ten pravý lék, tak proč by
jím nemohla být právě přiměřená dávka erotiky. Sic o tom
slovutní ekonomové a národohospodáři mlčí, přesto však nic
není vyloučeno.
Ovšem nezabývejme se makro
a mikroekonomickými kejkli, s
nimiž stejně nehneme ani o píď.
Nejdřív pořešíme to, co asi nadevše zajímá ty, co se zapojili
do naší soutěže a odpověděli na
naši otázku z minulého
Večerníku. A to – kolikátý že v
pořadí ten letošní eroťák vlastně
je. Odpověď se nabízela už v
úvodu této stati, ovšemže pro
pořádek je správné zopakovat,
že jde už o V. společensko erotický ples. Tím pádem do osudí
se dostali všichni, kteří svoji odpověď spojili s pětkou. A náš redakční ‚žreb‘ rozhodl, že
druhou sérii tří lístků (tři lístky
jsme už také nadělovali minulý
týden) si mezi sebe rozdělí
Simona Maléřová, Žeranovská
15 Prostějov, Milan Burda,
Vranovice 59 a Věra Matušů,
Českobratrská 9 Prostějov.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

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

VOLEJTE:

775 562 356
NECHTE SI JIŽ TEĎ
PŘIPRAVIT KOLO
NA NADCHÁZEJÍCÍ
CYKLISTICKOU
SEZÓNU.
VYHNETE SE
TÍM DLOUHÝM
ČEKACÍM LHŮTÁM
V SERVISECH NA
POČÁTKU JARA.
VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL
OPRAVY * servis
* součástky
DO 24Hod.
* doplňky

krmelce, zvěř má velmi citlivý čich
a už se ke krmelci nepřiblíží. Navíc
zavětří nebezpečí, je neklidná a ve
stresu při útěku zbytečně vydává
energii, kterou nemá čím doplnit.
-jp-

Ilustrační foto

Hodinový
manžel
Potøebujete

Karel Sochor

STAROŽITNOSTI

KERAMIKA PLUS

GOLEM

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

tvoří nejen zdroje léčivých výtažků, ale svým ekologickým laděním přispěje k ozelenění a
celkovému zlepšení životního
prostředí v obci.
-jp-

Pozvánka
V úterý 3. března se koná v Hasičské zbrojnici v Držovicích
přednáška spojená s besedou o zdraví, léčení a alternativní medicíně. Od 15,00 hodin se zde o své poznatky a vědomosti podělí se všemi zájemci magistra Jarmila Podhorná z firmy Naděje
v Brodku u Konice.

SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700
SO

Stejně jako minule, ani pro tyto
volňásky nespěchejte do redakce, oproti osobnímu dokladu, že jste to opravdu vy,
kterým se prokážete přímo u
vstupu, vám bude volný přístup
do světa erotiky umožněn.
Tím bychom tedy mohli považovat tuto zásadní věc za vyřízenou a pro ty, co by snad ještě
nevěděli, v krátkosti zopakujeme, nač se dá při případné návštěvě ‚eroťáku‘ už tuto sobotu
7. březnaod 20 hodin v kulturáku v Jesenci také narazit.
Policejní akademie, tak se jme-

nuje první bod programu, sice
může ještě vyvolat jisté rozpaky, kam že se to vlastně
chystáte. Nicméně následná
přehlídka spodního prádla už
zajisté ledasco napoví. Pak přijde na řadu frutis-show – jedinečná příležitost pro pány si
sníst, co si sami navaří. V tomto
případě sníst to, čím si nazdobí
svoji hodovnickou tabuli v podobě dívčího těla. A pokud by
jim i to bylo málo a posbírali by
dostatek kuráže, můžou ji pak
ještě v zákulisí umýt. Pro dámy
je pak v nabídce pánský strip-

týz a samo sebou úplně pro
všechny předvede svoji dvacetiminutovou show držitelka 4
pornooscarů
MONI-CAT.
Chybět samozřejmě nebudou
ani dívky ‚nahoře bez‘ s losy do
erotické tomboly. To všechno
za asistence kapel AREST a
MERKUR. A abyste pak nemuseli vyzvídat, jaké to tam
bylo, je lepší se přijít podívat a
přesvědčit se na vlastní oči. I
když tam samozřejmě bude i
Večerník, ani do novin se nevejde vše…!
-MiH-

lím, že ne. A jestli mi nějaká událost unikla. To nepochybně, nejsem pořád doma,„ přiznává
Zdeněk Balcařík. A jak k tomu
podotkla starostka, o některých
plánovaných akcích ho prostě a
jednoduše občas zapomene informovat.
Smržickou kroniku v takové podobě zpracovával Zdeněk
Balcařík podvanácté, přibližně
popáté má dnešní podobu. Přesto
se rozsah a kvalita pořád vyvíjí a
jak Zdeněk Balcařík prozradil,
rozhodl se pořídit si novou kameru, aby ten příští film byl ještě
lepší. A co bylo jiné pro samotného tvůrce? „Především v tom,
že jsem ho měl hotový už několik
dní předem. Většinou to bývá
tak, že to stíhám tak na poslední
chvíli, někdy ještě v okamžiku,
kdy už lidé přichází do sálu.
Letos mě ale minuly jakékoliv
problémy s technikou, takže
práce šla dobře od ruky,„ pochvaloval si v pátek večer
Zdeněk Balcařík, který sice budoucnost okomentoval tím, že
své chátrající tělo bude muset vyvažovat stále dokonalejším technickým vybavením, ale pokud to
půjde a bude o videokroniky
zájem, bude v nich pokračovat.
–MiH-

Jako v toboganu se cítili místy řidiči při překonávání Drahanské
vrchoviny přes Protivanov. Ale
stačilo popojet kousek dál, čí se
nechat pootočit silnicí kousek
jinou světovou stranou a sněhové
bariéry ty tam. Patrně sněhová
vánice, která se tudy přehnala,
zanechala na své cestě za sebou
nepřehlédnutelné stopy, zatímco
místa v zátiší zůstala takřka nedotčena. No ať tak, či tak, cesta
do Boskovic a zpět, kterou jsem
tudy absolvovali, byla v pondělí
v celé délce mokrá, bez jakýchkoliv záludností a nástrah.
Včetně svezení podobnými tobogany, jaký jsme zachytili reportážním foťákem.
–MiH-

KLADKY: Večerní sjezdovka je opravdu lákavá

Ani nemusí být člověk vyznavačem lyžování, už samotné koukání se na
osvětlenou sjezdovku při večerním lyžování má něco do sebe.
tuhává a 450 metrů dlouhý sráz s
převýšením 82 metrů si nic moc
nezadá s opravdovými horskými
středisky. A to i co se týče potřebného servisu s prevencí proti
‚promrznutí‘. I když na začátek
března slibují meteorologové už

opravdu tak trochu jaro, pokud
aktuálně neslíbí ještě něco jiného,
snad se ještě tady párkrát lyžovat
bude. Na svahu bylo aktuálně 63
cm přírodního a technického
sněhu, takže to doufejme ještě
aspoň chvilku vydrží.
–MiH-

Dětský karneval v Čechovicích se vydařil Nový Kladecký kos bude vyhlášen už v sobotu
V neděli 22. února se konal v
čechovické sokolovně tradiční
karneval pro děti. Akci připravily paní učitelky a vychovatelky za pomoci členů TJ
Sokola Čechovice. Celým programem provázela hudební
skupina Melody. A na co se
děti nejvíce těšily? Tradičně to

byla bohatá tombola, odměny
pro nejzajímavější masky, soutěže, taneční vystoupení malých
školaček
Karolíny
Doleželové a Denisy Konečné
a těch nejmenších mažoretek.
Všichni návštěvníci se dobře
bavili. Tak za rok opět v
Čechovicích.
-red-

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

=PENĚŽENKA HOLÁ!!!
KOLA

ných DVD. Zasvěcený komentář
dodával některým na první pohled docela obyčejným situacím
glanc a grácii a alespoň z toho, co
jsme mohli sami vidět (celý 2.
díl), největší úspěch zaznamenala
opilecká etuda mladíka, který nad
ránem vraceje se z flámu nemohl
najít cestu do své mikiny. Ani to
mu ovšem nevyneslo nominaci
na ocenění Smržické lev 2008 pro
nejúspěšnějšího herce filmu.
Nominace se vybírali z okruhu
těch, co ve filmu vystoupili a byli
ochotni mluvit na kameru, což v
tomto případě by asi příliš nešlo.
„Mnozí mají jednoduše strach
něco říct, tím pádem se ale nemůžou ani stát kandidáty na toto ocenění,„ vysvětluje tvůrce filmu
Zdeněk Balcařík. Ze šesti nominovaných
si
keramického
Smržického lva 2008 odnesl
Vladislav Mrázek za svoji roli ve
scéně ‚Gratulace k životnímu jubileu‘.
Zeptali jsme se tedy také samotného autora snímku Zdeňka
Balcaříka, zda se mu stalo, že by
teprve ‚ve střižně‘ na pořízeném
záznamu objevil nějaký detail
nebo něco, o čem do té chvíle ani
netušil, že se mu do objektivu
‚vloudilo‘. „Trochu jste mě takovou otázkou zaskočili, ale mys-

OBRAZEM

Asi tomu hodně napomohli
jarní prázdniny, které díky
počasí umožnili školáků je dle
libosti strávit na lyžích, a také
trochu obava, že zima už
opravdu pomalu končí a příležitostí si zalyžovat už tolik nebude. I přesto večerní lyžování
na sjezdovce v Kladkách, kam
jsme se zajeli mrknout ve
středu večer nepřipomínala
pouze školní lyžařský kurz.
Svah obsadili lyžaři snad
všech věkových kategorií a
snad se vším, s čím se sem dá
vyrazit. Večerní lyžování na
osvětlené sjezdovce opravdu
má nesporné kouzlo, a to
nejen proto, že umožňuje se
sem díky dostupnosti vydat i
po práci. Pohled na lyžaře,
kteří za sebou nechávají osvětlené obláčky sněhového prachu je úžasnou podívanou i
pro ty, co sem dorazí lyží nemaje.
I přesto, že ve dne už teploty
opravdu maličko pokouší blížící
se jaro, se stmíváním docela při-

DRAHÝ BENZÍN
PROTO PŘIJĎTE PRO
NAŠE DOTOVANÁ

Ten pohled do sálu by spousta
filmových tvůrců jenom záviděla. V pátek večer se před
zcela zaplněným kulturákem
ve Smržicích promítala premiéra tetralogie věnovaná tomu,
jak šel život v roce 2008 se vším
úsměvným a vážným, co k životu patří. Jak ale říká jeho
tvůrce, už v tuto chvíli má v kameře další momenty, které už
ale budou patřit filmu příštímu.
„Některé věci jsem vůbec neviděla, o některých vůbec nevím,„
přiznala v pátek večer Večerníku
starostky Smržic Ing. Hana
Lebedová. Také ona nemohla
chybět mezi těmi, co si nenechali
ujít premiérové promítání smržické videokroniky věnované
roku 2008. Stejně jako všechno
ostatní mnohdy netušila, co ji v
dalších
záběrech
čeká.
„Některých věcí se nemůžu zúčastnit, vidím je až tady poprvé.
A jak se mi Smržice z takového
pohledu líbí? Líbí se mi a líbí se
mi čím dál víc,„ dodává starostka.
Smržický velkofilm byl rozdělen
do čtyř dílů přibližně po 50 minutách, každý z nich dokumentoval
jeden čtvrtrok. Pro toho, kdo to
nestihl nebo se mu tady nechtělo
prostě vysedávat, byl přímo k dispozici také na čtyřech samostat-

NADĚLUJEME DALŠÍ TŘI LÍSTKY NA EROŤÁK

Naopak srnčí i zaječí zvěř strádá, přežije jen díky lidem
V sobotu 21. února sčítali příslušníci Hubertova cechu v
prostějovském regionu polní
zvěř. Podtrženo sečteno –
výsledek za celý region je pozitivní. Varovné prognózy o poklesu stavů zvláště drobné zvěře v
některých částech okresu se nenaplnily.
„Zrušili jsme podzimní hony, protože zvěř z polí zmizela. Počet zajíců a bažantů poklesl až o 60-70
procent. Citelný úbytek chceme
letos na jaře doplnit o divoké
bažantí slepice, odhaduji tak za 10
tisíc korun, abychom oživili chov a
zajistili reprodukci,„ konstatoval
předseda mysliveckého spolku v
Tištíně Josef Polášek. Myslivecké
spolky jsou tady od toho, aby se o
zvěř intenzívně staraly. Proto řada
mysliveckých sdružení pravidelně
investuje do „nové krve„.
Nejčastěji jsou to právě bažantí
slepice odchycené ve volné přírodě
nebo odchované v obřích bažantnicích, kde mají dostatek volnosti.
Právě v tomto období skládají přís-

evropské úrovni. Z Evropských
fondů získala také finanční podporu ve výši 3,5 milionů korun.
Letos už leží na stole nový projekt zásobní zahrady, která vy-

Jesenec, sobota, erotika…

Polní zvěře výrazněji neubylo, myslivci si oddechli
Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík podepsal také smlouvu s Hotelem
Bouzov, další miliony korun potečou i do Lázní Slatinice

televizi, na sympoziích doma i v
zahraničí. Je uznávanou léčitelkou a propagátorkou alternativní
medicíny i mezi odborníky v
oboru lékařství. Její firma v
Brodku u Konice produkuje bylinkové výluhy, masti, oleje, tinktury, vitamíny a potravní doplňky
používané k očistě těla, posílení
imunity a k podpůrné léčbě celé
řady zdravotních problémů.
„Lidé se začínají stále více vracet
k přírodě při řešení zdravotních
potíží. Vždyť byliny byly od dávných věků prostředky k léčení neduhů těla i duše, babku kořenářku
měla skoro každá vesnice. Také
dnešní fyzioterapie využívá poznatků léčivých látek z bylin a
rostlin, nejnovější metodou je pak
gemmoterapie, kdy se využívají
látky obsažené v pupenech a semenech rostlin,„ objasnila tajemství svých léčivých kúr. Ty
dokáže magistra Podhorná „ušít„
každému člověku přímo na míru.
Nominace do soutěže Podnikatel
roku není náhodná. Jarmila
Podhorná má za sebou 10 let úspěšné práce. Produkci za toto období několikanásobně zvýšila, v
roce 2007 postavila novou výrobní halu za 14 milionů korun
vybavenou moderní technikou na

Zadařilo se. Vybrat na čechovickém karnevalu tu nejlepší masku bylo pro
pořadatele velkým oříškem.

Chybička se občas vloudí a
vloudila se i v souvislosti s
Kladeckým kosem. O dětské
zpěvácké soutěži – jak jinak
než v Kladkách – jsme psali
minulý týden. Vše vyřčené je
pravdou, až na maličký detail.
Začátek není ve 14 hodin, jak
bylo anoncováno, ale už o
hoďku dříve, tedy ve 13.
To ovšem vůbec nic nemění na
obsahu, tedy na tom, co je možné
od Kladeckého kosa očekávat.
Ti, co vědí, není třeba sáhodlouze
vysvětlovat, těm, co netuší to ale
prozradíme. V dětském zpívání
se utkají na pódiu možní adepti
příštích Českých slavíků, či ocenění možná ještě vyšších.
Vyzpívat si titul Kladecký kos
tedy může být dobrým základem.
Účastníci jsou rozděleni podle
věku do tří základních kategorií
– od předškoláků až po poslední
ročník ‚základky‘. Tím jsou tedy
dány základní mantinely. Je pak
už na každém soutěžícím, jaký si
zvolí doprovod. Zda z hudebního
podkladu na CD nebo doprovod
živý, či naopak žádný a spolehne
se pouze na svoje hlasivky.

Nad vším bude dbát erudovaná
porota, v níž oproti loňsku vystřídá Báru Basikovou vystřídá
herec Petr Polák, mezi arbitry
naopak stejně jako vloni usedne
i senátorka Božena Sekaninová.
Moderátorského mikrofonu se
opět ujme Láďa ‚Sovjet‘ Rus.

Ještě jednou tedy upozorňujeme na mýlku z minulého
Večerníku – Kladecký kos začíná v sobotu 7. března ve 13
hodin v sále Kladecké hospody.
O tom, jak to dopadlo, samozřejmě budeme informovat.
–MiH-

Diplomy pro Kladecké kosy jsou už připraveny, jaká se na nich ale objeví
jména se uvidí až po verdiktu poroty v sobotu odpoledne.

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
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
Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. Informace: Sportcentrum – DDM, Mgr. T. Zajíčková,
tel. 582 332 297.
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE
CHORVATSKO - Biograd na Moru
24.6. - 2.7.2009
Informace: J. Zatloukal 582 332 297,
e-mail: jzatloukal@sportcentrum
ddm.cz.
Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Pro děti od 7 let HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: po dobu celých letních
prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v Mostkovicích.
Info: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,
tzajickova@sportcentrumddm.cz
LÉTO V BRADAVICÍCH - prázdninová škola čar a kouzel. Termín: I. turnus: 5.- 10.7.2009 (děti 7 - 11 let). II.
turnus: 12. - 17 7.2009 (děti 10 - 14
let). Místo: Českomoravská vysočina
RS Drak. Nutná záloha do 28.2.2009
- 1000 Kč. Informace: Bc. M. Koudelková, 582 344 125
Galerie S, SOU obchodní, E. Husserla 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: 6.3., 20.3.,
3.4., 17.4., začátek vždy 14.30 hod.
Na kurz není třeba se předem přihlašovat. Kurz je bezplatný. Bližší infor-

mace na www.cmg.prostejov.cz
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 onemocněním kardio a respiro na
HORNÍ BEČVĚ. Čeká na Vás horský hotel Cherry s dvoulůžkovými
pokoji a bungalovy s plným soc. zařízením. Doprava zvláštním autobusem, lékařské zabezpečení, odborní
cvičitelé, solná jeskyně, vířivka a bohatý program. Plná penze. Zájemci se
mohou hlásit a podrobné info obdrží
na tel.: 739 513 405 – Vladimír Pařízek do 13. března.
Zápis děti k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2009/2010 se koná v
úterý 3. března 2009 od 14.00 do
15.00 hodin v budově mateřské školy.
Program MC Cipísek
Přijímáme přihlášky na kurz Respektovat a být respektován (odpolední
kurz v MC sídl.Svobody) - akreditovaný kurz o výchově a komunikaci
pro rodiče, prarodiče, vychovatele i
pedagogy.
Mimi-klub - kurzy pro nastávající a
čerstvé maminky s dětmi do 1 roku.
Poslední volná místa v kurzu Baby
masáže- 4.3. a 11.3.,středa 12.3014.30, MC Dvořákova ( na kurz je potřeba přihlásit se předem v MC).
Kreativní večer pro rodiče- velikonoční ovečky,18.3. od 18hod. v MC
Dvořákova, přihlášky v MC
Od 2.3. probíhají zápisy dětí i rodičů

KUPÓN č. 9
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

do kroužků na duben-červen.
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868
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.
Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v
srpnu 2009. Více Info pí. Zapletalová
776 054 299, 582 366 212.
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.
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, Vízovic – 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.
POZVÁNKA na tradiční veřejnou
ochutnávku a soutěž o nejlepší domácí pálenku VRANOVSKÁ
ŠTAMPRLA, jejíž sedmý ročník se
uskuteční v sobotu 7.3.2009 v Moto-

restu 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 e-mail: agencymamut@volny.cz
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR ZO PV – Klubu Kardio
pořádá členskou schůzi v úterý dne
11. března 2009 ve 14.00 hod. v přednáškovém sále Národního domu. Na
schůzi se bude možno přihlásit na rekondiční pobyt v Beskydech na Horní Bečvě.
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.

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.
Cyrilometodějské gymnázium v
Prostějově zve na výstavu fotografií o. Antína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého – Austrálie a
Nový Zéland, ve školní kapli Cyrilometodějského gymnázia na Komenského 17. Veřejnosti bude výstava přístupna až do konce března vždy v odpoledních hodinách.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, pořádá přednášku
na téma „PROBLEMATIKA NÁSILÍ VE STARÉM ZÁKONĚ.“ Přednáší : ThDr. Petr ŠANDERA biskup
Brněnské diecéze CČSH ve čtvrtek
26.vbřezna 2009 v 17.00 hodin v sálku fary Církve československé husitské, Demelova 1, v Prostějově (II.
patro). Srdečně zvou pořadatelé
EDEN – Vrahovice:
Neděle 8.3. další z kurzů navlékání
korálků "Korálkování". Začátek je ve
14.00 hod., předpokládané ukončení
v 17.00 hod. Odměnou Vám budou
Vaše výtvory, které si budete moci
odnést domů. Závazné objednávky
přijímáme na tel. 608 421 853.
WELLNESS STUDIO EFFECT,
Plumlovská 62. Nabízíme moderní a
vysoce účinná zařízení na bázi podtlakové terapie, odbourání nadváhy,
spalování tukové tkáně, odstranění
celulitidy, suchou saunu s vibrujícím
lůžkem, nejmodernější masážní křeslo s diagnostikou blokády, relaxace,
příjemné posezení, odborně školená
obsluha. Tel. 775 276 710. Po-Pá 9 20 hod. So dle objednání. JARNÍ
SLEVY. www.wellnesseffect.cz
FIT CLUB LINIE, Újezd 3,
tel. 608 881 704:
BEJBY KAVÁRNA pro maminky s
dětmi zahajuje provoz v pondělí 9. 3.
v 9.00 hodin.
ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Správná odpověď z č. 7: Na snímku je budova na ul. Poděbradovo náměstí. Vylosovaným výhercem je Zdeňka Holousková, Moravská 9, Pv. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt
na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 10. března 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 16. 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).

začíná od pondělí 9. března. Hlídání je
ZDARMA na všech hodinách cvičení, denně od 15 do 20 hod, ráno od 9
do 10 hod.
NOVÉ HODINY KALANETIKY
pro začátečníky v úterý a ve čtvrtek od
15 do 16 hod, od 20 do 21 hod.
SPINNING 50+ - pro starší a pokročilé, mírné tempo, hudbu ve stylu oldies. Každé pondělí 18.45.
HLEDÁME LEKTORY na ranní
hodiny kalanetiky a spinningu.
Akce v Městské knihovně
Prostějov:
„Braillovo slepecké písmo – symbol naší gramotnosti“ – prezentace
pořádaná ve spolupráci s organizací
SONS v Prostějově Vás seznámí s
historií vzniku a využitím Braillova
slepeckého písma, včetně praktické
ukázky čtení a psaní. Jste srdečně
zváni v úterý 3. března 2009 ve 13.00
hod.
Poradna pro spotřebitele – ve čtvrtek 5. března 2009 v době od 14.00 do
16.00 hod vám pracovnice ze Sdružení obrany spotřebitelů pomůže řešit
Vaše spotřebitelské problémy. (Poradna pro spotřebitele se koná pravidelně, každý první čtvrtek v měsíci ve
studovně v přízemí budovy.)
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris - tvořivá dílna:
Keramika: Velikonoční dekorace pondělí 9. března 2009 od 16:00 do
18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov.
Rozhodl jsem se nekouřit
1+5 setkání. 5., 9., 10., 11., 12. a 16.
března 2009 - DUHA – kulturní klub,
Školní 4, Prostějov. Kdy: každý den v
18:30. Seminář, který pomohl více
než 12 milionům kuřáků z celého světa zbavit se návyku kouření. Účinnost
této metody je 75-85 %. I Vy můžete
rozšířit jejich řady. Lektor: ThB. Petr
Pimek. Pořádá OS Život a zdraví ve
spolupráci se sborem Církve adventistů s.d. v Prostějově, kontakt:
775789005, dan.dobes@seznam.cz.
Vstup volný.
Občanské sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. ve spolupráci s TJ SOKOL
KOSTELEC NA HANÉ pořádá
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Neděle 8. března ve 1400 hod
(v sokolovně). Vstup dětí pouze v
MASKÁCH a v doprovodu dospělých. PROGRAM: - přehlídka masek; - soutěže pro děti; - dětská tombola; - zábava u muziky. HUDEBNĚ
DOPROVÁZÍ PAN PETR PETŘÍK.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Srdečně zvou pořadatelé.
Okresní výbor KSČM a Levicový
klub žen pořádají shromáždění u
příležitosti Mezinárodního dne žen.
Shromáždění se uskuteční 5.března
2009 od 14.15 hod. v přednáškovém
sále Národního domu. Srdečně zvou
pořadatelé.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
2. 3. pondělí – od 8.00 hodin
Kurz anglického jazyka(pravidelně
každé pondělí). Výuka probíhá v prostorách TyfloCentra na Budovcově
ulici č. 6 pod vedením lektora angličtiny Stanislava Řezníka. Kontakt na
TyfloCentrum: tel. 588 507 084, 775
266 712, nebo psát na mailovou adresu znojilova@tyflocentrum-ol.cz,
5. 3. čtvrtek – od 10.00 hodin
Tvoření z keramické hlíny (každý
druhý čtvrtek) v dílně ČSOP IRIS na
Husově nám.č.67 v Prostějově. S sebou přezůvky, svačinku, pracovní
oděv a nadšení.
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Kino Metro 70
Pondělí 2. března:
14.00 Vesmírní opičáci
17.30 Příběh o Zoufálkovi
Americký animovaný rodinný
film
20. 00 Po přečtení spalte
Americká černá komedie
Úterý 3. března:
17.30 Příběh o Zoufálkovi
20.00 Po přečtení spalte!
Středa 4. března:
17.30 Příběh o Zoufálkovi
20.00 Po přečtení spalte!
Čtvrtek 5. března:
17.30 Líbáš jako bůh
Česká filmová komedie
20.00 Líbáš jako bůh
Pátek 6. března:
15.30 Líbáš jako bůh
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh
22.15 Líbáš jako bůh
Sobota 7. března:
15.00 Líbáš jako bůh
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh
22.15 Líbáš jako bůh
Neděle 8. března:
15.00 Líbáš jako bůh
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 6. března:
20.00 Sněženky a machři po 25 letech
Česká komedie
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 4. března:
15.00 Tobruk
Pátek 6. března:
17.30 VICKY CHRISTINA
Barcelona
Americko- španělský film
20.00 Vicky Christina Barcelona
Sobota 7. března:
15.00 Rusalka Hupsalka
Pásmo pohádek
17.30 Vicky Christina Barcelona
20.00 Vicky Christina Barcelona
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 4. března:
9.00 Spádové kolo přehlídky
uměleckého přednesu recitátorů sólistů
(1. výběrové kolo WP 2009)
Čtvrtek 5. března:
18.30 - 20.00 Rozhodl jsem se
nekouřit
Zdravotně osvětový seminář
Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 2. března:
19.00 České nebe aneb Cimrmanův
dramatický kšaft
Divadlo Járy Cimrmana
Úterý 3. března:
19.00 Rozmarný duch
Pátek 6. března:
19.00 Cikánské inspirace
Apollo
13
Apollo
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Pátek 6. března:
21.00 ZNOUZECTNOST
Sobota 7. března:
21.00 SABOTAGE:
BASS NO BUSINESS
Simetrix
Simetrix
Pátek 6. března:
DJ Martin Čapka
Sobota 7. března:
DJ Iceman

Berani - 21.3.-20.4. Nejste předurčeni k tomu, abyste vymýšleli neustále nové věci a ohromovali tím své okolí. Spíše se zaměřte na svůj
vlastní píseček a odstraňte nedostatky, které jste zanedbávali.
Býci - 21.4.-21.5. Vaše výbušná povaha se opět projeví. Jen neradi
budete skousávat skutečnost, že je někdo lepší jak vy a také slaví daleko větší úspěchy. Bude vás to enormně štvát, ale nenaděláte nic.
Blíženci - 22.5.-21.6. Hádky s partnerem konečně pominou a znovu
se do sebe bláznivě zamilujete. Budete ale muset v mnohém ustoupit
a dát tak svému protějšku najevo, že i on má většinou pravdu.
Raci - 22.6.-22.7. Může se stát, že několik vašich rozhodnutí bude
velmi unáhlených, čehož brzy budete litovat. Hlavně se nepouštějte
do žádných velkých obchodních transakcí, nebo přijdete "na buben".
Lvi - 23.7.-23.8. Potěší vás nečekaná návštěva, která vám sdělí hodně
dobrých zpráv. Konečně se vám tak zlepší nálada, která utrpěla i tím,
že jste se dlouho cítili osamoceni. Tento týden bude velmi pozitivní.
Panny - 24.8.-23.9. Všude na ulici si dávejte pozor, ať nepřijdete k
úrazu. Budete mít pech a klidně můžete třeba spadnout i do kanálu.
Ve střehu buďte i před kapsáři, kterými se to kolem vás bude hemžit.
Váhy - 24.9.-23.10. Váš strach z neúspěchu dosáhne vrcholu a nebudete se chtít pouštět do žádných riskantních akcí. Máte recht, zůstaňte při zemi a radujte se i z maličkostí. Nic vám neuteče.
Štíři - 24.10.-22.11. Měli byste zvýšit pohybovou aktivitu. Hodně lidí vám vyčítá, že jste líní, a mají pravdu. Poslední dobou se ničemu nevěnujete a raději sedíte doma a čučíte na bednu. To se musí změnit!
Střelci - 23.11.-21.12. Měli byste přijmout pozvání na skleničku a
popovídat si s člověkem, na kterého stále myslíte. Sice se tomu stále
bráníte, ale dohromady vás může svést i úplná náhoda. Využijte ji.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nějaká planá gesta nepomohou. Pokud
chcete opravdu někomu pomoci, udělejte to hned a razantně. V
žádném případě se ale nevydávejte z posledních peněz, mějte rezervu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Můžete očekávat spory v domě, kde bydlíte.
Zřejmě nejbližší soused vás bude hodně štvát a dá vám jasně najevo,
že nejste jeho kamarád. Vy ale máte smysl pro humor a něco vymyslíte.
Ryby - 20.2.-20.3. Nemyslete si, že když jste pohlední, každý vám
půjde na ruku. Sice jste také dosti výřeční a hodně lidí dokážete prostě ukecat, ovšem na druhé straně jste průhlední a každý vás prokoukne.

06:15
Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (51)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (10)
07:55- Přátelé III (7)
08:25- M*A*S*H (1)
08:55- Panelák (82)
09:40- Odpadlík III (2)
10:40- Právo a pořádek III
(19)
11:40- To je vražda, napsala
IV (16)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (13)
13:10- Will & Grace VII (11)
13:40- Policie - New York
(124)
14:40- Čarodějky I (13)
15:40- Médium III (10)
16:40- Zločiny ze sousedství
II (19)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (8)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (66)
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha (9)
23:25- Žralok I (9)
00:15- Na plný plyn II (1)
01:10- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona II (2)
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05.00 - Krotitelé
dluhů (8/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10- Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kabinet
inženýra Caligariho
10.15 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
11.00 - Čétéčko
11.30 - Za školu
11.55 - Zkus mít vkus
12.20 - Bílé ovce
12.35 - Děti v Čechách (8/10)
12.50 - Záhady starého
05:59
Egypta (8/10)
Snídaně
13.05 - ETV 1 (2/6)
s Novou
13.10 - Eat it (2/6)
08:35 Zorro: Meč a růže (10) 13.20 - Pettson a Fiškus (1/2)
09:25 Krotitelé duchů
Německý
Americká komedie
animovaný film
11:35 Odložené případy IV
14.35 - Dobrodružství vědy
(18)
a techniky
12:30 Můj přítel Monk V
15.05 - Velké finále
(11)
16.40 - Zprávy v českém
13:15 Lenssen & spol.
znakovém jazyce
13:45 Ženatý se závazky (3) 16.50 - Buly
14:15 Kobra 11 VII (12)
19.30 - Jablkoň
15:10 Hvězdná brána VI (2) 20.00 - Souboj vojevůdců
16:05 Las Vegas: Kasino (12)
(9/13)
17:00 Odpolední
20.50 - Neznámí hrdinové
Televizní noviny
21.15 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
21.45 - Jak se žije modelkám
Odpolední Počasí
podle Dagmar Smržové
17:35 Kriminálka New York
22.00 - V odborné péči
II (6)
(22/43)
18:30 Ulice (1221, 1222)
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Q
Sportovní noviny
23.40 - Film point
Počasí
00.35 - Můj miláček ráže 6,65
20:00 Kobra 11 XIII (1)
Dánský film
21:00 Víkend
02.15 - Knižní svět
21:35 Dr. House III (8)
02.45 - Restart (8/8)
22:30 Alibi Stereo
03.00 - Máte slovo
Americko
03.45 - POKR
nizozemská
04.10 - Československý
komedie
filmový týdeník
00:05 Mrtvá zóna IV (11)
(718/2379)
00:50 DO-RE-MI
04.25 - Búrajú starú pec
01:35 Novashopping
Umělecká parafráze
01:55 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio
08.30 - Svět Elmo
(1,2/56)
09.00 - Milan Rastislav
Štefánik Český film
10.30 - Moje rodina II (9/13)
11.00 - Objevování planety
Oceán (2/13)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Capri
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla (5/35)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(21/24)
15.20 - Kde peníze pomáhají
15.25- Simpsonovi XIX
(6/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Tom
a 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:
Čolek dravý
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 (6/10)
21.00 - Na cestě po Falcónu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (9/40)
22.30 - Kmotr (1/2)
Americký film
00.00 Šťastných deset
a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.35- Sex ve městě III
(14/18)
01.05 - Dotek anděla (5/35)
01.50 - Krásy evropského
pobřeží: Capri
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
04.30 - Týden v regionech

Pondìlí

05:00
Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (11)
09:25 Moře lásky:
Skok do štěstí
Německý film
11:30 Odložené případy IV
(19)
12:20 Můj přítel Monk V (12
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (4)
14:10 Kobra 11 VII (13)
15:10 Hvězdná brána VI (3)
16:05 Las Vegas: Kasino (13)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (7)
18:30 Ulice (1223, 1224)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (90)
21:25 Kriminálka New York
III (2)
22:15 112
22:55 Mise pomsty
Americký akční film
00:35 Kriminálka Las Vegas
V (1)
01:20 Novashopping
01:45 Rady ptáka Loskutáka
02:30 Občanské judo
03:00 DO-RE-MI
04:10 Směr jih (48)
05:00 Novashopping

05.00 - Kuchařská pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Muzikanti (2/4)
09.35 - Babiččina krabička
10.00 - Slovácko sa nesúdí (9/12)
10.30 - Dostaveníčko u orloje
11.05- Návštěvní den
Miloslava Šimka
a Jiřího Grossmanna
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (6/35)
14.35 - Soudkyně Amy IV
(22/24)
15.20 - Zábavná škola
Děti v Čechách (9/10)
15.35 - Záhady staréhoEgypta
(9/10)
15.50 - Věda je zábava (16/26)
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:
Malohubka
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:
Hon na Bismarck (9/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (9/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho V (1/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Chcete mě?
00.00 - Vltava v obrazech (6/86)
00.20 - Dotek anděla (6/35)
01.05 - Poklady světa
01.20 - Vodácká putování
01.35 - Nedokončená
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
03.15 - Regiony ČT24
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
04.30 - Zajímavosti z regionů

Úterý

Støeda

Nero
10.35 - 168 hodin
11.00 - Mezi námi zvířaty
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.55 - Vltava v obrazech
(6/86)
15.15 - Svět zázraků: Ushuaia
(12/26)
15.45 - Malíři z Provence (3/3)
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
19.45 - Film o filmu: Sunshine
O natáčení
katastrofického
thrilleru
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Teď už dobrý
Britská komedie
22.10 - Film o filmu
Cinka Panna
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Burianův den žen
23.35 - Musicblok
00.05 - Cesty a scestí
Jizerských hor
01.00 - Za hory sjízdnější!
01.15 - Frýdlant v Čechách
01.30 - Boj o vzduch a zemi
01.45 - V krajinách rozhleden
02.05- Souboj vojevůdců
(9/13)
02.50 - Náš venkov
03.05 - Znamení a rituály
03.20 - Světci a svědci
03.35 - Sváteční slovo ředitele
03.40 - Cesty víry
04.00 - Křesťanský magazín
04.15 - Exit 316
Mise: ChatGirls
04.35 - Fokus ČT24

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (12)
09:30 Nora Roberts:
Posedlost ohněm
Americký thriller
11:30 Odložené případy IV
(20)
12:20 Můj přítel Monk V (13
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (5)
14:10 Kobra 11 VII (14)
15:10 Hvězdná brána VI
16:05 Las Vegas: Kasino (14)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (8)
18:30 Ulice (1225, 1226)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
Boží mlýny
20:40 Beze stopy VII (9)
21:30 Odložené případy VI
(1)
22:20 Na vlastní oči
23:05 Plastická chirurgie s.r.o.
IV (14)
00:00 Černý vdovec
Kanadsko-americký
thriller

01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
02.25 - Události v regionech
02.50 - Přidej se
03.05 - Nedej se
03.20 - Tajné akce StB (9/40)
03.35 - Regiony ČT24
04.00 - Kultura v regionech
04.25 - Generace "0"
04.40 - American Art
ze sbírky Goetz

času

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Krásy evropského pobřeží:
Od Stromboli k Etně
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.20 - Doktor z vejminku (5/7)
11.05 - Havárie v zámeckém
parku Český film (1985)
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(9/13)
13.45 - Dotek anděla (7/35)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(23/24)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (9/26)
16.15 - Já a moje rodina
(25/26)
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:
Lichnice - Kaňkovy hory
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon II (1/8)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 22.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
23.00 - Šeptej
08.30 - Panorama
Český film (1996)
09.10 - Kosmopolis - Speciál
00.25 - Dotek anděla (7/35)
09.40 - Mýty a fakta historie:
01.15 - Hledání ztraceného

06:15Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (52)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (11))
07:55- Přátelé III (8)
08:25- M*A*S*H (2)
08:55- Panelák (83)
09:40- Odpadlík III (3)
10:40- Právo a pořádek III (20)
11:40- To je vražda, napsala IV
(17)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (14)
13:10- Will & Grace VII (12)
13:40- Policie - New York
(125)
14:40- Čarodějky I (14)
15:40- Médium III (11)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(20)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5 (S)
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (9)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(53)
21:20- Nahá jsi krásná
22:15- Kauzy z Bostonu I (9)
23:15- Sběratelé kostí I (8)
00:15- Na plný plyn II (2)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona II (3)
03:45- Svět 2009
04:10- Receptář prima nápadů
05:05- Autosalon
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Novashopping
112
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (49)
Novashopping

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klavírista, běžec,
veselý slepec
09.35 - Exit 316 - Mise:
ChatGirls
09.55 - Malíři z Provence (3/3)
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
(12/26)
11.15 - Šaty dělaj' člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda
14.00 - Věda je zábava (16/26)
14.25 - Pomáhejme si
14.45 - Chcete mě?
15.05 - Přísně tajná mise Írán
1980.
16.00 - Vivat Španělsko!
(9/12)
16.15 - Zoom
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Chci jen hrát
20.30 - Snídaně u Tiffanyho
Americká komedie
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub:
Tajemství
dávných léčitelů (1/3)
00.05 - Příběh Marie a Juliena
Francouzsko
italské drama
02.30 - Divadlo žije!
02.55 - Q
03.20 - Zoom
03.35 - Evropské hudební
kořeny
04.35 - Křesťanské umění
na Moravě

06:15Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (53)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (12)
07:55- Přátelé III (9)
08:25- M*A*S*H (3)
08:55- Panelák (84)
09:40- Odpadlík III (4)
10:40- Právo a pořádek III (21)
11:40- To je vražda, napsala IV
(18)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (15)
13:10- Will & Grace VII (13)
13:40- Policie - New York
(126)
14:40- Čarodějky I (15)
15:40- Médium III (12)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(21)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (10)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
(4)
23:20- Sedm mečů
Hongkongský historický
akční film
02:15- Volejte Věštce
04:00- Ve jménu zákona II (4)
04:50- TOP STAR magazín

01:35
01:55
02:25
03:10
04:10
05:00
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05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (13)
09:25 Má matka špiónka
Americká komedie
11:30 Odložené případy IV
(21)
12:20 Můj přítel Monk V (14)
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (6)
14:10 Kobra 11 VIII (1)
15:10 Hvězdná brána VI (5)
16:05 Las Vegas: Kasino (15)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (9)
18:30 Ulice (1227, 1228)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (91)
21:25 Druhá šance (2)
22:15 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti VII (9)
23:05 Věznice Fortress 2
Americké akční sci-fi
00:50 Kriminálka Las Vegas
V (2)
01:30 Novashopping
01:55 Na vlastní oči
02:30 DO-RE-MI
03:15 Áčko
04:10 Směr jih (50)

005.00 - Pod pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Denunciant
Americký film(1935)
10.35 - Zpívá Karel Gott
11.30 - Sladké hrátky říše
sběratelek
11.45 - Písničky ke kávě
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.50 - Dotek anděla (8/35)
14.40 - Soudkyně Amy IV
(24/24)
15.25 - Vodácká putování
15.40 - Šikulové
15.55 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Roháč obecný
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot
Britský film
21.50 - Máte slovo
22.40 - POKR
23.10 - Šťastných deset
a Šance milion
23.15 - Deadwood III (1/12)
00.10 - Sólo pro... Vladimíra
Mišíka
00.50 - Dotek anděla (8/35)
01.35 - Hotel Babylon II (1/8)
02.30 - Pětka v Pomeranči
03.00 - Události v regionech
03.25 - Události v regionech
03.50 - Události v regionech
04.15 - Regiony ČT24
04.40 - Proměny litiny

Ètvrtek

05.00 - Recitál
skupiny Klíč
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Byla jednou jedna
planeta (9/26)
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Hon na
Bismarck (9/13)
10.30 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy
aneb Návod na přežití (9/13)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.50 - Bludiště
13.20 - Darmošlap z Nemanic
a princezna Terezka
14.20 - Já a moje rodina
(25/26)
14.35 - Game Page
14.55 - Toulavá kamera
15.25 - Království divočiny:
Mořští savci (10/10)
15.55 - Prizma
16.15 - Tisíc let české
myslivosti
16.50 - Buly
19.35 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
20.00 - Zatajené popravy
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Vráceno v restituci
(1/8)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Přineste mi hlavu
Alfreda Garcii
Americko
mexický film
00.55 - Tajemství dávných
léčitelů (1/3)
01.50 - Barbara Frittoli, soprán
z Milána
02.10 - Postřehy odjinud
02.15 - Christian Hosoi:
Vycházející slunce
03.55 - Film point

06:15
Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (54)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (13)
07:55- Přátelé III (10)
08:25- M*A*S*H (4)
08:55- Panelák (85)
09:40- Odpadlík III (5)
10:40- Právo a pořádek III (22)
11:40- To je vražda, napsala IV
(19)
12:40- Sabrina - mladá
čarodějnice II (16)
13:10- Will & Grace VII (14)
13:40- Policie - New York
(127)
14:40- Čarodějky I (16)
15:40- Médium III (13)
16:40- Zločiny ze sousedství II
(22)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (11)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(54)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (9)
23:25- Sběratelé kostí I (9)
00:25- Na plný plyn II (3)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Ve jménu zákona II (5)
03:55- Kapitán Kloss (15)
04:50- Sauna
Někdo to rád horké

05:00 Novashopping
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05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (14)
09:25 Julie Lescaut VI (1)
11:25 Odložené případy IV
(22)
12:20 Můj přítel Monk V (15)
13:10 Lenssen & spol.
13:40 Ženatý se závazky (7)
14:10 Kobra 11 VIII (2)
15:10 Hvězdná brána VI (6)
16:05 Las Vegas: Kasino (16
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (10)
18:30 Ulice (1229, 1230)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Kameňák
Česká filmová komedie
22:10 Tudorovci (9)
23:10 Purpurové řeky
Francouzský
krimi film
01:00 37. patro v plamenech
Americký
katastrofický film

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v
regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 – GEN - Eva Jiřičná
09.20 - Co divák nevidí
09.35 - Hrad a jeho legendy
10.15 - Malá lady
10.25 - Příště u Vás...
tentokrát z Teplic
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla (9/35)
14.30 - Haf! (53/62)
14.55 - Tom, nejlepší přítel
(22/26)
15.20 - Záhada hradu Černá
růže (1/13)
15.45 - Svět Elmo (42/56)
16.00 - Daleká cesta za domovem (3/39)
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:
Lýkovec vonný
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
(9/21)
20.55 - 13. komnata
Roberta Vana
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Sex ve městě III
(15/18)
22.50 - Šťastných deset
a Šance milion
23.00 - Kdo z koho
Americká studentská
komedie
00.40 - Losování Euromiliony
00.45 - Dotek anděla (9/35)
01.30 - Všechnopárty
02.15 - Události v regionech
02.40 - Události v regionech
03.05 - Události v regionech
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Krásný
04.20 - Čtení na dobrou noc
04.30 - I BBC se utne

Pátek
Novashopping
Tabu
Směr jih (51)
Novashopping

Sobota

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Postřehy odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Příběhy staré Indie
06.00 - Zpívánky
06.05 - Šikulové
06:15
06.25 - Trojčátka (10/26)
Teleshopping
06.50 - Sezamová angličtina
06:35- Petr Pan a piráti (55)
(1, 2/52)
07:00- Oggy a škodíci
07.20 - Kromaňonec (10/21)
07.40 - Tip a Tap (25/26)
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (14) 07.50 - Záhada hradu Černá
růže (1/13)
07:55- Přátelé III (11)
08.10 - Doma chutná nejlépe:
08:25- M*A*S*H (5)
Saana z Maroka
08:55- Panelák (86)
08.30 - Pettson a Fiškus (2/2)
09:40- Odpadlík III (6)
10:40- Právo a pořádek IV (1) 09.40 - Film o filmu Kdopak
by se vlka bál
11:40- To je vražda, napsala
10.00 - Kuchařská
IV (20)
pohotovost
12:40- Sabrina - mladá
10.25 - Hurá na medvěda!
čarodějnice II (17)
Česká komedie
13:10- Will & Grace VII (15)
12.00 - Zprávy
13:40- Policie - New York
12.05 - Z metropole (Praha),
(128)
12.35 - Auto Moto Styl
14:40- Policie - New York
13.05 - Království divočiny:
(129)
Mořští savci (10/10)
15:40- Čarodějky I (17)
13.35 - Krásy evropského
16:40- Médium III (14)
pobřeží:
17:40- Regionální
Od Stromboli k Etně
zpravodajství
13.45 - Dobrá rada nad zlato
17:40- Minuty regionu
14.15 - Partnerské vztahy
18:00- 5 proti 5
aneb Návod
18:55- Zprávy TV Prima
na přežití (10/13)
Sport TV Prima
14.40 - Doktor Martin (9/23)
19:30- Přátelé III (12)
15.30 - Zapomeň na Paříž
19:55- Počasí
Americké komedie
20:00- Nepodceňuj
17.05 - Šaty dělaj' člověka
blondýnky
17.15 - Experiment
21:20- Šílená/Krásný
17.45 - Smrt soudního
Americký
znalce (4/6)
romantický film
18.40 - Evropské pexeso
23:25- Chobotnice
18.45 - Večerníček
Americký
18.55 - Šťastných deset
akční horor
a Šance milion
01:35- Volejte Věštce
19.00 - Události
03:20- Ve jménu zákona II (6) 19.40 - Branky, body, vteřiny
04:10- Trní
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - ČESKÝ LEV 2008
21.55 - Zprávy
22.00 - Branky, body, vteřiny
22.05 - Šťastných deset
05.00 - Vivat
a Šance milion
Španělsko!
22.10 - Hříšné noci
(9/12)
Americký film
05.15 - Dědičná
00.45 - Byron (2/2)
hluchota
02.00 - 13. komnata
05.30 - Správy STV
Roberta Vana
05.59 - Dobré ráno
02.30 - Pošta pro tebe
08.30 - Panorama
03.20 - Sólo pro...
09.10 - Na stopě
Vladimíra Mišíka
09.35 - Experiment
04.00 - Folklorní magazín
10.05 - Neznámí hrdinové 04.20 - Na cestě po Falcónu
Pohnuté osudy
04.45 - Čtení na dobrou noc
10.30 - Chci jen hrát
11.00 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
05:50 Dobro12.40 -Ta naše povaha
družství Antje
česká
a jejích přátel (11, 12)
13.10 - Na plovárně
06:25 3-2-1 Tučňáci! (19)
s Josefem
06:50 Pirátova rodinka (7,8)
Lieslerem
07:50 Odvrácená tvář hor (9)
13.35 - Medúza
14.05 - Šikulové
08:50 Eso
14.30 - Davis Cup 2009
10:05 Instinkt lovce
20.35 - Romano Ilo
Hongkongsko
21.45 - "Jožkakubík"
čínský film
z Hrubé
12:00 Volejte Novu
Vrbky
12:30 Plavecký mariáš
22.05 - Cikánský rok
Český film
22.30 - Události,
13:50 Láska přichází z hor
komentáře
Německý
23.10 - I BBC se utne
romantický film
23.30 - TV BONSAI.
15:35 Mr. Bean
s Marthou Issovou
16:05 Trhala fialky
23.50 - Rosa alchemica
dynamitem
00.25 - Burianův den žen
Česká komedie
00.50 - Samizdat (10/15)
18:00 Babicovy dobroty
01.50 - Zatajené popravy
18:35 Koření
02.50 - Dobrodružství vědy
19:30 Televizní noviny
a techniky
Sportovní noviny
03.15 - Evropské hudební
Počasí
kořeny
04.15 - Elba stopami císaře 20:00 Medvídek
Česká komedie
02:40
03:00
04:05
04:50
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pobřeží
05.30 - Haf! (53/62)
06.00 - Tisíc let české
myslivosti
06.30 - Správy STV
06.55 - Sochař
07.50 - Panorama
08.30 - Ročník 1919
08.50 - Divadlo žije!
09.20 - Folklorní magazín
09.45 - Náš venkov
10.05 - Ta naša kapela
10.35 - Hledání ztraceného
času
10.55 - Zatajené popravy
11.55 - PORT
12.25 - Pětka v Pomeranči
12.50 - Game Page
13.15 - Sabotáž
13.45 - O češtině
14.00 - Davis Cup 2009
17.20 - Buly
20.00 - Zlatá šedesátá (10/26)
21.00 - Spalovač mrtvol
Český
tragikomický příběh
22.40 - Filmopolis
23.35 - Noc s Andělem
01.05 - Abbey Road:
Live (5/12)
01.50 - Sešli se...
02.40 - Je to jenom rokenrol
03.15 - ČT Live - Tata Bojs
04.15 - Grotesky
04.30 - Ladí neladí

05.00 - Rodina a já
05.25 - Krásy
evropského

banda (6)
07:00- X-Men: Začátek I (1)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (12)
08:05- Přátelé III (12)
08:45- možnost regionálního
zpravodajství
08:45- Autosalon
09:45- Wolffův revír IV
10:45- Drzá Jordan V (5)
11:45- Agentura Jasno (9)
12:45- Closer II (1)
13:45- Scooby-Doo
Americká fantastická
komedie
15:35- Blues Brothers 2000
Americká
hudební komedie
18:00- 5 proti 5
Souboj týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (13)
19:55- Počasí
20:00- Život s Helenou
Americká komedie
22:35- Nico: víc než zákon
Americký thriller
00:40- Vetřelec
Britsko-americký
thriller
02:50- Volejte Věštce
04:30- Helicops II (1)

06:00- Párty s
kuchařem
06:30- Kočičí

22:15 Mission: Impossible
Americký film
00:15 Oni přicházejí
Americký horor
01:45 Novashopping
02:05 Volejte Novu
02:35 Babicovy dobroty
03:00 DO-RE-MI
03:45 Áčko
04:50 Směr jih (52)
05:40 Novashopping
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06:40
Tajemný
oceán Americký
dokument
07:10 Dobrodružství Antje
a jejích přátel (13, 14)
07:40 3-2-1 Tučňáci! (20)
08:10 Pirátova rodinka (9)
08:40 Opravdoví kamarádi
Americký film
10:30 McBride: Vražda po
půlnoci
Americký
kriminální film
12:15 Dobrá voda (1)
13:30 Druhý tah pěšcem
Český krimi film
15:00 Četník v New Yorku
Francouzsko-italská
komedie
17:00 Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Dva a půl chlapa IV
(15)
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička na
toulkách městem (6/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(19/26)
06.50 - Trojčátka (10/26)
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
(10/10)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Poutníci
Pohádka
13.55 - Cesty víry
14.15 - Křesťanský magazín
14.30 - Sváteční slovo
14.40 - Paleta lásky
Český film
16.20 - Vodácká putování
16.35 - Generace "0"
16.50 - Moje rodina II (10/13)
17.20 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem
Říše pohádek (23/39)
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 - 10 způsobů lásky
Český televizní film
21.40 - 168 hodin
22.10 - Zprávy
22.15 - Branky, body, vteřiny
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Dalziel a Pascoe X
(2/5)
00.10 - Šťastných deset
a Šance milion
00.15 - Huff I (13/13)
01.15 - Svět umění:
Věda a la
Hollywood (1/4)
02.05 - Uvolněte se, prosím
02.45 - Jan Saudek
a Arnošt Goldflam
o fotografii a kolem...
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Tomášem Slámou
06.50 - Správy STV
07.15 - Divadlo žije!
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(719/2379)
08.45 - Filmopolis
09.35 - Knižní svět
10.05 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise:
Star Dancers
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta historie:
Caesar
12.00 - Svět umění: Věda
a la Hollywood (1/4)
12.55 - Postřehy odjinud
13.00 - Davis Cup 2009
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.35 - Simpsonovi XIX
(7/20)
20.00 - Všechno je v pohodě
Americká
dokumentární groteska
21.30 - Vzkaz Jiřího Grygara
22.00 - Na plovárně
s Pete Samprasem
22.25 - Příští stanice
Greenwich Village
Americký film
00.15 - Luboš Andršt "60"
01.10 - ČESKÝ LEV 2008
03.00 - Čétéčko
03.15 - Vodácká putování
03.30 - Krásný ztráty
04.00 - Dálky a hlubiny
Karla Prokopa

06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (7)
07:00- X-Men: Začátek I (2)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé III (13)
08:00- Svět ve válce (6)
09:15- Svět 2009
09:50- Život s Mikeym
Americká komedie
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:45- Film o filmu:
Líbáš jako Bůh
14:15- Sveďte to na poslíčka
Americká komedie
15:55- Vraždy v Midsomeru
IX
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (14)
19:55- Počasí
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:20- Trhák pana Bowfingera
Americká komedie
23:25- Zítra bude líp
Francouzská komedie
01:10- Volejte Věštce
02:55- Svět ve válce (6)
03:50- Partie
04:25- Sinan Toprak I (6)

20:00 Výměna manželek IV
(2)
21:20 Střepiny
21:50 Mr.GS
22:20 Bod zlomu
Americký krimi film
00:35 Kriminálka Las Vegas
V (3)
01:20 Novashopping
01:40 Střepiny
02:05 Plavecký mariáš
Český film
03:20 Áčko
04:10 Směr jih (53)
05:00 Novashopping
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Vítězové taneční soutěže StarDance řádí na táborech
Herec Roman Vojtek dělal lumpárny, tanečnice Kristýna Coufalová sjížděla peřeje
Přemýšlíte nad tím, že své dítě
pošlete na nějaký příjemný
letní tábor, aby zažilo trochu
dobrodružství, otrkalo se v kolektivu jiných dětí a naučilo se
větší samostatnosti? Doba letních prázdnin je sice ještě daleko, ale s výběrem tábora můžete začít už nyní. Podobně jako tanečnice Kristýna Coufalová, kterou znají diváci z televizní soutěže StarDance, kde
se objevila po boku jejího tanečního partnera, herce, zpěváka a moderátora Romana
Vojtka. Oba mají s letními
tábory bohaté zkušenosti a
Kristýna dokonce pracovala
na táborech jako vedoucí.
Jaký máte, Kristýno, k táborům vztah?
Nedám dopustit na vodácké
tábory, na které jezdím dodnes,
a samozřejmě na tábory taneční. Jezdívali jsme na Vltavu,
ale sjížděli jsme také slovenský
Hron. Jezdíme na raftech i na
kánoích, taky jsme se už několikrát převrátili, takže nepříliš
čistou Vltavu už jsem taky
párkrát ochutnala. Když se loď
převrhne, je důležité neupustit
pádla ani kánoi samotnou, ale
dostat celé vodácké náčiní co
nejrychleji na břeh. Sjížděla
jsem také divoké peřeje, bylo to
v Rakousku, na řece Salze. Pořádně to házelo, ale odnesla
jsem si pěkný zážitek z okolní
přírody a skalnatého údolí, kterým jsme projížděli. Hrozně
ráda sedím u kormidla, líbí se
mi, že můžu raft řídit, jinak se
do nějakých vůdčích rolí zrovna moc nehrnu (smích).
Vy jste, Romane, také jezdíval na tábory, že?
Ano, každý rok od první do
osmé třídy. Vždycky jsem se
těšil na bobříka odvahy, i když

jsem měl jako malý kluk pokaždé nahnáno. To víte, když jdete potmě lesem, tak vás dokáže
vedoucí tábora zabalený do
prostěradla pořádně vystrašit,
když na vás z ničeho nic bafne.
Máte na kontě nějaké průšvihy?
Kristýna: Byla jsem strašně
hodné dítě, takže kromě několika děr v lodi, jsem nic tak strašného nezpůsobila (smích).
Roman: My jsme zase pořádali tak zvané kanadské noci, kdy
jsme například natírali zubní
pastou kliky od dveří a čekali,
kdo se chytne. Nebo jsme čekali, až někdo usne, abychom ho
mohli natřít zubní pastou taky
(smích).
Takže jste si užili docela legraci...
Kristýna: To ano, myslím, že
tábory jsou pro děti z měst velkou příležitostí jak zažít nějaké
dobrodružství.
Roman: Děti si pořádně odpočinou a mohou rozvíjet svoji
osobnost, učí se samostatnosti
a také větší zodpovědnosti.
Jsou mezi dalšími dětmi, takže
se učí i týmové práci a různým
komunikačním dovednostem.
Na táboře se prostě otrkají. Já
jsem měl podobné pobyty vždycky rád, býval jsem i velký
čundrák, jezdil jsem po Evropě
autostopem, spával po charitách, pod širákem, prostě kde se
dalo. Také nás každou chvíli
kontrolovala policie, protože
jsme stopovali na dálnicích,
kde je to zakázáno, nebo jsme
jezdili načerno vlaky a čekali,
jak dlouho nám to bude procházet.
A procházelo?
Samozřejmě nás chytli, odvezli
na policejní stanici, kde jsme
naštěstí moc dlouho nepobyli.
Ani pokuta z toho nebyla, my

jsme stejně neměli vůbec žádné
peníze, ale občas se mi podařilo něco vydělat pouličním hraním na kytaru. Dneska už jsem
ale na takové výlety moc pohodlný, v osmnácti letech, kdy
jsem se do podobných akcí

pouštěl, to ale bylo skvělé dobrodružství.
Hrajete v nekonečném seriálu Ulice, který vzniká ve
zběsilém tempu. To je také
dobrodružství, ne?
Každý den musíme vyrobit dva

díly, takže točíme až patnáct
obrazů. Člověk musí být velmi
koncentrovaný, aby to v takovém tempu zvládal. Mě to
ale zas tak moc nestresuje, protože svoji práci beru zároveň
jako koníček. Přiznávám však,

že naučit se kvanta textu ze scénáře, mi dá docela zabrat. Za
den se musím dostat do hlavy
až třicet stran textu. Je to ale
otázka tréninku, mozek si na to
prostě zvykne, a já se učím texty obvykle dva nebo tři dny

před natáčením. Nemusím se je
naštěstí biflovat úplně celé, ale
můžu si jednotlivé věty upravovat tak, aby mi seděly do pusy a
lépe vystihovaly podstatu role,
kterou hraju.
Pokračování na straně 13
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Vítězové taneční soutěže StarDance řádí na táborech Představujeme vám chirurgickou
a urologickou ambulanci REJMED
Pokračování ze strany 12
Kromě Ulice točíte také nový
velký seriál pro Českou televizi, kde se objevíte v hlavní roli. O jaký seriál se přesně jedná?
Jmenuje se Vyprávěj a jedná se
o rodinnou ságu na pozadí reálných společenských událostí,
která začíná v polovině šedesátých let, kdy hraju studenta
vysoké školy, a končí v roce
2000, kdy se v seriálu objevuju
jako postarší kmet. Napsané
jsou už čtyři série, každá bude
mít šestadvacet dílů, a vysílat se
začnou od září tohoto roku.
Nyní jste velmi obsazovaný
herec, kterého znají lidé z divadel, muzikálů, televizní obrazovky, ale i z koncertního
jeviště. Co když jednou žádná
role nepřijde?
Jako jiní herci, tak i já chodím
po konkurzech a čekám, jestli
nějakému režisérovi padnu do
oka. Přiznám se, že někdy
jsem z toho trochu nervózní,
protože nemám žádnou stabilní práci, nemám stálé angažmá
v žádném divadle a funguju na
volné noze. Někdy mám práce
nad hlavu a jindy zase vůbec,
například v létě, kdy je okurková sezona. Nic s tím ale nenadělám a snažím se nedělat si
z toho těžkou hlavu. Jsou věci,
které neovlivním. V herecké
profesi jde velmi často o štěstí,
že se zalíbíte nějakému režisérovi zrovna vy.
Vy však nejste jen herec, ale
objevujete se také jako moderátor při vyhlašování různých výročních anket a soutěží jako jsou například Česká Miss, Auto roku, Atlet roku a podobně. Jak vám sedí
tato role?
Moderování mě moc baví, ten
kontakt s divákem je jiný. Pořad jako je například Česká
Miss se navíc vysílá v přímém
přenosu, takže je to pro mě adrenalin. Zvlášť, když víte, že
vás v jednom okamžiku sleduje kolem dvou milionu lidí.
Moderování je zajímavé i v
tom, že nic nejde přesně naplánovat dopředu, neustále se

Dne 1. listopadu loňského roku
zahájila činnost firma REJMED s.r.o. – chirurgická a urologická ambulance. Sídlí v Rejskově ulici č.11. Chirurgickou
náplň činnosti zajišťuje MUDr.
Bohumil Hruban, CSc., emeritní primář chirurgického oddělení Nemocnice v Prostějově,
urologii MUDr. Tomáš Hruban.
V ambulancích působí zdravotní sestry Ludmila Hlochová a
Gabriela Hrubanová.
V konkurenci dalších ambulancí těchto odborností ve městě
ambulance nabízí v zájmu zajištění kvalitní péče o chirurgické
a urologické pacienty:
- rozšíření ordinačních hodin
nad standardní pracovní dobu;
- možnost telefonické konzultace a případného ošetření mimo
ordinační hodiny;
- objednávání neakutních pacientů dle časového harmonogramu, tudíž praktická eliminace
čekání na ošetření či vyšetření.
Obě ambulance úzce spolupracují s jednotlivými pracovišti a

něco mění. V uchu mám naslouchátko, do kterého mi režisér
nebo dramaturg pořadu říká, jakou pasáž vypustit, na které
místo v textu skočit, jaké povídání zkrátit a podobně. Občas
se objeví i nějaká opravdu nečekaná událost, na kterou musím
pohotově zareagovat, abych z
toho vybruslil. Při moderování

live je ale člověk tak nabuzený,
že mu to docela myslí a pokaždé
to nějak zvládne.
Leoš Mareš je při moderování
pohotový, vtipný a trochu rošťácký. Marek Eben zase
vlídný, korektní a seriózní.
Jaký jste vy?
Moderátorský styl je možná odvislý také od věku. Já mám rád

ných prostranstvích je zakázáno. Pohyb psů na veřejném
prostranství je povolen pouze
pod přímým dohledem chovatele. Chovatel je povinen mít
psa po celou dobu jeho pohybu
na veřejném prostranství pod
účinnou kontrolou na vodítku a
vést jej tak, aby nedocházelo ke
střetu s jinou osobou nebo
zvířetem. Tato povinnost neplatí pro plochy určené k volnému
pobíhání psů, uvedené v článku
4 této obecně závazné vyhlášky.
2. Každému je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, hřbitovy a také na další místa, opatřená upozorněním na
zákaz vodění zvířat piktogramem, který tvoří přílohu č.1 této obecně závazné vyhlášky.
3. Zákaz uvedený v odstavci 2
se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a
plní povinnosti, ke kterým je
vycvičen (tzv. asistenční pes),
na příslušníky Policie ČR, zaměstnance zařazené do Městské

Plochy v Prostějově určené k volnému pobíhání psů

Přikrylovo náměstí - v zelené ploše za zámkem
Kostelecká ulice - plocha u bývalého obchodu ovoce a zeleniny
U sv. Anny - zelená plocha u sběrného dvora
Kolářovy sady - plocha nově navrženého mokřadu
za ulicí Dolní k Joštovu náměstí - zelená plocha u bývalých jatek
U pivovarského rybníčku - zelená plocha mezi sídlištěm Svornosti a
tratí
mezi ulicemi Anenská a Holandská - jižně od ulice Holandské a J.V.
Myslbeka
Plumlovská ulice - stávající plocha vyčleněná pro LTZ
mezi Plumlovskou a Finskou ulicí - plocha u stávající trafostanice u
rondelu
Za Barákovou ulicí - mezi stávající budovou Agrostroje a tratí ČD
Lidická ulice - zelené plochy u zadní brány hřbitova
Levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější od města) - travnatá
plocha mezi říčkou Hloučelou a plotem Dopravních staveb a Olomouckou ulicí
Levý břeh říčky Hloučely mezi oploceným cvičištěm psů a Kosteleckou ulicí

policie Prostějov a příslušníky
Armády ČR, kteří používají psy
při výkonu služby.
4. Pes musí být na veřejných
prostranstvích viditelně označen evidenční známkou, kterou
chovatel obdrží po přihlášení
psa na Finančním odboru Městského úřadu v Prostějově.

5. Pes patřící mezi služební či
bojová plemena nebo jejich
křížence musí být na veřejném
prostranství vybaven náhubkem.
6. Každý chovatel je povinen
odklízet po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty,
které pes způsobil.

Odklízení sněhu - obce se
obávají dalšího růstu nákladů
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) nesouhlasí s
novelou zákona o pozemních
komunikacích, kterou schválili poslanci. Novela přesouvá odpovědnost za schůdnost
komunikací z vlastníka přilehlé nemovitosti na vlastníka
komunikace. A tím jsou ve
většině případů obce. SMO
ČR se proto obává zvyšování
výdajů obecních rozpočtů.
Apelovat na zrušení novely
chce SMO ČR jak u senátorů,
tak prezidenta republiky.
Novela, známá také jako „chodníková“, znamená pro města a
obce nemalé zvýšení nákladů.
„Nesouhlasíme s tím, aby narůstaly výdaje již dnes velmi na-

pjatých obecních a městských
rozpočtů. Například v Praze budou chybět více než tři miliardy
korun na zajištění odpovídající
techniky a personálu na odklízení sněhu,“ vysvětlil Oldřich Vlasák, předseda SMO
ČR. „V celé České republice
rázem schází asi třicet miliard
korun v situaci, kdy mnoho
měst a obcí nemá vyřešené například záležitosti kolem modernizací vodohospodářských
zařízení, ke kterým se Česká republika zavázala Evropské
unii,“ zdůraznil Vlasák. Sporná
novela odpovědnost za schůdnost chodníků, a tím i za případná zranění lidí, která vzniknou z
důvodu jejich špatného stavu,

přesouvá na obce. Ty budou
muset vynaložit další prostředky navíc na odpovídající pojištění. SMO ČR chce oslovit senátory a případně i prezidenta
republiky, aby novelu s ohledem na nelehkou situací obcí
nepodpořili.
„V dnešní době, kdy se města a
obce díky krizi potýkají s poklesem svých příjmů, považujeme
schválení této novely přinejmenším za špatně načasované,“
uvedl Jaromír Jech, výkonný
místopředseda SMO ČR. „V
případě, že novela vejde v platnost, donutí obce řešit záležitost, která dlouhodobě funguje,
a která výrazně a neplánovaně
zatíží jejich rozpočty,“ dodal

moči a sedimentu, ultrazvukové
vyšetření urogenitální soustavy,
urodynamické vyšetření dysfunkcí dolních močových cest,
bioptické vyšetření prostaty,
cystoskopické vyšetření a
drobné zákroky na zevním genitálu.
„Potenciální klientele nabízíme
bohaté klinické zkušenosti,
příjemné prostředí, vstřícnost a
vlídnost personálu, ošetření bez
čekání,“ představuje ambulanci
Bohumil Hruban.
ORDINAČNÍ HODINY:
chirurgická ambulance
Po 9.00 - 12.00, 15.00 - 19.00
Út 14.00 - 19.00
St OPERAČNÍ DEN
Čt 7.00 - 16.00
Pá
urologická ambulance
Po 7.00 - 9.00, 12.00 - 15.00
Út 7.00 - 14.00
St 7.00 - 19.00
Čt NEMOCNICE
Pá 7.00 - 13.00
-red-

blízký kontakt s publikem, myslím, že jsem nevázaný a nenucený. Je to pro mě takto mnohem
přirozenější, než naškrobený
styl na nějaké vědecké konferenci, kterou bych asi moderovat nechtěl.
Text: Radek Václavík,
Foto: Radek Václavík,
a agentura H+H

Město určilo plochy k volnému pobíhání psů
Městská policie každý týden
řeší zhruba desítku případů
volně pobíhajících psů. Několikrát byla majitelům udělena
bloková pokuta. Ta se může
vyšplhat až na částku 1 000
korun. Od počátku tohoto roku bylo navíc již zaznamenáno dvojí napadení psem.
"Tímto chceme upozornit občany, aby dodržovali ustanovení
Obecně závazné vyhlášky města č. 9, která stanoví pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory
pro volné pobíhání psů na území města Prostějova. Nedodržením daných pravidel
spáchá osoba přestupek, za který je možné udělit u správního
řízení pokutu až do výše 30 000
korun," varuje Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Pro upřesnění není na škodu si
zopakovat z výše uvedené vyhlášky:
Pohyb psů na veřejných prostranstvích
1. Volné pobíhání psů na veřej-

odbornými odděleními Nemocnice Prostějov.
V oboru chirurgie REJMED nabízí komplexní péči o chirurgické pacienty v těchto oblastech: předoperační vyšetření,
přípravu k operaci, provedení
operačního výkonu v oblasti
chirurgie břišní, prsu, štítné
žlázy, konečníku, varixů dolních končetin s převzetím pacienta do péče po propuštění z nemocnice.
V ambulantní činnosti se tady
provádí operativa kožních a
podkožních lézí, měkkých
tkání, prsu, ošetření ran a drobných úrazů, léčení poúrazových
stavů a chronických ran, popálenin, diagnostika ran, popálenin, diagnostika a léčení
onemocnění konečníku (hemoroidů,píštělí, trhlin) včetně rektoskopie i dalších chorob v rámci všeobecné chirurgie.
V oboru urologie ambulance
poskytuje komplexní ambulantní péči: základní urologické
klinické vyšetření, vyšetření

Jech. Obce se nejvíce obávají
situace, kdy vlastníci domů nebudou nijak nuceni dbát o stav
přilehlých chodníků a případný
úklid sněhu budou požadovat
od obce. Podle názoru SMO
ČR, tak v případě jakýchkoli
kalamitních stavů, kdy sníh napadne například přes noc, nebudou obce, narozdíl od majitelů
domů, schopny zajistit úklid
včas a v dostatečné kvalitě.
„Obce jen velice složitě řeší
otázku sezónních pracovníků.
Na úklid sněhu přitom budou
muset najímat brigádníky,
které, pokud vůbec nějaké seženou, po skončení těchto krátkodobých prací zase propustí,“
doplnil Jaromír Jech.
-red-

Zleva MUDr. Bohumil Hruban, zdravotní sestra Ludmila Hlochová a MUDr. Tomáš Hruban při ambulantním operačním zákroku.

Kraj podpoří poskytování informací o EU
Olomoucký kraj bude letos
pokračovat v podpoře celoevropské sítě informačních
středisek nazvané Europe Direct.
Na svém zasedání v pátek 20.
února o tom rozhodlo Zastupi-

telstvo Olomouckého kraje,
které schválilo poskytnutí
příspěvku ve výši 350 tisíc korun. V Olomouckém kraji sídlí
Europe Direct přímo v krajském
městě Olomouci, ovšem při své
činnosti spolupracuje s měst-

skými evropskými informačními středisky v celém regionu.
Peníze od kraje budou sloužit na
výrobu informačních materiálů
a pořádání akcí v jednotlivých
městech kraje.
-red-

Oslavy 100 let Klubu
esperantistů v Prostějově
7. února 2009 se uskutečnilo v
Prostějově setkání ke 100.
výročí vzniku Klubu esperantistů v Prostějově.
Setkání se zúčastnilo 60 účastníků z 29 míst i ze Slovenska.
Sraz účastníků byl před budovou radnice a po 10. hodině se
všichni zúčastnili slavnostního
odhalení pamětní desky na základní škole v Palackého ulici,
kde byl klub v roce 1909 založen. Pamětní desku odhalila
předsedkyně Českého esperantského svazu Jana Melichárková.
Potom se účastníci odebrali navštívit esperantský památník u
Kolářových sadů. Po prohlídce
městského centra a po obědě si
odpoledne všichni prohlédli
radnici, jejíž interiér se všem
velmi líbil.
Po návštěvě esperantské klubovny a po prohlídce esperantské výstavy v kině METRO se
účastníci přemístili do Domu
služeb na Olomoucké ulici, kde
byl pro všechny připraven kulturní program a taneční večer s
tombolou.
Tato akce se mohla uskutečnit
díky přispění Olomouckého
kraje.
J. Liška
Foto Bob Pacholík
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Nahněvaný trenér Aleš Flašar:
Z trabanta mercedes neudělám!

Hokejoví Jestřábi urvali v
zápase s Novým Jičínem dva
body, ale lodivod prostějovských hokejistů Aleš Flašar
(na snímku Z. Pěničky) neskrýval po utkání zklamání.
"Utrápené vítězství ve strašidelném utkání. Co vám k tomu
mám jiného říct," pokrčil rameny nahněvaný trenér na pozápasové tiskovce. Viditelně mu nebylo do řeči. Počítal s tříbodovým ziskem, Jestřábi vyklovali
pouze dva. A to může hrát v konečném účtování v boji o play
off rozhodující roli. "Nejsem
kouzelník, abych z trabanta udělal mercedes. Přístup a nasazení
některých hráčů mě někdy úplně
šokuje. Dnes jsem absolutně nebyl spokojen s Dostálem a Skokanem. Byli pomalí, nedůrazní a
jako by se jim ani nechtělo bruslit. Fakt jak trabanti," ulevil si
adresně na hráče svého týmu
Aleš Flašar.
-zv-
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1.SK zvítězil
na Slovensku

Včerejší den byl pro fotbalové benjamínky prostějovského 1. SK velice úspěšný.
Družstvo přípravky chlapců
ročníků narození 2002/2003,
pod vedením trenérů Milana
Winklera a Jana Naiclera dokázalo zvítězit na turnaji ve
slovenské Holíči. Mezi
těžkou konkurencí v podobě
přípravek prvoligových klubů ze Slovenska a České republiky se rozhodně malí Hanáci neztratili. Kluci v každém zápase bojovali doslova

jako o život a přehrávali své
soupeře i fotbalovostí. Turnajovým vítězstvím tak zúročili
úmorný únorový tréninkový
dril ze společného soustředění. Vedle týmového vítězství
byl navíc vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje Petr Hanuš.
Vedení mládežnické sekce
zve tímto způsobem další
zájemce o fotbal do svých
řad. Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.fotbal03prostějov.cz.
-zv-

Hrdina zápasu: Petr Janečka
Dcery už zlato mají, to třetí chce pro sebe! „Nejtěžším soupeřem pro nás bude až ten finálový. Za prvé my budeme pod tlakem souboje o zlato a za druhé půjde o dobrého protivníka už tím, že se dostane do finále. Věřím však, že u nás nevznikne
vážnější problém, protože teď hrajeme skutečně výborně. A všechny
chceme třetí zlatou medaili, včetně mě. Ty dvě za Český a Česko-slovenský pohár totiž dostala moje děvčátka a tu za extraligu potřebuji pro sebe,“ se smíchem odpověděla Valerie Pušněnkovová na otázku, který že soupeř bude na plánované cestě za extraligovým titulem tím nejtěžším.
Foto: Zdeněk Pěnička

Zajímavost týdne

Systém to dokázal! Futsalisté Ariston 2 SK Prostějov
ovládli v uplynulém týdnu nejvyšší okresní soutěž. Z mistrovského titulu okresního přeborníka se těší mužstvo, které jeho soupeři hanlivě nazývají „systém“, protože jejich herní styl se většině
protivníků zajídá. Ať už je to jakkoliv, jedno je jisté – Ariston se stal
vítězem nabité soutěže naprosto zaslouženě. Mnoho také nechybělo, aby hráči tohoto klubu pozvedli nad hlavu pohárovou trofej a
těšili s double. O výhru v poháru je připravil jen horší brankový
poměr…

Dva góly, třetí odmítl a přiznal ho Hlouchovi
Nervydrásající souboj viděli diváci při sobotním druholigovém utkání prostějovských
Jestřábů s Novým Jičínem. Domácím se po nerozhodném výsledku z normální hrací doby i
prodloužení podařilo urvat
druhý bod až v samostatných
nájezdech. Úspěšným exekutorem rozhodující penalty byl
centr první útočné formace Petr Janečka. Ten byl jednoznačným hrdinou celého utkání.
Kromě vítězné trefy byl ještě
autorem prvního gólu, druhá
branka mu nebyla nakonec
připsána. Sám se šel přiznat
rozhodčím, že hostujícího
brankáře nepřekonal on, ale jeho spoluhráč Roman Hlouch.
Petře, jak byste zhodnotil dnešní zápas?
Celkově to byl myslím zápas slušné úrovně, i když jsme se ze začátku hodně trápili. Nervozita tak
trochu svazovala ruce. Naštěstí
jsme dali nějaké góly. Jičín byl
hodně nepříjemný soupeř, který
přijel do Prostějova bránit a vyrážet do rychlých brejků. Ty byly
kolikrát hodně nebezpečné, ale
my jsme měli v bráně opět
výborného Tučka. Jsme vděční

aspoň za ty dva body, ale jak
říkám, bylo to hodně utrápené vítězství.
Navíc to vypadalo, že vám v
závěru docházejí síly. Čím to?
Sám nevím, i když v poslední
době dohráváme každé utkání
vlastně na deset lidí a to pochopitelně síly ubývají. Najednou je
nemáme z čeho brát.
Zřejmě toužebně očekáváte
návrat Michala Holuši z Univerziády. Je to tak?
Přesně. Měl by za pár dní přijet a
tak doufám, že to spolu ještě na ty
dva zápasy dáme dohromady. Jde
o posledních šest bodů a máme co
dělat, abychom se do toho play
off dostali.
Dal jste dnes úvodní gól a rozhodčí vám připsali i ten druhý.
Vy jste však byl proti, to se
hned tak nevidí. Jak to bylo?
Nerad se chlubím cizím peřím.
Jakmile jsem poznal, že sudí
připsal gól mně, šel jsem za ním a
řekl mu, že ho dal Roman
Hlouch.
Při posledním samostatném
nájezdu jsme mířil brankáři
mezi nohy. Tak jste to i chtěl?
Ano, byl jsem rozhodnutý už
předem. Trenér se mě před penaltou ptal, jak to hodlám vystře-

lit. Řekl jsem mu, že mu to dám
mezi nohy. Tak jsem to zkusil,
měl tam díru a vyšlo to. Paráda.
Myslíte, že získané dva body
vás stále drží v naději na postup do play off?
No, nevím v tuto chvíli jak hráli
ostatní, ale stejně to bude těžké.
Pokud o tom chceme uvažovat,
měli bychom poslední dva zápasy vyhrát. V soutěži jsme už zachráněni, čímž jsme splnili cíl a
tak můžeme zkusit postup do vyřazovacích bojů. Ostatně po tak
zpackané sezoně je to docela
dobrý konec.
Jste kmenový hráč Poruby,
která sestoupila z I. ligy, takže
bude hrát příští sezonu s Prostějovem. Co na to říkáte?
Samozřejmě jsem sledoval, zda
se Porubě podaří zachránit, nepovedlo se jí to. Věřím ale, že
teď zabojuje a brzy se do I. ligy
vrátí. Jak to bude se mnou, to teď
ještě nevím. V Prostějově jsem
na hostování do konce dubna,
pak se vracím do mateřského
klubu. Uvidíme, co bude potom.
Také je možné, že v září přijedete do Prostějova v dresu Poruby...
Všechno je možné. Ale jak
říkám, uvidíme!
-zv-

Sportovní tipy

Po vítězství v Holíči. Dolní řada zleva : Tomáš Gottwald, Filip Smilek,
Petr Hanuš, Jakub Vyhlídal, David Hofman. Střední řada zleva: Jan Naicler, Filip Kresta, Rosťa Stružka, Luděk Zdráhal, Karel Spáčil, Daniel Valdez. Horní
řada zleva: trenér Jan Naicler, vedoucí mužstva Roman Smilek, trenér Milan
Winkler

Boxeři míří
do Györu

Úřadující mistry České republiky a v současnosti vedoucí tým extraligy, boxery
BC DTJ Prostějov čeká v
pátek premiérové utkání v
mezinárodní interlize. Konečně se totiž rozjíždí kolotoč dlouho očekávaných
zápasů se zahraničními protivníky. Na úvod zajedou
svěřenci trenéra Radoslava
Křížka kousek za humna do
maďarského Györu.
„Čeká nás velice těžký zápas
s hodně kvalitním protivníkem a navíc v bouřlivém
prostředí. Sestava družstva
Gladiator Györ je prošpikována špičkovými maďarskými boxery a bude to pro
naše kluky výtečná konfrontace,“ uvedl k pátečnímu utkání trenér Křížek. V tomto
kontextu je škoda, že podobných prověrek mají naši mladí rohovníci ne vlastní vinou
opravdu poskrovnu. V uplynulém týdnu se totiž konal v
maďarském Debrecenu prestižní turnaj, na kterém měli
startovat hned tři borci BC
DTJ Prostějov Vardan Besaljan, Petr Novotný a Mirek

Šerban. „Jejich neúčast mě
mrzí. Je to opravdu velká škoda, kluci se hodně těšili. Není
to však v naší kompetenci. Na
podobná klání musí borce nominovat svaz a ten to, z pro
mě nepochopitelných důvodů
neudělal!,“ kroutil hlavou
nad neprofesionálním jednáním svazových funkcionářů Radek Křížek. I když v
Debrecenu čeští rohovníci
absentovali, tak přesto prostějovské barvy zaznamenaly
velké úspěchy. Zasloužili se o
ně domácí boxeři, kteří figurují na soupisce hanáckého
klubu. Z prvního místa se radoval Norbert Kalucza do 51
kg, druhý skončil ve čtyřiapadesátce Martin Parlagi , polotěžkou váhu ovládl Imre
Szello a bronz vyboxovali v
devětašedesátce Balász Bacskai a v těžké váze József
Darmosz. „Je to samozřejmě i
úspěch našeho klubu. Všichni
tihle kluci boxují za Prostějov
a tak z toho mám samozřejmě
velkou radost,“ vysoko ohodnotil úspěchy klubových reprezentantů na prestižním
podniku Radek Křížek. -zv-

ODDÍL BOXU MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
WWW.BOXPROSTEJOV.CZ

Nábor do oddílu boxu

Hrdina utkání. Petr Janečka (v bílém) je postrachem každé druholigové obrany.

Foto: Zdeněk Pěnička

VŠICHNI ZÁJEMCI,
kteří se chtějí stát budoucími boxerskými
šampióny, se mohou
přihlásit do oddílu BC
DTJ Prostějov každé
úterý a čtvrtek v době
od 16:00 do 18:00 hodin v tělocvičně DTJ,
která se nachází vedle
areálu Aquaparku v
Krasické ul. v Prostějově, kde jim budou
sděleny všechny potřebné
informace.
Všechny nebojácné borce ve věku od 10 do 17 let očekávají zkušení trenéři.
-red-
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Habrova 32,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%

VÝRAZNÁ SLEVA
Prostějov,krasice
RD 4+1, roh., příz.,
cihl., el. 230/ 380 V, vyt.
lok. plyn., veř. vod., veř.
kan.,zast.pl.170m2,RDporek.vr.2007.Nová
stř. vč. krovů-BRAMAC, plyn. top., plov.podl.
nové rozv. el., vody, plynu. Plast ok..a vyb.podkr..
cena: 2,400.000,-kč
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 :825.000,-kč
VÝRAZNÁSLEVA

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,-

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
2+kk, ul. Olomoucká, PV. Cihl., 90m2, nový!
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,
Cena: 500Kč/ měsíc

NOVINKA

Tel: 773 645 907

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
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
VÝRAZNÁSLEVA

Tel.: 777 181 816

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!!!

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích. El. e.
220/380V,WC, kuchyňka, beton. podlaha.Na lehkou
výrobu, sklad atd.
Cena: 7.000 Kč/měs. + ink.
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: 1 150 000 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.: 774 229 944
budětsko,
okr.Prostějov.....
Prodej RD 3 místnosti + 2x
kuchyně,koupelna,WC.
Možnost rozšíření.Vodovod
obecníistudna,plynvdomě.
Za domem hosp.přístavky,okrasná zahrádka.Zahrada 1
7OOm2.
cena:1300000,-kč.
NOVINKA

tel: 773 645 907

stražisko-růžov,
RD 5+1,sam.stojící, cihlový,plyn,vl.
studna,vl.septik,el.220/380V,zast.
pl.299m2,zahr.490m2.Vedle koupaliště,ihned k nastěhování.
cena: 1,400.000,-kč

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

NOVINKA

tel.606 842 329

Prostějov,
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
NOVINKA

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
VÝRAZNÁSLEVA 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:195.000,-kč

tel.č. 773 645 907

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

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 12m2 ul. Olomoucká,
PV.
Cena: 1200Kč/měs. + ink.
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 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. Lze rozdělit na tři pozemky cca po
700m2.
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: 600,-Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD 1980m2 v
Držovicích, ul.Smržická, veškeré ing. sítě,
stavební povolení na 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.
7.aukce (značenáA7 – celkem 6 pozemků)
Prohlídky
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

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

PROSTĚJOV: pronájem 95 m2 obchodních
ploch v přízemí polyfunkčního domu v centru
Prostějova.Jednáseozavedenouprodejnusesamostatným vstupem, výkladci do ulice, kuchyňkou a
sociálnímzázemím.
CenaabližšíinfovRK

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

Prostějov, rejskova ul.
Pronájem bytů v kompletně zrekonstruovaném domě v centru města. Byty jsou nezařízené, kompletně zrekonstruované, sam. Topení,
nová kuch. linka, koupelna, plovoucí podlahy,
plast. okna. Možnost parkování v uzav. Dvoře.
Ke každému bytu sklep.
cena: 2+kk, 50 m2, kč 6 000,-/měs. + ink.
2+1, 65 m2, kč 7 500,-/měs. + ink.
3+kk, 70 m2, kč 9 000,-/měs. + ink.
3,5 + 1, 120 m2, kč 10 000,-/měs. + ink.

SLEVA!

tylova ul., Prostějov
Prodej družstevního bytu 1+1, 34 m2, 2. patro,
plast. okna, zateplení, lodžie v mezipatře, nová
kuch. linka.
sleva! cena: kč 799.000,- sleva!

NOVINKA

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

NOVINKA

Prostějov, ul. b. šmerala
Prodej družstevního bytu 2+1, 65 m2, 7. patro,
lodžie, plast. okna, šatna.
cena: kč 1.099.000,- + provize

NOVINKA

Prostějov, ul. slavíčka
Prodej bytu 1+1 v osobním vlastnictví, zv. přízemí,
34 m2, lodžie, plast. okna. cena: kč 795.000,-

Prostějov, divišova ul.
Pronájem nebytových prostor v přízemí vhodných na ordinaci, kadeřnictví, masáže apod. 1.
místnost 33 m2 včetně soc. zázemí. Možnost využít další místnost vel. 26 m2 za cenu Kč 2.000,-/
měsíc.
cena: kč 3.500,-/měsíc + energie

Prostějov, Pernštýnské nám.
Nájemní dům v centru města – 2 prodejny, kanceláře, byty, ve dvoře sklady, dům s volným bytem. Ze
Skálovanám.bar+herna,vjezddorozsáhléhodvora, vhodné jako stavební místo. Pozemek celkem
2123m2.
cena: kč 33.900.000,-

byty – PrOdej:

1+1, ul. a. slavíčka – OV, 34 m2, zv. přízemí,
plast. okna, lodžie
kč 795.000,1+1, tylova ul. – DB, 34 m2, 2. patro, plast. okna
vÝHOdná cena
a skvělá lOkalita! kč 799.000,2+1, ul. Okružní – OV, 55 m2, 3. patro, balkon
sleva! kč 950.000,2+1, ul. sárka – DB, 55 m2, 4. patro, plast. okna
sleva! kč 960.000,2+1, ul. b. šmerala – DB, 65 m2, 7. patro, lodžie, plast. okna
kč 1.099.000,- + provize
3+1, kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. patro, po
celk. rek., zděné jádro, lodžie kč 1.468.000,-

byty – PrOnájem:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+1, sídl. svornosti
kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, biskupice – kč 2.500,-/měsíc + inkaso
2+kk, nám. t. g. masaryka
kč 6.000,-/měsíc + inkaso
2+1, ul. šárka
kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, zařízený, nám. svat. Čecha
kč 8.000,-/měsíc + inkaso (kč 2.500,-)

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

ČECHY POD KOSÍŘEM: koncový řadový
cihl.důmovel.2+1vpřízemía4+1vpatře;zahrada
743m2,dvůrsvjezdem,2garáže.Vodazvl.studny
+obecní,el.220/380V,kanalizace,plynovéústřednítopení.
CenaabližšíinfovRK

BYTY - PRODEJ

n 1+1 – Sídl. svobody: os. vlast./panel., přízemí/ze 4, orientace na jih, v revitalizovaném
domě, udržovaný byt v původním stavu, ihned
volný
Cena: 830 000 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
(při rychlém jednání možná sleva)
n2+1-Olomoucká:os.vlast./cihl.,4.p/z5dům
s výtahem, orientace na stranu odvrácenou od
silnice, ihned volný
Cena: 999 000,- Kč
n 2+1 - Belgická: panel./družst. (možnost převodu do os. vlast. a financování hypotékou),
1.p./ze 7, výtah; rekonstruovaný byt (nová kuch.
linka, plovoucí podlahy, nová koupelna, plast.
okna), ihned volný
NOVINKA
supercena: 999 000 Kč
n2+1-E.Beneše:družst./panel.,59m2,zvýš.přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný
byt;poprodejivolný
Cena: 1 150 000 Kč
n2+1–B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně.
Cena:1150000Kč
n2+1–sídl.Sport,KostelecnaHané:os.vlast./
panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.oknya
novou lodžií, nová koupelna, kuchyně, podlahy,
vest.skříně,šatnavbytě Cena:1250000Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost
převodudoos.vlastnictvíaplatbyhypotékou),2.p./
ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie, vest. skříně a
komoravbytě,ihnedvolný Cena:1250000Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena: 1 390 000 Kč
n 3+1 – E. Beneše: os. vlast./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě s plast. okny; příjemná a
klidná lokalita, možnost využití hypotéky
NOVÁ CENAPO SLEVĚ: 1 290 000 Kč
n 3+1 - 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, nová zasklená lodžieCena: 1 495 000 Kč

PRONÁJEM

1+1–K.H.Kepky:nezařízenýrekonstruovanýbyt
snovoulodžiíaplast.okny;novákuch.linka,podlahy.
Volnýod1.5.09 NOVINKA:6900Kčvč.ink
1+1 – Raisova: nezařízený cihl. byt s lodžií,
plast. okny a vl. topením; ihned volný
NOVINKA: 5 200 Kč vč. ink
1+1–Sídl.svobody:nezařízenýbytvpřízemírekonstr.domu,ihnedvolný NOVINKA:5200Kč+ink
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
Cena: 5 000 Kč + ink
2+1–J.B.Pecky:nezařízenýcihl.bytsplast.oknya
balkonem,volnýod1.3.09 Cena:7000Kčvč.ink
2+1–V.Špály:nezařízenýbyt,60m2,sešatnou,
plast.oknyalodžiívrekonstr.domě,ihnedvolný
Cena: 6 900 Kč vč. ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.
oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod
1.5.09
Cena: 8 500 Kč + ink
3+1–Komenského:nezařízenýcihl.půdníbyt,
2.patro, ihned volný; vl. etážové topení
NOVINKA: 7 000 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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Výstaviště Flora pro modeláře i stavebníky Líbáš jako Bůh
Na programu jsou výstavy FOR MODEL, RENOVA a STAVOTECH
Březen bude na olomouckém
výstavišti Flora patřit hned
dvěma výstavám. Modeláři a
zájemci o plastikové i papírové modelářství by měli
zamířit do pavilonu A, kde
bude od 5. do 8. 3. probíhat
FOR MODEL, výstava modelů a sběratelství s ukázkami historických a bitevních
lodí, letadel, automobilů, bojové techniky, zbraní, železničních modelů, papírových
modelù hradů, zámků a historických památek.
O týden později, tedy ve dnech

12. až 14. 3., se výstaviště otevře veletrhu památkové péče
RENOVA, výstavě specializované na péči o památky s ukázkami historických řemesel,
speciálních technologií, nástrojů a materiálů na ochranu a
obnovu památek a historických sídel. Součástí výstavy
bude i odborný seminář na téma „Technologické prostředky
restaurování a zkušenosti odborníků s jejich využitím v
praxi„. Návštěvníci určitě ocení také nabídku další souběžné
„stavařské„ akce: jarního běhu

37. všeobecného stavebního a
technického veletrhu STAVOTECH.
Expozicím a stánkům obou akcí budou vyhrazeny prostory
pavilonů A a E a přilehlé venkovní plochy. Pro návštěvnickou veřejnost bude výstaviště
otevřeno denně od 9 do 18 hodin, poslední den výstav do 17
hodin.
-redZačínají modeláři. První ze série výstav na olomouckém výstavišti
Flora zcela jistě uvítají zájemci o
plastikové i papírové modelářství.

Přehlídka tajuplných snímků Tomáše Melichárka
Petr Rychlý a Steve Lichtag
zahájili výstavu fotografií
známého prostějovského potápěče a fotografa Tomáše
Melichárka, která je k vidění
na zcela netradičním místě –
ve vstupní hale prostějovské
nemocnice. Přehlídka tajuplných snímků podmořského
světa zachycujících žraloky,
kladivouny, velryby či tuleně
i třeba suchozemské leguány
nazvaná Galapagos 2008 je
průřezem cesty na legendami
opředené Želví ostrovy. Vrcholem vernisáže byla dražba fotografie ve prospěch
porodnického oddělení nemocnice.
„Na myšlenku uspořádat výstavu tady v nemocnici mě přivedl
můj pobyt na chirurgii začátkem
roku. Chodby i místnosti jsou tady šedé a smutné, typické pro
bývalý režim. Tak jsem si řekl,
že malé oživení nezaškodí. Vždycky se tady o mne výborně
starali, jak lékaři, tak sestřičky,

tak jsem jim chtěl nějak poděkovat. A jsem rád, že jsem se domluvil s vedením a výstavu tady
mohl realizovat,„ svěřil se Tomáš Melichárek.
S fotoaparátem začal kamarádit
už jako teenager. A protože jabl-

ko nepadá daleko od stromu, začal se po vzoru svého otce brzy
potápět. Svou potápěčskou
výbavu pak časem obohatil o
speciální pouzdro s fotoaparátem. Krásy z mořských hlubin
přibližuje milovníkům moře i

Výstavu tajuplných snímků Tomáše Melichárka otevřel i známý herec
Petr Rychlý.

zarytým suchozemcům na výstavách, v Prostějově vystavoval například v Galerii kina Metro v roce 2006. Se svými fotografiemi se zúčastnil několika
přehlídek a festivalů. O jeho
úspěchu hovoří i loňské ocenění
na 4. ročníku Minifestivalu UW
fotografie Brno 2008. V konkurenci jednapadesáti autorů získal jeho snímek „Divadlo„ hlavní cenu GP a titul Mistr města
Brna v amatérské UW fotografii. Navíc získala jeho fotografie
„Listopad 1„ také Cenu prezidenta festivalu.
Výstavu Galapagos 2008 zahájil
mořský vlk Steve Lichtag, filmař, který svůj život spojil s mořem, a také potápěč a kamarád
Tomáše Melichárka.
„Mořští živočichové, které Tomáš fotí, jsou mými herci.
Zúčastnil jsem už mnoha výstav
a podobných akcí, zde mě však
zaujal její charitativní účel. Nemohl jsem nepřijet,„ řekl Lichtag – autor filmových dokumen-

tů mimo jiné i o životě bílých
žraloků a velryb.
Pak už dostal hlavní slovo Petr
Rychlý. Jako primář porodnice v
televizním seriálu Ordinace v
Růžové zahradě se ujal „licitátorského kladívka„ a vydražil
jednu z fotografií.
„Zúčastnit se jako seriálová postava mi připadlo jako dobrý fór.
Jako primář televizní porodnice
pomohu skutečné porodnici.
Navíc i já se už víc než dva roky
potápím, na čemž má svůj podíl
i potápěčská škola Tomáše Melichárka,„ přiznal známý herec a
k úspěchu dražby dodal : „Vzpomeňte si, když jsem dělal Rychlý prachy, to neměl za chvilku
nikdo nic.„
A skutečně přinesl dražbě štěstí
– konečná suma za jediný originál fotografie představovala
částku 21.000 korun. Toto sumu
obdrží prostějovská porodnice,
protože podle Tomáše Melichárka tady všechno začíná, je to prvopočátek všeho života.
(jp)

Asociace Radost navštívila automuzeum v Dobrochově
První letošní akce pro postižené děti začínala návštěvou
Automuzea Picollo pana Huberta Grmely v Dobrochově.
Nízkopodlažní autobus dovezl
návštěvníky po staré „císařské„ silnici na Brno přímo
před upravený objekt automuzea ležící hned při hlavní
cestě.
Nikdo ani netušil, že v takové
nenápadné budově je umístěno
tolik provozuschopných veteránů v takovém zachovalém stavu. Zážitek z prohlídky umocnil
stálý výklad majitele k historii
muzea a k jednotlivým exponátům. Vždyť také mnohé z nich
se zúčastnily závodů historic-

kých vozidel anebo byly zapůjčeny filmovým štábům jako dobová vozidla. Pan Grmela měl
také co odpovídat na neustále
padající dotazy malých i velkých návštěvníků. Zevrubné informace o muzeu jsou také na
internetu, ale skutečnou prohlídku to nenahradí.
Dalším cílem byl vyškovský
akvapark, kde došlo k aktivnímu
pohybu ve vodě. Venkovní slunečné počasí dělalo zasklenému
bazénu ještě hřejivější pocit. V
poledne se potom všichni přemístili do zrekonstruovaného
areálu bývalé prodejny Jednoty
za nádražím, nedaleko zrušené
vyškovské sodovkárny. Z dříve

šedivého areálu byl vybudován
plně bezbariérový disko klub s
restaurací, sálonky i přilehlou
hernou. Po obědě pak všichni
navštívili suterén, kde byl vyhrazen na dvě hodiny ve dvou
drahách bowling. Zde vydali děti ze sebe zbývající energii. Nikdo nesledoval stav počítadel.
Důležité bylo vhodit kouli, podívat se na počet zasáhnutých
kuželek a pustit dalšího zájemce.
Petr Frantal,
předseda asociace Radost

Dobrá nálada. Malí i velcí
návštěvníci z prostějovské asociace Radost se v automuzeu hodně
bavili.

Pětihvězdičková komedie od 5. března v kině Metro 70
Marie Poledňáková, Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva Holubová, Oldřch Kaiser – zvučná
jména ve filmovém hitu letošního roku. To je nová komedie
„Líbáš jako Bůh“, která ve čtvrtek 5. března poprvé vstoupí na
filmové plátno prostějovského
kina Metro 70 a kterou od začátku
premiéry vidělo více než 300 000
spokojených návštěvníků.
Vstupenky si již nyní můžete za 95
korun koupit v předprodeji v pokladně kina Metro 70 denně od 16
hodin a tím se vyhnete případným
frontám, nebo vyprodanému představení!
V jednom z minulých vydání Prostějovského Večerníku jsme vám
slíbili soutěž o ceny, slovo plníme,
tady je zadání:
Doplňte odpověď Oldřicha Kaisera, kterou uštědřil Evě Holubové
ve filmu:
Eva Holubová: „No prosím tě Fanoušku, Bambulko, jak to, že se tady válíš na křesle v botách? Seber
se a běž oškrábat namrzlý schody.“
Oldřich Kaiser: „Na to ti ... (viz tajenka)!“
1. Jakému sportu holduje Karel,
alias Jiří Bartoška?
T – tenis
S – golf
P – jachting
2. Jak se jmenoval film, který natočila Marie Poledňáková před
filmem Líbáš jako Bůh?
A – S tebou mě baví svět
O – Jak dostat tatínka do polepšovny
E – Jak se krotí krokodýli
3. Jak se jmenovala za svobodna
ve filmu představitelka Heleny,
Kamila Magálová?
R – Helena Mašková
K – Helena Mašlíková
Ř – Helena Malíková
4. Co dostal Oldřich Kaiser od
Evy Holubové jako dárek k narozeninám?
Á – bagr
E – kachničku
I – nedostal nic, jen pusu a láhev
šampaňského
5. Jak se jmenuje ve filmu přítel
babičky, alias Jaroslavy Adamové?
C – Tonda
B – Arnošt
D – Emil
6. Kdo hraje ve filmu řidiče
záchranky?
É – Roman Vojtek
Á – Filip Antonio
Í - Milan Šteindler
7. Koho hraje ve filmu Lucie
Bílá?
L – romku
E – zdravotní sestru
K – „lehkou“ dívku
8. Kam ve filmu cestuje letadlem

Eva Holubová?
E – do Londýna
J – do Paříže
N – do Benátek
9. Kdo je ve filmu paní Mourková?
D – papoušek
M – koza
J – kočka

10. Na jaké adrese bydlí ve filmu Helena, alias Kamila Magálová?
T – Lomená 25
Ř – Křivá 35
U – Oblouková 14
11. Kdo hraje ve filmu ředitele
gymnázia?
H – Roman Štolpa
G – Karel Šíp
E – Václav Postránecký
12. Kam měli odcestovat Kamila Magálová a Oldřich Kaiser?
S – do Paříže
Z – do Říma
V – do Londýna
13. Jak se jmenují děti Romana
Vojtka a Marthy Issové?
É – Maxík a Fík
Á – Maxík a Bastík
Í – Maxík a Petřík
14. Jak jinak říká ve filmu Eva
Holubová Oldřichu Kaiserovi?
K – Bambulko
J – Šmudlíku
T – Trubičko
Pokud správně odpovíte na všechny otázky, písmena vám dají tajenku. Tu nám pošlete nejpozději do
středy 11. března 2009 a to buď
SMSkou na číslo 737 22 77 06 ve
tvaru
TAJENKA
mezera
JMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ mezeraVAŠE ADRESA nebo mailem na soutez@falcon.cz.. Můžete
také připojit váš názor, jak se vám
film líbil, nebo nelíbil.
Vylosovaní výherci se mohou těšit
na trička, pánské boxerky, knížky,
soundtracky s logem filmu Líbáš
jako Bůh nebo dokonce na vstupenky na libovolné představení do
Multikina Cinestar v Olomouci.
Seznam výherců otiskneme v pondělí 16. března, ceny zašle výhercům přímo distributor filmu, spol.
Falcon.
-pv-

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz
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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

Nezamyslice
Novostavba RD 4+1 s garáží v klidné lokalitě, zast. plocha 92,43m2, plyn ÚT, 2xWC, vytápěná podlaha v koupelně, zařízená kuchyňská linka. Cena: 2.900.000,-- Kč

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

Prodej lux. zrekonstr. RD 4+1 Hvozd Klužínek, parc. 616 m2, rekr.oblast, nadstandartně zařízený, bazén, sauna, krb, pergola, zahrada. Pro rekreaci i k trv.bydlení.
Ihned k nastěhování. Cena 1.350.000 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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
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.
Bližší informace v RK
Hodějice
Rozsáhlánemovitost2kmodSlavkovauBrna, klidnápoloha.
Obytnáčást3+1,1+1,vjezddodvora,tenjeuzavřenhospodářskými stavbami, rozsáhlá zahrada se samostatným vjezdem /
možné další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace. Celková výměra 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
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
Plumlov
Byt 3+1 o vym.64 m2 s krásným výhledem v klidné
lokalitě, plastová okna, nízké náklady na bydlení, garáž,
parkování.
Cena:1.400.000,--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 DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
Cena 1.350.000 Kč
Prodej nadstand. nového bytu 2+kk,
PV-Západní, včetně vest.skříní a spotř
Cena 1.699.000 Kč
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 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 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 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
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

RD Domamyslice
Tel.: 777 231 606
Dispozice 3+1, podl. pl. 150 m2, kompletní rekonstrukce, plastová okna, nová
střecha, nové rozvody elektřiny, plynu a
kanalizace.
Cena: 3.350.000,- Kč

NÁŠ TIP!

Chata Drahanovice – Střížov
Dřevěná chata, 16 km od PV, 1683 m2,
1+1 + podkrovní spaní, pitná voda natažena do chaty, splachovací WC, sprcha,
220/380V, septik, bojler.
Cena : 599.000,- Kč
Tel.: 777 851 606

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

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

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

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

GARÁŽ – PRONÁJEM
Pronájem garáže na ul. Žeranovská, elektřina
zavedena, volná.
Cena: 2.000,--Kč/měsíc
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov – Svatoplukova ul.
Nadstandardní prostory 140m2, výlohy s bezp. fólií, alarm,
venk. neon, vhodné jako salon, prodejna. Vjezd pro zásobování a 1 parkovací místo.
Bližší informace v RK
Prostějov – Svatoplukova ul.
Přízemí, cca110 m2, vhodné pro kanceláře, lehkou výrobu, velmi dobrý techn. stav, 3 parkovací místa.
Bližší informace v RK
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 vhodné 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,…

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

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
Držovice 2+1 poz.337 m2
1.590.000,-Kč
Pěnčín 3+1, garáž
1.600.000,-Kč
Vřesovice 4+1, poz. 1.782 m2 2.080.000,- Kč
Otaslavice 4+1 garáž
2.230.000,-Kč
Čehovice 5+1, poz. 1.200 m2 2.500.000,- 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
3.730.000,-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

1+1 A. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
1+1, osobní vl., panel, VI. patro, výtah,
byt udržovaný, dům po rekonstrukci.
Cena : 790.000,- 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
1.440,-Kč/m2
Vrahovice 830 m2
260.000,-Kč
Konice 1.327 m2
430.000,-Kč
Ohrozim 1.171 m2
695.000,-Kč
Záhoří u Seloutek 3600 m2
745.000,-Kč
Vrchoslavice 5.000 m2
820.000,-Kč
Kostelec na Hané 2.161 m2
920.000,-Kč

BYTY - 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

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

BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Mánesova, PV 4.500,- Kč/měs. vč.ink.
2+1, n/c, Pod Kosířem, PV 5.000,- Kč/měs. + 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

POZEMKY:

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

998.000,- Kč
1.048.000,- Kč
1.150.000,- Kč
655,- Kč/m2
670,- Kč/m2
1.500,- Kč/m2

NEBYTOVé PROSTORY:

Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší
široké databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz,
www.nemovitosti.cz.

olomouc, Přerov, Prostějov

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

volejte ZdArmA 800 555 365

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

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!!
Olomouc- terasový byt
Exkluzivní zděná novostavba 4+kk, 91,5 m2, terasa 25,4
m2, neprůchozí pokoje, garážové stání. Ihned k nastěhování.
Bližší informace v RK
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

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

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 Dolní p/ov, 58 m2
2+1 V. Špály p/dr, 50 m2
2+1 Dolní p/ov, 59 m2
2+1 Šmeralova p/dr, 67 m2
2+1 Dolní p/ov, 54 m2
2+1 E. Beneše, p/dr, 58 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 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 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
930.000 Kč
1.090.000 Kč
1.095.000 Kč
1.120.000 Kč
1.150.000 Kč
1.210.000 Kč
1.230.000 Kč
1.300.000 Kč
1.400.000 Kč
1.450.000 Kč
1.500.000 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

BYTY – PRONÁJEM

Pokoj J. Kučery c, 12 m2 3.500,-Kč vč.ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m2
6.000,-Kč vč. ink.
1+1 Padlých Hrdinů, c, 41 m2
6.500, -Kč vč. ink.
2+1 Západní, p, 44 m2
5.000,-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+kk Plumlovská c, 60 m2 6.500,- Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
9.000,-Kč + ink.

www.asistent-reality.cz

DB 3+1 (73m2) – Sídl.svobody,
Prostějov
prodej pěkného bytu v revitalizovaném panelovém domě, přízemí, lodžie, plast.okna, vyzděné jádro, nová
koupelna a WC, nová kuchyňská linka
se spotřebiči, vhodné pro starší či imobilní osoby, volný dle dohody.
Nová cena : 1.335.000,-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: 1.990.000,- Kč
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 - pronájem bytu
2+1 ve zděném domě, ul.
PodKosířem.
Cena 5.500,-Kč/měs +ink.
Prostějov - pronájem bytu 2+1 ve zděném domě, ul. Pod Kosířem.
Cena:4.000,- Kč/měs+inkaso
Nebytové prostory
Prostějov-pronájem
nebyt. prostoru (kanceláře) v podnikatel.
objektu v centru města, naproti OD Prior.
Kancelář je vybavená, nachází se ve II. patře, 39 m2, rozdělená na
2 místnosti (15 + 24 m2), kuchyňka, WC, vlast.
elektroměr. Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře.
Cena: 6.500,- Kč/měs.+inkaso

Reality

2. března 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.
1 920 000,- Kč
Byt 3+1 E.Beneše, OV/panel, 75 m2, s lodžií, byt po
rekonstrukci.
1 490 000,- 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
Byt3+1Čelechovicen./H.,vpřízemíRD90m2,část.zařízený,
balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za domem, parkování. Volné 3/2009. 8 000,-Kč/měs. vč. inkasa
RODINNé DOMY:

Novinka! RD4+kk,Fanderlíkova,kolaudace1992,nadstandardnírekonstrukce2006,vzrostlázahradasbazénem,
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

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

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:

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:
1+1A.Slavíčka, OV, panel, 32 m2, 7.patro, loggie, dům
po kompletní revitalizaci, v bytě provedena celková rekonstrukce (koupelna-sprchový kout, kuchyňská linka,
podlahy, elektřina), nízké měsíční náklady, možnost
výměny za byt v OV 3+1 s doplatkem (nejlépe v této
lokalitě).
Cena: 850.000,-Kč
-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

◘ 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 domu 7+1 v Polovicích,zastavěná pl. 539m2,
zahrada 750m2, vjezd, garáž, topení plyn, cihlový,
podsklepený
Cena 1.100.000Kč

◘ 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 1+1 v novostavbě na krasické ulici.
Nízké náklady
Cena 1189000Kč

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

PRONÁJEM

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.

RD2+1Otaslavice,menšířadový,cihlový,vodaobec.žumpa,el.,celkováplochapoz.73m2. SLEVA!650 000,- Kč
POZEMKY
St. pozemek Slatinice-Lípy, vel. 1010 m2, dům s č.p. a
stodola ve špatném technickém stavu, veškeré ing.sítě.
1 050 000,- Kč

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

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

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

* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci,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 jedenslodžií.Dálegaráž,kotelnaaskladuhlí,nazahradě
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.
Tel.:606 922 838
BYTY

* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
Tovačovského,OV,cihla,1NP,35m2,plast.okna,sklep,
byt po rekonstrukci bez dalších investic. Parkování u domu.
Cena860.000Kč
* 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!!
Cenakjednáníje1.700.000Kč.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* 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

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

RODINNé DOMY, CHATY

◘Pronájem bytu 2+1 ve zvýšeném přízemí nedaleko
centra o velikosti 68m
Cena 8000 vč. ink.
◘ Pronájem bytu 2+1 na sídl. Západ, 6.patro, velikost
60m2, pěkný.
Cena 7500Kč vč ink
◘Pronájem bytu 2+kk v novostavbě na krasické
ulici,55m2
Cena 7500vč.ink.

Němčice n.H. – RD 2 byty 2+1, samostatně stojící,
započata rekonstrukce, malý dvorek.
Cena 400 tis. Kč

BYTY
1+1 Vrahovice Po celkové rekonstrukci. Lodžie. Cena
839.000Kč
T:739 322 895
1+kk Neumannovo nám. OV cihla, po rekonstrukci, velmi
hezký. Možno zařízené. Cena 830.000Kč
T:739 322 895
1+kk Pv-Krasice 1.000.000Kč
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
Nový byt 1+kk Krasická OV. Kolaudace 2006. Nulové
opotřebení. Rohová link,a balkon, sklep. 39m2. Náklady jen
1.900kč/měs. Cena 1.189.000Kč
T: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
Byt 2+1 s garáží Dr. Mičoly. OV Klidná lokalita. Cihlový
dům ve výborném stavu s 6 byty. 63m2 + balkon. Velmi dobrý
stav, nová koupelna. Zděný sklep (12m2). Celkové náklady
2000Kč. Cena 1.190.000Kč. Možno koupit garáž za domem
za 160.000Kč.
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 1.239.000Kč
T:739 322 895
Nový byt 2+kk PV-Krasice Možno koupit i garážové stání.
Cena 1.490.000Kč
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 1.440.000Kč.Výrazná sleva!!!
T:739 322 895
Byt 3+kk Olomoucká OV Dům po rekonstrukci o 4 bytech.
Byt prošel celkovou rekonstrukcí 2007. Neprůchozí pokoje.
Orientace bytu do zahrady. Cena 1.389.000Kč T:739 322 895
3+1 Slavíčka Dr. 74m2 1.150.000Kč
T:723 335 940
3+1 E.Beneše OV,74m2 1.450.000Kč
T:723 335 940
3+1 Výšovice 70m2, cihla,OV+ garáž, zahrada.Cena
1.300.000Kč
T:723 335 940
3+1 Sídl. Svobody Po kompletní rekonstrukci, zděné jádro,
nová linka, koupelna 1.339.000Kč
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 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 v centru, Partyzánská. Balkon. Možnost nejprve
pronajmout. Cena 1.440.000Kč
T: 739 322 895
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 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
3+1 Lomená ul. Němčice nad Hanou, cihla pův. stav, OV,
66 m2, slunný byt, náklady s internetem 5.000 Kč/měs.Cena
849.000Kč.
T:732285189
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 1.090.000Kč
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 2+1 Víceměřice,dvorek,suché WC. Cena 400.000kč
T:723 335 940
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 350m2 Cena 750.000Kč
T: 723 335 940
RD Stražisko Cena 1.450.000Kč
T:723 335 940
RD nedaleko Konice Nový interiér. Cena 1.350.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Otinoves Cena 950.000Kč
T:723 335 940

www.realitypolzer.cz

realitní kancelář
nám. T. G. Masaryka 26
796 01 Prostějov
tel./fax: 582 344 457
mobil: 602 732 207

3+1 PV Daliborka, 117 m2. 6.000 Kč/m+en
2+1 PV Okružní,od 1.4.2009
7.500 Kč/m

reals@volny.cz

Byty prodej

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKé POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

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, cihla
3+1 DV, PV Šmeralova
3+1 DV, PV A.Slavíčka,

875tis Kč
835tis Kč
1.200tis Kč
1.090tis Kč
1.590tis Kč
1.550tis Kč
1.450tis Kč

NOVINKA!MIMOŘ.! RD Seloutky,
novostavba, 6+1, pozemek 1.600 m2,
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1,
velmi pěkný dům.Cena: 3.900.000,garáž, dílna, bazén.
2.890tis Kč
Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1. 1.050tis Kč
RD – rozestavěný, PV Čechovice, 3+1, 2 x
na frekvent. místě, dvůr, malá zahrád1+kk, garáž, pozemek 824m2.
3.490tis Kč
ka.
2.250.000,-- Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný,
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaledvůr, zahrada, plast. okna.
949tis Kč
Loučeny – ideální ½ RD s bytem 2+1, cihlový, příko středu města, 2. p.
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
zemní, topení el. přímotopy, po rekonstrukci, dvorek a
předzahrádka.
Cena 954 tis. Kč
1426m2.
1450 Kč/m2
Cena: 1.550.000,-- Kč
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
rovinatý pozemek u lesa.
740tis Kč
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Cena: 1.850.000,- Kč
Pronájem garáže, PV Žeranovská,
1.500,- Kč/m
Byt 3 + 1 cihla, Brněnská ul. OV,
Medovice n.H. – RD 5+1 – zemědělská usedlost,
atypické interiérové řešení, 82 m2,
smíšené zdivo, plyn před, 2x studna, velká zahrada s
Mobil: 775 246 321
vlastní topení, garáž v přízemí, pervjezdem.
Cena 959 tis. Kč.
fektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
Byty pronájem
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
2+1 Fügnerova,
7000,- Kč/m+inkaso
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Byty prodej
Cena : 3 600 000,-- Kč
1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2,
smíšené zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové pod



RD
Kobylničky
2+1,
vjezd, dvůr,
1.100tis Kč
lahy, nová el., topení el. přímotopy. Možno k bydlení i
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
velká zahrada,
pěkná nemovitost.
rekreaci.
Cena 750 tis. Kč
 

 
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla. 1.190tis Kč
Kč
Stav. pozemek v Prostějově, výměra 577 m2
 Cena:
950.000,
2+1 OV, PV A. Slavíčka, po část rek.
Cena 665 tis. Kč      
Prodej
zánovního rodinného domu
1.150tis Kč
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč      
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
2+1 DV, PV Waitova,
1.050tis Kč
5
+ 1 v Kladkách,
dvě nadzemní
 
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč    
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek. 1.690tis Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
podlaží,
2 x WC
a koupelna, velmi


3+1 OV, PV Spitznerova, cihla 1.650tis Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
dobrý
stav,vjezd na pozemek, dílna,

Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek 1.590tis Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč

zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro.
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV Cena 1.260 tis. Kč
1.600tis Kč
Prostějov,
pozemek
na stavbu řadoByt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
      
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850tis Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PVCena 1.290 tis. Kč
poblíž
středu města.
vého
 RD

Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Cena: 850.000,-Byt 3+KK, OV, cihla, v PV Cena 1.390 tis. Kč
Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci    
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV
Klenovice
na
Hané,
provozní
areál 1.300tis
Kč
      
Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek, 
dílny, sklady,kanceláře,
manipulační
 

Cena 1.470 tis. Kč
garáž
1.190tis Kč
plochy,vše
ve velmi
dobrém
stavu,
 

 
Drahanovice
2+1, k demolici nebo
RD

DALŠÍ NABÍDKA V RK
1 600
m2, možno
využít na
celkem
  

  
rekonstrukci
200tis Kč

      1.550tis Kč 
NEBO www.a-zreality.cz
 

  
zámeč.,
stolář.,
velkosklad.
RD Želeč, 4+kk, novostavba

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

Cena
5 400 000,--Kč
   
CHCETE PRODAT NEBO
Pronájem
  
 
 uligaráže
Olomoucká
Pronájem
Kostelecká ul.

 prodejny
 PV
PRONAJMOUT BYT ČI DŮM?
        
ce, u Cílu. Cena 1000,-- za měsíc.
15 tis Kč+en
   
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS
        
      
RÁDI NAVŠTÍVÍME A VŠE
      
www.reality-prostejov.com
 
   
ZA VÁS ZAŘÍDÍME
    
     
    
Studenec – RD s byty 3+1 a 2+1, cihlový, poschoďový, plynové ÚT, obecní voda i studna, plastová okna,
plovoucí podlahy, velká zahrada. Cena 3.130 tis. Kč



www.cmreality.cz

RD Zdětín Zahrada 2000m2, pole Cena 590.000Kč
T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 550.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 Pv Čechovice. Po celkové rekon. Průjezd, dvojgaráž,
zahrada, terasa. Užitná plocha 225m2. Cena 3.350.000Kč
Tel:739 322 895
RD Dobromilice Cena 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.ústř.topení Cena
1.200.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Smržice 60m2. 200.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Hor. Štěpánov 270.000Kč
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 centrum 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
RD 2+1 Pv Domamyslice (350 m2) s možností podnikání, bez
zahrady. Cena 2.070.000Kč
732 285 189
RD 3+1 Klenovice 128 m2 dvorek, dílna. Cena 750.000Kč
732 285 189
Nový RD Vrahovice Možnost podnikání, zast. 890m2,
zahrada 2000m2, 3.800.000Kč
T:732 285 189
RD Hruška u Němčic n. H. 5+1 Novostavba, dvůr, zahrada.
Sleva pod odhad 850.000 Kč, prodejní cena 1.750.000 Kč.
Výhodná investice
T:732 285 189
Chata Bělecký mlýn 400m2, 2 pokoje, bazén, les, krásný
výhled. Cena 530.000Kč
T: 732 285 189
POZEMKY
St. 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
Pole 2ha Mostkovice
T:723 335 940
Pozemek Plumlovská přehrada na chatu.
T:723 335 940
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 360Kč/m2
T:732 285 189
Zahrada Studenec 1.800m2, studna,chatka Cena 190.000Kč
T:723 335 940
Zahrada Čelechovice na Hané 1.172 m2, studna, el., ov.
stromy. Cena 315.000 Kč.
732285189
O S TAT N Í
Komerční objekt Pv 200m2.Cena 550.000Kč T:723 335 940
Komerční prostor 20km od Pv. 840m2.
Cena 770.000Kč
T:723 335 940
Kom. objekt 6km od PV 250m. Cena 740.000Kč
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
4.000Kč + en.
T:739 322 895
1+1 Vrlova
Cihla, po rekonstrukci, zařízený. Nájem
4.500+1.500Kč en
T:739 322 895
1+1 E. Beneše Nájem 6.000Kč vč. ink.
T:739 322 895
1+1 Dr. Horáka 42 m2 +balkon Nájem 6.000Kč
T:739 322 895
1+1 Šafaříkova Cihla po celkové rekonstrukci. Nájem 5.500
+en.
T:739 322 895
1+1 C. Boudy 1+1 cihla, 36m2 Nájem 4.500Kč +1.500Kč 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 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč
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
2+1 nám. Spojenců PV. Součástí bytu terasa, možnost využití
zahrady. Nájem 7000Kč vč. inkasa.
T:732 285 189
3+kk poblíž centra Klidná lokalita Šafaříkova 114m2 po celkové
rekonstrukci. Nájem 7.000Kč + en.
T:739 322 895
3+1 se šatnou v centru Tylova 72m2 +lodžie. Nová koupelna.
Částečně zařízený. Nájem 7.500Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 Sidl. Svobody. Dům po revit. 75m2 + sklep a nová lodžie.
Nové koupelna se sprch. koutem. Zařízený i nezařízený. Nájem
4.000Kč + 4.000Kč inkaso
T:739 322 895
3+1 sidl. Hloučela Po rekonstrukci. Krátkodobě. Nájem 7.000Kč
vč. ink.
T:739 322 895
Byt 3+1 v centru, ul. Partyzánská. Nájem 9.500Kč vč. ink.
T:739 322 895
3+1 E. Beneše Po rekonstrukci Nájem 8.000Kč +en.
T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 Klenovice Bazén, dvojgaráž, zahrada.Nájem
15.000Kč
T:723 335 940
Pronájem garáže 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
Restaurace 5km od Pv
T:723 335 940
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

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 zděné chaty 3+kk, Stražisko, pozemek 840 m2, vl. studna, el., septik, vytápění krbem s rozvody, garáž, krásné prostředí, vhodné k celoročnímu
užívání.
Cena: 1.345.000,- Kč
Prodej RD 4+1, Bedihošť, s vjezdem a zahradou, plocha pozemku 1036
m2, částečně zrekonstruovaný, možnost okamžitého nastěhování.
Cena: 1.690.000,- Kč
Byt 1+1, OV, 33 m2, lodžie, panel, PV – M. Pujmanové
Cena: 680. 000,- Kč
Byt 1+1, OV, 35m2, panel, PV – sídl. Svobody
Cena: 790.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 29m2, cihla, PV – Kotěrova, po celk. rek.
Cena: 840.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 45 m2, panel, PV – Italská
Cena: 980.000,- Kč
Byt 1+kk, OV 37 m2, lodžie, cihla, PV – Krasická, novostavba
Cena: 1.000.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 55 m2, lodžie, panel, PV – sídl. Svobody, po rek.
Cena: 1.250.000,- Kč
Byt 2+kk, OV, 60 m2, lodžie, novostavba, PV – Krasice, garážové stání
Cena: 1.495.000,- 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, 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: 1.450.000,- 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 2+1, 58m2, PV – Pod Kosířem, po rek.
Cena: 5 500,- Kč + inkaso
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Realitní kancelář

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

Výběr z nabídky:

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.

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

Byt 2+1 ,Okružní ul. PV, 62 m2, v osobním vl., III.poschodí panel.domu.Plast.okna,lodžie,zateplení,vchod,střecha,atd.Byt je v původním udržovaném stavu.Hypotéku
vyřídíme zdarma.
Cena: 1 320 000,-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

Cena
včetně
klíč,

 
 na

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
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práce

služby

Hledám pronájem menšího bytu kdekoli v Prostějově. Slušný stav.
Nabídněte. Děkuji. 773 925 779

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

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

Prodej garáže v Močidýlkách, výměra 20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena 95tis. Tel: 603 598 193

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

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

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

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

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

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.

Hledám menší domek i k rekonstrukci - kdekoliv na Prostějovsku. Platím
hotově. Spěchám.
777 851 606
Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2,IS
u pozemku, cena k jednání. Tel: 603
598 193
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí.
775 125 779
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
Sháním menší chatu nebo chalupu
kdekoliv do 20ti km od Prostějova.
777 851 606
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
Koupím byt 2+1, 3+1 v dobré lokalitě, Prostějov. Mám hotovost. 775 125
779.
Prodej bytu 1+1, ul.Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání. Tel:603 598 193
Prodej panelového bytu 3+1 DB s
převodem do OV, ul.Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1250000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva! Tel:603 598 193
Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! RK nevolat. 777
231 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriozní jednání. Platím hotově. 777
231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Stav nerozhoduje. RK nevolat.
608 211 482.
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.
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 byt 2 + 1, OV, panel,
Krasická, 54 m2, po celkové rek. bytu
i domu. Ne RK! Tel.: 604 15 60 38.
Prodám 1 + kk, 35 m2, Krasická ul.,
novostavba, Cena 960.000 Kč. Tel.:
777 582 599.
Pronajmu garáž ul. Brněnská. Tel.:
723 36 45 76.
Prodám byt 1 + kk s balkonem +
sklepní kóje, 39 m2, vestavěná skříň,
kuch. linka, cena 1.150.000 Kč. Tel.:
773 940 777.
Prodej panelového bytu 3 + 1 na E.
Beneše OV, 1. patro, po celkové rekonstrukci, dobré sousedské vztahy.
Tel.: 731 616 516 - kdykoliv.
Pronajmu cihlový byt 2 + 1, zvýšené
přízemí. Klidná oblast 5 min. od centra (ul. Krokova). Byt je po kompletní
rekonstrukci v moderním stylu, nově
vybaven, ihned k nastěhování. Cena
6.500 Kč/měs. + ink. Tel.: 608 887
664. RK nevolat!
Pronájem bytu 2 + 1, Šárka, PV. Tel.:
602 746 195

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.
Pronajmu byt 2 + 1, cihla v PV –
Krasická. 602 775 607.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Prodám DB 3 + 1, 70 m2, cena
1.100.000 Kč. Nejsem RK, RK nevolat. 774 741 763.
Prodám RD v Kralicích na Hané 5 +
1, klidná ulice, 2. patrový, podsklepený – velké prostory, garáž, zahrada,
skleník, nová kuchyň a koupelna, nové vnitřní omítky. Celk. plocha
600m2, z toho zastavěná 125m2.
Cena dohodou, při rychlém jednání
možná sleva. Tel.: 776 80 77 46.
Prodám 1 + 1 v OV, Sídl. svobody, přízemí. Velmi dobrá cena. Tel.: 603 560
836.
Autoklub Prostějov o.s., Bulharská
1476/1, pronajme kancelář v 1. patře správní budovy o ploše 15 m2 v
elektronicky zabezpečeném objektu s využitím sociál. zařízení, kuchyňky a zabezpečením úklidu.
Cena za měsíční nájem – 2 900 Kč.
Informace na tel. 602 762 869,
e-mail: autoklub.pv@volny.cz
Koupím ornou půdu na prostějovsku
10 ha a více. Platba hotově. Tel.: 720
204 000.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Prodám DB 1 + 1 ve zrekonstruovaném panelovém domě na ul. Tylova.
Cena 930.000 Kč. Tel.: 605 885 845.
Pronájem bytu 3 + 1 v centru PV.
9.500 Kč vč. ink. Možné odkoupení.
Tel.: 608 850 862.
Prodám RD 6+kk Domamyslice, polořadový, patrový, podsklepený, garáž, dílna, zahrada, veškeré IS, ihned k
bydlení. Cena 3 390 000,- Kč.Tel.:
736 137 924.
Prodám byt 1+1 v OV, dům po GO,
byt standart, udržovaný. Plast.okna,
lodžie. A.Slavíčka. CP 38 m2. Cena
798 000,- Kč. Tel.: 736 137 924.
Prodám RD 2+1 Kostelec na Hané,
řadový, přízemní, plyn před domem,
ihned k bydlení, nová voda, odpady i
elektřina, cena 1.260.000,- Kč.
Tel.733 534 093.
Prodám RD 3+1 Smržice, patrový,
koncový, po rekonstrukci, ihned k
bydlení, velmi pěkný, vešk. IS,
2.100.000 Kč. Tel 733 534 093.
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 na ul. Myslbekova.
Cena 1.000 Kč/měs. + energie. Tel.:
608 876 254.
Pronajmu garáž za Mechanikou, volná ihned. Tel. 723 408 151.
Prodám RD 5+1 v Kralicích na Hané
po kompl. rekonstrukci, jednopatrový, část. podsklepený, s garáží a techn.
Místností, s velkou zahradou. Celk.
plocha 1.700 m2, zastavěno 170 m2.
Ne RK! Tel. 603 476 950.
Hledám cihlový
byt 3+1 v
Prostějově.
Max.
do
ceny
1.650.000Kč. Tel:777 602 873
Pronajmu nebytové prostory 21,8 m2,
63,5 m2 a 67,1 m2. Bližší informace
na tel. 606 312 009, Vápenice 31,
Prostějov.
Prodám cihl. byt 3+1 OV. Po celk.
rek., B. Němcové. Cena dohodou. Tel.
606 513 991
Pronajmu novou garáž, v uzavřeném
objektu, ul. Šmeralova. Cena dohodou. Tel. 723 039 347.

Pronajmu 1 + 1, 777 938 973.
Prodám byt 1 + 1 v OV, Martinákova
ul., 4. patro, PV. Vč. zařízení, nová
kuch. linka, nový balkon, zatepleno,
1.050.000 Kč. Tel.: 607 919 040. RK
nevolat!
Pronájem menších obchodních
prostor v centru města PV. Možno
vč. vybavení, 603 204 749.
Pronájem kanceláře 40 m2 v centru
města, vhodné pro poradenskou, zprostředkovatelskou činnost. Info na 604
821 332.
Prodám 3 stavební parcely k výstavbě
RD v Konici. Tel.: 777 125 551.
Pronájem rekonstruované kanceláře v
centru PV – přízemí domu s výlohou,
vhodné pro cestovní kancelář, stavební spořitelna, realitní kancelář, možnost inzerce na domě, parkování ve
vlastních prostorách. Info na tel. 777
862 900.
Prodej
řadového
RD
5+1,
Čelechovice n/H, studna, žumpa,
plyn, vodovod, garáž,
hosp. budovy. ZP 564m2, zahrada
1321m2. Tel:774 101 818,www.bytygfb.cz
Pronájem bytů v centru Vyškova. Po
kompletní rekonstrukci 2+kk, 3+1.
Tel:774 101 818, www.byty-gfb.cz
Hledáme ke koupi prostorný cihlový
byt 3+1. Tel:774 858 723
Prodej řadového RD 2+1, Otaslavice,
plyn,vodovod, kanalizace, ZP 295 m2.
Tel:774 101 818,www.byty-gfb.cz
- Prodej bytu 3+1, OV/C, lodžie,
80m2, blízko centra, po rekonstr.
Tel:774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodám nebo pronajmu trafiku na
Trávnické ulici. Tel. 776 218 519. RK
nevolat.
Prodám DB 3+1 na Sídl. svobody.
Dům i byt po rekonstrukci. Cena 1.290
tis. Tf: 728 223 443.
Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci, s
garáží, seriozním lidem. Tel. 737 711
902.
Prodej bytu 1+1 Libušinka, PV, 2. P.,
lodžie, výtah, palst. Okna. Cena 770
tis. Kč. Tel. 602 515 680.
Pronajmu pěkný byt 2+1 v Prostějově.
Tel. 608 780 855.

práce
Přijmu barmanku/-a do nově otevřeného baru K90. Tel.: 607 133 122.
Přijmu kadeřnici na ŽL, 603874478.
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.
Přijmu telefonisty/-ky na VPP. Volejte
605 172 830.
Firma se sídlem v Brodku u Prostějova
přijme vyučené: automechaniky –
opraváře zem. strojů s praxí, na opravy
nákladních vozidel přev. TATRA, LIAZ, AVIA - ŘP. (skup. C není podmínkou). Doprava z PV do zaměstnání zajištěna. Nástup ihned. Tel.: 582 333
380.
Přijmeme na HPP: elektromechanik
– (obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.
Jiní propouští, my nabíráme. Práce v
oboru finančního poradenství. SŠ
vzdělání, komunikativnost, ŽL.
Výběrové řízení v březnu. Volejte řediteli, č. 604 168 409.

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
www.pracedomu.info
Do nehtového studia v Prostějově
přijmeme na ŽL nehtové designérky. Tel.: 603 426 075.
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
Přijmeme elektromontéry a sádrokartonáře. Praxe v oboru. Tel.: 608 764
150.

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST
KAŽDÉMU 20 – 175.000 Kč. BEZ
NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ.
TEL.: 775 972 354.
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.
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.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854

Přijmu kosmetičku a masérku do zavedeného salonu v PV. Info na tel.: 774
875 201.

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

Hledáme na VPP: elektromechanik –
(obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.

Vedení účetnictví vč. mezd, DPH, i
výdaje procentem. Tel.: 582 370 505,
mo721 646 156.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu

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

Přijmeme do pracovního poměru autoelektrikáře a automechanika do provozovny v PV. Praxe výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 870 729.

Půjčovna karnevalových kostýmů.
Velký výběr šatiček pro princezny.
www.akopretina.cz, tel.774149221

Výrobně obchodní společnost hledá
obchodně administrativní pracovnici.
Požadujeme min. ÚSO, základní znalosti v administrativě a obchodu, flexibilitu, jazyková znalost: AJ, RJ.
Nabízíme odborný a profesní růst,
dlouhodobou perspektivu. Životopisy
prosím zasílejte na adresu bmpack@
seznam.cz

Kuchyně Concord – zaváděcí ceny, akce na vestavěné skříně. ARES kuchyně, Drozdovice 22, tel.: 725 826 483.

Firma HANAKOV, spol. s r.o., Pod
Kosířem 3127/74, Prostějov přijme do
HPP: -UNIVERZÁLNÍHO OBRÁBĚČE – NÁSTROJAŘE – pro
třísměnný provoz. Požadujeme vzdělání v oboru. Nabízíme velmi dobré
pracovní ohodnocení a stabilní zázemí.
Nástup možný ihned. Kontakt: 582
302 341.
Kariéra – www.internetjob.cz/simi
Realitní agentura přijme realitního
makléře pro prostějovský region.
Práce na ŽL, vlastní automobil podmínkou. Bližší info na tel.: 604 821 332
Přijmu spolupracovníky, nadstandardní příjem. Tel.: 732 90 80 20
Přijmu nové pracovníky pro OL a okolí! Výplata denně i měsíčně! Neváhejte
a volejte: 773 546 234.
Hledám spolupracovníky. Tf: 777 938
973.
Nadepisování obálek – práce z domu.
Přijmeme 13 lidí. 3 až 8.000 měs. Tel.
604 800 212.
Přijmeme 8 lidí na zvedání a zapis.
Telefonů s možností z domu. Plat 5 9.000 Kč. T: 605 892 219.
Přijmu pracovníka na zahradnické práce. Tel. 739 563 168.
Přijmeme 4 lidi na pozice OZ.NG do
oblasti nových 100% úvěrů. Po zapracování 25 – 40.000 Kč. Tel. 733 608
672.
Přijmu nadstandardního obchodního
zástupce, který se nebojí práce a vyšších příjmů. Tel. 777 88 26 44.

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.
Provádíme malířské a natěračské
práce. Možná zimní sleva. Tel.: 608
76 16 14.
Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz
Půjčím i Vám !!! Tel.: 605 172 973.
Provádíme strojní čištění podlah,
koberců a sedacích souprav. Milan
Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.
Půjčky všem. Zázrak - možnost získání půjčky pro nezaměstnané, studenty,
bezdomovce do 300.000 Kč.
Olomoucký kraj mobil 739 442 994
po – pá 14.00 – 17.00 hod.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro různé příležitosti. Příjem objednávek na
tel.: 776 30 94 40.
Jste totálně na dně? Nebank. peníze.
Reg. a příjem neřešíme. Máme řešení
pro každého do 48 hod. Volejte 773
546 234.
Express služba do 48 hod. Bank i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

2. března 2009

služby

vzpomínáme

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.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 24.2.2009 jsme si
vzpomenuli 9. výročí úmrtí
paní Márie BOROVSKÉ
z Prostějova
Stále vzpomínají manžel,
dcera a synové s rodinami.

Dne 2. 3. 2009 by se dožila
svých 18 let naše dcera
NICOLLE SVORADOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte prosím tichou
vzpomínku.
Za ceelou rodinu děkují rodiče
sestra Natálka.

Navěky žije ten, koho nosíme
ve svém srdci.

Stavební sdružení provádí výstavbu
RD. Rekonstrukce RD, bytů, zateplování a obkladačské práce. Tel.: 731
566 255, 608 46 38 84.
Sobra autoopravna, prodej autodílů,
Žeranovská 3, PV. Tel.: 608 93 30 33,
582 331 800 provádí veškeré opravy
vč. ME a TK, výměna olejů a kapalin.
Autodíly – obchod. Veškeré náhradní
díly vč. pneu. Špičková kvalita, super
ceny. Maloobchod, velkoobchod.
Sobra - autodíly, Žeranovská 3, PV.
Tel.: 582 331 800, 608 93 30 33.
Vodo-topo-opravy údržba, baterie,
WC, dřez, topení – rozvody vodo-topo, rod. domky, 775 036 376.

Dne 2. března 2009 uplynul rok,
co od nás odešla naše milovaná
maminka, babička
a prababička
paní Jaroslava Navrátilová
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Monika s rodinou.

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

Dne 7.3.2009 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Jaroslavy Krejčí
ze Dzbel.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňtes námi.
Synové s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv
vítr vzal, nám jen vzpomínky
a bolest zanechal.

Jste totálně na dně? Nebank. peníze.
Reg. a příjem neřešíme. Máme řešení
pro každého do 48 hod. Volejte 773
546 234.
Nové 100% úvěry pro důchodce do
250.000 bez ručení a snadno. Info 777
903 876.
Express služba do 48 hod. Bank i nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Pozor akce! Půjčky s úrokem od 1,3%
do 2 mil. jednoduše a pro všechny. Tel.
776 186 586.

Utichlo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše…
Dne 25. února
by se dožil 75 roků
pan František Marek
z Jednova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinou.

Dne 7. března 2009 uplyne
1. výročí úmrtí
pana Zdeňka Krpce
Kdo ho měl rád vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a rodina.

oznámení

různé

Srdečně Vás zveme do vinotéky na Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová,
lahvová, dárková vína sekty z Moravy i
zahranič. aj POZOR: dlouhodobá akce,
více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz

Pronajmu plot na reklamu v centru
města. Tel. 728 100 986.

Kurzy
-IMAGE ZAMĚSTNANCE,
Mgr. Zouhar 6. března 2009, Olomouc
-AUDIT ODMĚŇOVÁNÍ A

koupím

Pokládka zámkové dlažby, fasády a
jiné práce. Tel. 720 318 195.
Půjčka až 300.000 Kč u renomované
společnosti. Solidní průchodnost.
Rychlé vyřízení. A to bez keců. 733
360 336.
Masáže do domu, klasická, sportovní,
rekondiční, medová. Radka Bezslezinová, mob.: 775 093 314.
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, obklady, fasády atd. tel.
773 689 447.
Restaurace Sluníčko, otevřena v
novém stylu! Plumlovská 58. Vaříme
nonstop! Srdečně Vás zveme. Rezervace: 775 932 234.
Dny, týdny, měsíce utíkají a Vám stále
úvěr jen slibují? My Vám půjčíme
akutečně! Polkněte a volejte 733 359
088.

PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ.

Mgr. Bláha 23. března 2009, Olomouc
-NOVELA O DPH, Ing. Sobková,
24. března 2009, Olomouc
-více na www.profesim.cz
e-mail:sedlackova@profesim.cz
tel: 725 593 053.

Čtěte internetové zpravodajství z hokeje: www.hokejreport.wbs.cz

Starý nábytek, obrazy, lustry, koberce,
hodiny, kamna, rádia, zbraně, staré
hračky, porcelán, sklo, šperky, vyznamenání, mince, bankovky, pohlednice
a další. Tel.: 605 138 473.
Koupím krouhačku na řepu, i ruční.
Tel. 582 369 706.

prodám

Koupím staré pohlednice do r. 1950.
Tel. 608 420 808.

Připravíme optimální řešení, zajíištění
půjčky či úvěru pro každého.
Přestaňte se divit a volejte 733 348
508.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro malo - velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

auto-moto

gratulujeme

Prodám vlek dvouosý s nájezdovou
brzdou. Délka 3m. Tel.: 774 146 761.

Montáže sádrokartonu a plovoucích podlah. 10 let praxe! Tel.: 737
903 365.

Prodáme palivové bukové dříví
545 Kč/prm. Tel.: 582 388 101 – Doloplazy.

zvířata
Cairn terrier - "malý veselý pejsek ", k
prodeji 4 kluci. Vhodní k dětem, i do
bytu. Barva krémová, červená, šedočerná. Na přání zašlu fotky na e-mail.
Kontakt 776 119 177.
Dne 8.3.2009 se dožívá 80. roků
pan Josef Režný
z Bílovic.
Hodnězdraví do dalších roků
přeje manželka
a děti s rodinami.

seznámení
57/178/72 bez závazků, zajištěn, hledá
ženu tmavších vlasů bez závazků. Od
40 – 55 let. PV, PR. Vážně, jinak nevolat. Tel.: 775 036 376.

Opel Corsa, 3dv., r.v. 12/98, červená
barva, motor 1,2 16V, servisní knížka,
velmi dobrý stav, cena dohodou. Tlf.
728 885 943.
Prodám Škoda Octavia, r.v. 1998, 1,6i +
LPG, cena 80 tis. Kč. Rychlost = sleva.
Tel.: 608 93 30 33.
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Ve spodních klubech fotbalového okresu panuje spíše nespokojenost

Otaslavice ulovily klenovického Štefku!
Účastníci nejvyšší okresní fotbalové
soutěže II. třídy OFS Prostějov
umístění od devátého místa níže, tedy TJ Sokol Držovice, FC Dobromilice, FC Výšovice, TJ Sokol Čechovice „B“, Sokol Brodek u Prostějova
a TJ Sokol Otaslavice, neskrývají
povětšinou rozladěnost nad výsledky dosaženými v podzimní části.
Zástupcům těchto oddílů jsme položili anketním způsobem tři následující otázky:
1. Jak hodnotíte podzimní část
z pohledu vystoupení vašeho týmu?
Kdo z jednotlivců patřil k oporám?
2. Jak probíhá zimní příprava?
3. K jakým změnám dochází
v hráčském kádru a kde by jste rádi
viděli svůj tým v jarní části soutěže?
TJ Sokol Držovice, sekretář Ladislav Rolenc
1. „S naším umístěním a také herním
projevem panuje v klubu vesměs spokojenost. K hlavním oporám patřili na
podzim Valenta, Šatný a Zelina.“
2. „Absolvovali jsme soustředění na
horách, přesněji v okolí Šubířova. Trénujeme dvakrát týdně, jednou
v tělocvičně a jedenkrát venku.“
3. „Co se týká změn v hráčském kádru, tak zatím žádné nejsou. Naším
cílem pro jarní část je udržet stávající
postavení. Žádné konkrétní cíle co se
týká konečného umístění však nemáme. Hrajeme v soutěži prvním rokem a tak se ani nikam směrem nahoru zatím nedereme. Aktuálně se budeme zaměřovat na rozšíření mládežnické základny.“
FC Dobromilice, předseda Jan Prusenovský
1. „Naše umístění? Nic moc! Pohybujeme se přece v pásmu sestupu a tak to
logicky nemůže být na jásání.
Z jednotlivců bych nevyzdvihoval nikoho.“
2. „Naše příprava probíhá výhradně
v domácím prostředí. Do startu jarní
sezóny máme v plánu tři přípravná utkání. Scházíme se jak dovolí klimatické podmínky.“
3. „Celý podzimní kádr by měl beze
změn absolvovat i odvetnou část. Jednoznačně bychom se však chtěli zachránit, už jen s vidinou perspektivy.
Naším záměrem je totiž dát co největší
prostor našim odchovancům, na kterých to chceme už od příští sezóny
stavět.“
FC Výšovice, trenér Pavel Kubíček
1. „S našimi výsledky i umístěním se

přiznám, že nejsem moc spokojen.
Z mého hlediska byl podzim špatný.
Příčiny? Nedokázali jsme dobře rozehraná utkání dotáhnout do vítězného
konce. Vzhledem k naší výkonnosti,
jsme tedy níže než bychom měli být.
Svůj díl na tom má však i přístup
hráčů. Z jednotlivců nikoho vyzdvihovat nebudu. Fotbal je kolektivní hra a
každý hráč má v týmu svou pozici.“
2. „Mojí snahou je trénovat dvakrát až
třikrát týdně, ale s ohledem na přístup
hráčů je to složité. Do začátku jarní
části bychom měli odehrát celkem tři
přípravná utkání.“
3. „V kádru jsme zaznamenali dvě
podstatné změny. Opustil nás Antonín
Šedivý a na hostování z Držovic přichází Michal Grepl. Jaro? Rozhodně
se chceme zachránit, ale nebudeme to
lámat přes koleno. Bude to hodně
záviset na celkovém přístupu hráčů.
Ten tým je hodně mladý a má velkou
perspektivu. Kluci tomu ovšem musí
dávat rozhodně více.“
TJ Sokol Čechovice, hrající trenér
Petr Antoníček
1. „Loňský podzim se nám v Čechovicích vůbec nevydařil a je jeden z nejhorších v posledních letech a to se netýká jen našeho družstva. Hlavní příčinou našeho nelichotivého postavení je
častá fluktuace hráčů. Pro příklad se u
nás vystřídali 4 brankáři a 30 hráčů!
Často jsem kolikrát ráno před zápasem
vůbec nevěděl zda nás bude alespoň
jedenáct. Z jednotlivců bych tedy pochválil spíše ty, kteří nám v kritických
chvílích pomohli. Ve štychu nás nenechali bývalí hráči a kamarádi Radim
Weisser, Pavel Sekanina, Vladimír Lisický, Zdeněk Šťastný nebo dokonce i
Petr Hájek! Bohužel na tyto čtyřicátníky bylo větší spolehnutí než na
mladé a to nejenom tím, že přišli, ale i
bojovností a výkonem na hřišti.“
2. „V současné době se připravujeme
formou tréninků v tělocvičně, sálovek,
kluci hrají za různá mužstva pravidelně o víkendech. Od března bychom
se měli scházet i v pátky venku a domluvena jsou dvě přípravná utkání 21.
3. v Konici na "umělce" se Ptením a
29.3. ve Vícově.“
3. „Do jarní části vstupujeme s cílem
zachránit tuto soutěž pro Čechovice a
přemýšlet, jak dál s „B“ mužstvem.
Dle mého názoru neplní zdaleka svou
funkci jakou má - nevychovává mladé
hráče pro první mužstvo. Jednu generaci jsme přeskočili (Drešr, Jakub Antoníček, Nakládal, Vítek, Obručník - ti
se spokojili s tím, že hrají za béčko a o

pozice v A mužstvu bohužel moc neusilují, na druhou stranu ani při marodce či zraněních v A mužstvu moc šancí poprat se o místo nedostávají, spíše
jsou přizváni dorostenci, ti jdou raději
hrát vyšší soutěž s A mužstvem, za B
mužstvo už se jim nechce), zkrátka je
toho hodně, co nás trápí a o čem budeme muset přemýšlet.“
Sokol Brodek u Prostějova, hrající
trenér Přemysl Slouka
1. „S podzimem nemůžeme být spokojeni. Propadli jsme se na dno tabulky a místo abychom potvrdili naše postupové ambice, tak máme starosti se
záchranou. Ty počáteční špatné výsledky nás hodně poznamenaly a už
jsme se vezli. Trápila nás prostupná
obrana a naopak jsme branky nedávali. Z jednotlivců určitě nikdo nevyčníval.“
2. „Zimní přípravu absolvujeme
v domácím prostředí na vlastní umělé
trávě. Scházíme se jednou týdně. Do
startu jarní části máme v plánu minimálně sedm přípravných střetnutí,
když už máme tři za sebou.“
3. „Změny v kádru nenastanou téměř
žádné. Hodně si slibuji od návratu Radka Piňose, který měl nucenou půlroční
pauzu kvůli studijním povinnostem.
Na jaře bychom se chtěli co nejdříve
dostat do středu tabulky a záchranářské
starosti přenechat jiným.“
TJ Sokol Otaslavice, předseda Ctibor Řehulka
1. „Honocení podzimu? Jedním slovem-špatné! Naši účast v přeboru
jsme si takovým způsobem určitě nepředstavovali. Z jednotlivců určitě nikoho jmenovat nebudu. Jedná se o kolektivní sport a tak za dosažené výsledky zodpovídají všichni.“
2. „Co se dá v takovém počasí dělat
jiného než běhat? Věnujeme se tedy
především této činnosti. Trénujeme
dvakrát týdně, z toho jednou
v sokolovně. Naším záměrem je také
odehrát každý víkend jedno přípravné
utkání na hřištích s umělým povrchem. Nejblíže to máme do Morkovic,
tak především tam.“
3. „Tak v kádru moc změn nebude, ale
jedna je pro vás určitě zajímavá. Na
přestup k nám z Klenovic na Hané přichází Michal Štefka! Jinak máme
v plánu ještě další posílení. Naším jarním cílem je tedy jednoznačně udržení soutěže. Má to svou logiku, protože
máme celkem dost šikovných dorostenců a pakliže hrajete nižší soutěž,
tak ti kluci odcházejí jinam.“
-zv-

Fotbalovou přípravu ovlivňuje chřipka
Současná zápasová, ale i chřipková
epidemie zasahuje i do fotbalového
dění. Většina mužstev totiž zápolí v
přípravných utkáních s akutním
nedostatkem schopných hráčů.
„Máme volno. V týdnu jsme se sešli
čtyři, tak jsme trénink a zápasy raději zrušili,“ výmluvně popsal současnou situaci trenér Sokola Určice
Svatopluk Kovář. Obdobně jsou na
tom v Němčicích, Mostkovicích a i v
dalších klubech obchází kabiny
strašidlo virové nákazy. Tudíž je
hodně nejasné, které z plánovaných
utkání budou vůbec sehrány.
ník, Trajer. Střídal: Mikeš. Trenér:
Svatopluk Kovář.
Artézia Cup, Boskovice:
Sokol Protivanov - TJ Sokol BřezoO pohár města Chropyně:
vá nad Svitavou 2:3 (2:1)
FC Kralice na Hané - Slavoj
Branky Protivanova: Pazdera, MaKojetín 6:1 (4:0)
cháček. Sestava Protivanova: Jůna - Branky: Z. Petržela 2, Hatle 2, Valtr 2
Bílek, Koláček, Pazdera, Pospíšil - - Trnavský vlastní!!!. Sestava Kralic:
Dragon, Pászto, Valášek, Mráček - Kofroň - Trnavský, Ohlídal, Dočkal,
Machálek, M. Dostál. Trenér: Roman Losman - Valtr, Růžička, Halenka,
Sedláček.
Hatle - Z. Petržela, Bukovec. Střídali:
Vybíhal, Répal. Trenér: Zdeněk ChytPříprava:
ka.
SK Uničov - Sokol Protivanov 7:2
(2:1)
TJ Sokol Vrchoslavice - SFK ELBranky Protivanova: Rojka, Špunda.
KO Holešov 2:9 (2:3)
Sestava Protivanova: Jůna - Bárta, Branky Vrchoslavic: Vaňhara z pen.,
Koláček, Niesner (60. Pospíšil), Žena- Rozsypal. Sestava Vrchoslavic: Kota - Poláček, Pászto, Špunda, Dragon láček - Sanislo, Fousek, Rušil, Rozsy(60. Kejík) - Machálek, Rojka. Trenér: pal -Vymětal, Vaňhara, Štětina, HoRoman Sedláček.
rák, Šimek - D. Chytil. Střídal: Čala.
Sokol Protivanov - SK Olomouc
Trenér: Miloslav Chytil.
„B“ 1:3 (1:2)
Branka Protivanova: Machálek. SeMemoriál Oldřicha Vangora:
stava Protivanova: Jůna - Valenta, TJ Sokol Mostkovice - Sokol Velký
Pazdera, Niesner, Pászto - M. Dostál
Týnec 0:4 (0:3)
(75. Kropáček), Poláček, Špunda, Sestava Mostkovic: Pokorný - O. ZaDragon (75. Ženata) - Rojka, Ma- pletal, M. Vojtíšek, Milar, Vl. Vojtíšek chálek (70. Bílek). Trenér: Roman Lánský, Šlambor, Hatle, Kuchař Sedláček.
Kroupa, Dadák. Střídali: Cigr, Kazda,
Kaštil. Trenér: František Piňos.
Memoriál Oldřicha Vangora,
turnaj Gold:
E.ON Cup Morkovice:
TJ Sokol Určice – FC Dolany 3:2
FK Němčice nad Hanou - Sokol
(3:1)
Pačlavice 0:5 (0:3)
Branky Určic: Trajer, Macourek, Sestava Němčic: Přecechtěl - Tesařík,
Vaněk. Sestava Určic: Nejezchleb – Novák, Hošťava, Dopita - Horváth,
Blaha, Ullmann, Mlčoch, Havlena - Hamala, Řezáč, Kaňa - Liška, Belko.
Piňos, Vaněk, Macourek, Javořík - La- Trenér: Radoslav Novotný.

TJ Haná Nezamyslice - FK
Drnovice 3:5 (2:2)
Branky Nezamyslic: Oulehla, Pavelka, Lakomý. Sestava Nezamyslic: Buriánek - Král, Mir. Lakomý, Přikryl,
Matoušek - Pavelka, Fialka, Pospíšil,
Kyselák - Musil, Oulehla. Střídali:
Moravec, Kiriljuk, Vágner. Trenér:
Drahomír Crhan.
Sita Cup, Boskovice:
Forman Boskovice dorost - Sokol
Přemyslovice 2:0 (1:0)
Sestava Přemyslovic: Ryp - J. Konečný, Bezslezina, Vinkler, M. Mucha Grulich, Horníček, Zahradníček, L.
Mucha - Růžička, Strouhal. Střídali:
Muzikant, Janeček.
Příprava:
TJ Sokol Klenovice na Hané Ivanovice na Hané 1:3
(0:1)
Branka Klenovic: Fialka. Sestava
Klenovic: Navrátil - Merda, Rozehnal,
T. Cetkovský, Chytil - D. Novák, Fialka, Všianský, Nesvadbík - Kubíček,
Přikryl. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
TJ Sokol Klenovice na Hané Sokol Brodek u Prostějova 6:2
(2:1)
Branky: Kubíček 2, Škantár 2, R. Cetkovský, Všianský - Piňos, Kaplánek.
Sestava Klenovic: Navrátil - Sikmund,
Škantár, T. Cetkovský, Zapletal - Rozehnal, Všianský, Fialka, Šubrt - Kubíček, Přikryl. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
-zv-

2. března 2009

FOTBAL EXTRA
s podtitulem podzim 2008/2009 - 7. díl

V dnešním vydání pokračuje v našem týdeníku seriál FOTBAL EXTRA s
podtitulem PODZIM 2008/2009, který pro všechny fotbalové fajnšmekry
připravuje sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, svým sedmým dílem. Na následujících stranách si můžete přečíst celkové hodnocení
tří po Přeboru OFS II. třídy zbývajících fotbalových soutěží OFS Prostějov,
s celkovými tabulkami, výsledky a statistikami dvaatřiceti klubů působících
ve III. a IV. třídě.
Pojďme si shrnout, co vše jste dosud mohli v naší pravidelné fotbalové
příloze najít. Ještě v loňském roce jsme pro vás připravili úvodní dva díly,
které byly zaměřené na výkonnostně nejvyšší soutěže s regionální účastí. V
divizní skupině „D“ se jedná o duo našich zástupců, týmy TJ Sokol Konice a
TJ Sokol Protivanov, v Přeboru Olomouckého KFS jde taktéž o dvojici celů
- Sokol Určice a FC Kralice na Hané. Ve druhém letošním čísle Večerníku
došla řada na díl s pořadovým číslem 3, jehož náplní se stal děj ve skupině
„B“ I.A třídy Olomouckého KFS, v níž působí hned šestice oddílů z regionu
(SK Jesenec, Sokol Čechovice, Oresvo Sokol Plumlov, Sokol Klenovice na
Hané, Sokol Mostkovice, SK Lipová), o týden později jsme věnovali pozornost nejnižšímu krajskému klání - I.B třídě Olomouckého KFS. V její
skupině „A“ působí taktéž šest oddílů z území Prostějovska - Haná Prostějov,
FC Kostelec na Hané, Sokol Vrchoslavice, TJ Haná Nezamyslice, Sokol Pivín
a FK Němčice nad Hanou. Nejdříve jsme se ohlédli za vystoupením
prostějovského týmu, Vrchoslavic a Nezamyslic, který jsme dokončili v minulém vydání společně se zpravodajstvím ze zákulisí celků z Kostelce na
Hané, Pivína a Němčic nad Hanou. Tentokrát si tedy můžete na nadcházejících dvou stranách přečíst komentáře a podrobnější statistické rozebrání
tří nejnižších mužských fotbalových soutěží na Prostějovsku. Vrátíme se
také anketní formou ke zbývající šesti účastníků II. třídy OFS Prostějov,
které se nám z provozních a organizačních důvodů nepodařilo zařadit do
minulého dílu.
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009 bude od příštího týdne
nadále pokračovat dle upraveného plánu. Už příště zmonitorujeme, jak si
vedly mládežnické oddíly 1.SK Prostějov a jediný regionální ženský tým FC
Kostelec na Hané. Takže, fotbaloví fanoušci, nezapomeňte si zajistit ani další
čísla našeho týdeníku - věřte, že se máte na co těšit! Jedině
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám totiž pravidelně přináší nejkomplexnější
hodnocení všech soutěží, ve kterém měl prostějovský region některého ze
svých zástupců a vystihnutí všeho podstatného, co se na fotbalových kolbištích v podzimní části ročníku 2008-2009 událo.
JAK POKRAČUJE UPRAVENÝ SERIÁL
„FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009“:
8. DÍL:

9. 3. 2009

9. DÍL
10. DÍL:
11. DÍL:

16. 3. 2009
23. 3. 2009
30. 3. 2009

mládežnický fotbal 1.SK PROSTĚJOV
a ženský fotbal FC KOSTELEC
NA HANÉ
mládežnické soutěže Olomouckého KFS
mládežnické soutěže OFS Prostějov
shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA
CELKOVÁ PO 15. KOLECH
1. TJ Sokol Určice „B“
2. TJ Sokol Vrahovice
3. Sokol Konice „B“
4. Sokol Bedihošť
5. TJ Sokol Zdětín
6. TJ Sokol Protivanov „B“
7. FC Hvozd
8. Sokol Přemyslovice
9. TJ Sokol Držovice
10. FC Dobromilice
11. FC Výšovice
12. TJ Sokol Čechovice „B“
13. Sokol Brodek u Pv
14. TJ Sokol Otaslavice

14 10
15 9
15 8
14 8
15 6
15 6
15 6
15 5
15 5
14 4
15 4
15 4
15 3
14 2

TABULKA DOMA
1. Vrahovice
8 7 1 0 20:12
2. Konice „B“
8 6 2 0 18:5
3. Bedihošť
7 6 1 0 18:7
4. Přemyslovice 7 5 2 0 25:6
5. Určice „B“
7 5 2 0 16:9
6. Hvozd
7 5 1 1 12:4
7. Protivanov „B“ 7 4 2 1 16:9
8. Zdětín
8 3 3 2 16:9
9. Výšovice
8 4 0 4 13:14
10. Držovice
7 3 3 1 11:7
11. Dobromilice
7 3 1 3 18:11
12. Čechovice „B“ 8 3 1 4 10:17
13. Otaslavice
7 2 2 3 14:17
14. Brodek u Pv
7 2 2 3 11:8

22
20
19
17
17
16
14
12
12
12
10
10
8
8

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

1
0
5
4
5
5
5
4
5
9
10
10
9
8

32:16
33:19
24:17
29:23
23:19
25:22
23:20
31:19
25:26
28:32
17:29
20:40
24:35
19:36

33
33
26
26
22
22
22
21
20
13
13
13
12
10

(+12)
(+9)
(+2)
(+5)
(-2)
(-2)
(+1)
(0)
(+5)
(-8)
(-14)
(-11)
(-9)
(-11)

TABULKA VENKU
1. Určice „B“
7 5 1 1 16:7
2. Vrahovice
7 2 5 0 13:7
3. Zdětín
7 3 1 3 7:10
4. Držovice
8 2 2 4 14:19
5. Protivanov „B“ 8 2 2 4 9:13
6. Bedihošť
7 2 1 4 11:16
7. Hvozd
8 1 3 4 11:16
8. Konice „B“
7 2 0 5 6:12
9. Brodek u Pv
8 1 1 6 13:27
10. Přemyslovice 8 1 1 6 6:13
11. Dobromilice
7 1 0 6 10:21
12. Čechovice „B“ 7 1 0 6 10:23
13. Otaslavice
7 0 2 5 5:19
14. Výšovice
7 0 1 6 4:15

16
11
10
8
8
7
6
6
4
4
3
3
2
1

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
OFS PROSTĚJOV - III. TŘÍDA
CELKOVÁ TABULKA, PO 15. KOLECH
1. TJ Jiskra Brodek u Konice 15 12 3
2. Sokol Olšany
15 9 3
3. TJ Otinoves
15 9 1
4. FC Kralice na Hané „B“
15 7 4
5. TJ Smržice
15 7 2
6. TJ Pavlovice u Kojetína
15 7 2
7. FC Ptení
15 6 3
8. FC Kostelec na Hané „B“ 15 6 2
9. TJ Horní Štěpánov
15 6 1
10. Sokol Čechy pod Kosířem 15 6 0
11. TJ Vitčice
15 5 2
12. Sokol Vícov
15 4 1
13. SK Jesenec „B“
15 4 1
14. TJ Tištín
15 3 3
TABULKA DOMA
1. Brodek u K.
7 6 1 0 23:5
2. Olšany
7 6 1 0 22:5
3. Otinoves
7 6 0 1 19:12
4. Vitčice
8 5 1 2 23:17
5. Smržice
8 5 1 2 16:9
6. Pavlovice
7 5 0 2 24:17
7. Horní Štěpánov 7 5 0 2 16:13
8. Kralice n/H „B“ 8 4 3 1 15:11
9. Kostelec n/H „B“ 8 4 2 2 17:15
10. Vícov
7 4 1 2 20:9
11. Ptení
8 4 1 3 11:10
12. Jesenec „B“
8 4 0 4 20:21
13. Čechy pod K. 8 4 0 4 19:12
14. Tištín
7 2 3 2 8:8

19
19
18
16
16
15
15
15
14
13
13
12
12
9

0
3
5
4
6
6
6
7
8
9
8
10
10
9

50:13
34:18
34:26
27:21
28:27
42:43
19:24
26:34
24:32
29:26
32:51
26:30
27:40
19:32

39
30
28
25
23
23
21
20
19
18
17
13
13
12

(+18)
(+9)
(+7)
(+1)
(-1)
(+2)
(-3)
(-4)
(-2)
(-6)
(-7)
(-8)
(-11)
(-9)

TABULKA VENKU
1. Brodek u K
8 6 2 0 27:8
2. Olšany
8 3 2 3 12:13
3. Otinoves
8 3 1 4 15:14
4. Kralice n/H „B“ 7 3 1 3 12:10
5. Pavlovice
8 2 2 4 18:26
6. Ptení
7 2 2 3 8:14
7. Smržice
7 2 1 4 12:18
8. Čechy pod K. 7 2 0 5 10:14
9. Kostelec n/H „B“ 7 2 0 5 9:19
10. Horní Štěpánov 8 1 1 6 8:19
11. Tištín
8 1 0 7 11:24
12. Vitčice
7 0 1 6 9:34
13. Jesenec „B“
7 0 1 6 7:19
14. Vícov
8 0 0 8 6:21

20
11
10
10
8
8
7
6
6
4
3
1
1
0

SESTAVA TJ JISKRA BRODEK U KONICE, PODZIM 2008:
Brankář: Pavel KOUDELKA. Obránci: Hubert BURGET, Jiří BLATNER, Radek JELÍNEK, Zdeněk KLÍČ, Petr ŠEVČÍK. Záložníci: Radek
BURGET, Jiří DOSTÁL, Petr ŠÍN, Jaroslav KRÁSA, Radovan VIČAR,
Radim ŽONDRA. Útočníci: Aleš BURGET, Aleš FRANC, Tomáš
KOMÁREK. Trenér: Kamil HUBENÝ.

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV: VLÁDCEM SOUTĚŽE JE BRODEK U KONICE

IV. TŘÍDY POD TAKTOVKOU ZÁLOŽNÍCH CELKŮ

Jasnému lídrovi, sekundují Olšany s Otinovsí Přemyslovické „céčko“ míří neochvějně za postupem
Druhá nejvyšší fotbalová soutěž v
regionu, III. třída OFS Prostějov
má za sebou podzimní část, která
byla hodně zajímavá. Pro někoho
nečekaným, ale pro odborníky plně zaslouženým podzimním
králem této soutěže byl klub ze severní části Prostějovska TJ Jiskra
Brodek u Konice. Tenhle tým prokráčel podzimem prakticky bez zaváhání, což dokumentuje i jeho bilance dvanácti výher, tří remíz a
žádné porážky. Očekávaným
největším konkurentem lídra, byl
ambiciózní klub z obce ležící v polovině cesty mezi Prostějovem a
Olomoucí, tedy Sokol Olšany. Třetím do party špičkových klubů této
soutěže je TJ Otinoves, která však
pamatuje na mnohem lepší časy.
Mezi touto výše zmíněnou trojicí
by se také s největší pravděpodobností měl odehrát nejužší boj o první místo, zaručující s jistotou postup mezi okresní elitu. Ve středu
tabulky se pohybuje převážná část
účastníků III. třídy. Vesměs se jedná o kluby, které nemají postupové
ambice a fotbalu se věnují spíše pro
radost a uspokojení fanoušků této
hry v jejich obcích. Celkově na
čtvrté příčce přezimují FC Kralice
na Hané „B“, hned za nimi TJ Smržice, která po letech konečně zastavila svůj strmý výkonnostní pád.
Do lepší poloviny patří ještě nevyzpytatelné Pavlovice u Kojetína a
FC Ptení. Druhou polovinu třetitřídního pelotonu vede rezerva
Kostelce na Hané, těsně pronásledována Horním Štěpánovem, Čechami pod Kosířem a Vitčicemi. O
své místo na slunci, před hrozbou
pádu do takzvané „pralesní“ ligy
budou v odvetné části bojovat poslední tři celky Sokol Vícov, SK Jesenec „B“ a TJ Tištín.
Pojďme se ale podívat na jednotlivé týmy podrobněji. O triumfální
jízdě Brodku u Konice již byla řeč
výše. Svěřenci trenéra Kamila Hubeného projížděli podzimní částí
soutěže doslova jako nůž máslem,
když ztratili pouhopouhých šest
bodíků za tři nerozhodné výsledky.
Dlouhodobě budovaný tým, jehož
hlavní devízou je fakt, že se skládá
z drtivé většiny z vlastních odcho-

vanců s úzkým vztahem ke svému
klubu čněl nad svou konkurencí
hlavně díky ohromné vůli po vítězství doplněnou nespornou fotbalovou kvalitou. Suverénně nejvyšší
počet nastřílených branek, na
druhé straně také nejnižší počet inkasovaných a hlavně styl hry nedělající rozdíl mezi utkáními doma a
venku, značí výrazný devítibodový náskok před druhými Olšany.
Na stříbrném postu se po podzimu
usídlily Olšany, což je klub, jenž
zaznamenává v posledních letech
výrazný vzestup, jak po sportovní,
tak i ekonomicko-společenské
stránce. Jeden z nejlepších sportovních areálů v celém regionu, blízkost hlavního silničního tahu, láká
do klubu zajímavé fotbalové persóny. Na trenérské lavičce sedí například Tomáš Hrdlovič a v útoku
sází branky Roman Sedláček. Mužstvo ovšem trpí na velkou služební vytíženost svých hráčů, takže se
prezentuje nečekanými výsledkovými výkyvy. Díky těmto několika
ztrátám se dívají Olšanští na první
post s devítibodovým odstupem.
Zvláště porážka v Pavlovicích
(6:2) nebo například remíza ve Ptení (1:1) s určitostí klubové bafuňáře
hodně bolely. Průběžně třetím celkem je TJ Otinoves, která se před
sezónou značně posílila staršími
zkušenými harcovníky a po hubených letech se opět pere o návrat do
nejvyšší okresní společnosti. Jistý
postup z první příčky se pro tento
celek, ale již zdá spíše jako teoretická šance. Na čtvrté pozici přezimuje béčko Kralic, které nasbíralo
pětadvacet bodů. Tenhle tým je
klasickým obrazem rezervních
týmů. Pokud je konstelace „nahoře“ dobrá, tak je schopen tento
výběr sehrát vyrovnanou partii s jakýmkoliv soupeřem a naopak. Jarní zápasy s kralickou rezervou tak
budou určitě pro elitní trojku velmi
důležité a mohou hodně zamíchat
postupovými kartami. Následující
sedmička celků tvoří takzvaný silný střed tabulky. Momentálně páté
Smržice dělí od jedenáctých Vitčic
šest bodů. Smržický tým zápolící v
posledních letech s velkou kádrovou obměnou zažil výborný vstup

Lídr ztrácel ojediněle. Momentka je ze zápasu 3. kola, mezi domácím FC
Kostelec na Hané„B“ a suverénem soutěže Brodkem u Konice. Utkání skončilo
nerozhodným výsledkem 2:2 a jednalo se jednu z pouhých tří remíz vedoucího
celku tabulky v průběhu celého podzimu. Bude se tak dařit Brodeckým i na jaře?
Foto: zdroj: www.fckostelecnh.cz
do letošního ročníku, aby se po- největší pravděpodobností drustupně usadil v lepším středu tabul- hým. První desítku uzavírá předloky. Se stejným ziskem třiadvaceti ňský nováček Čechy pod Kosířem.
bodů přezimují Pavlovice, jež Celek má sice aktivní skóre, ale na
vděčí za posun nahoru především druhé straně zase šest minusových
výtečnému závěru. Tento tým má bodů v tabulce pravdy. Jen šestibovelký potencionál, ale nevyhnul se dový náskok před posledním Tivedle vynikajících výsledků ani štínem určitě nedává příliš klidu do
propadákům. Každopádně si však tábora fotbalového klubu z Čech
na Pavlovice všechny špičkové pod Kosířem. Jedenáctým celkem
celky budou muset na jaře dávat podzimního patnáctizápasového
velký pozor. O příčku a dva bodíky maratonu je ambiciózní klub TJ Vizpět je FC Ptení, jež se prezentuje tčice. Tento tým, který loni sudobře organizovanou obranou, ale verénním způsobem ovládl čtvrtou
jeho bolestí je koncovka. Dalším třídu těží především z domácího
celkem je béčko Kostelce na Hané, prostředí. Ze sedmnácti nastřádau kterého by se hodnocení mohlo ných bodů, jich Vitčičtí získali plshodovat s rezervou Kralic. Pokud ných šestnáct ve své domácí tvrzi.
se toto mužstvo sejde v optimální Venkovní zápasy jsou pro Vitčice
sestavě, je nepříjemným protiv- spíše nedělním výletem na udělání
níkem pro každého a naopak. V si žízně. Tento klub se také připotomto kontextu je také kontumační mněl domácí kontumační prohrou
porážka ve Ptení, z důvodů malého s Otinovsí za neoprávněný start
počtu hráčů. Na deváté pozici dlí hráče. Tato kauza vzbudila na podpo podzimu TJ Horní Štěpánov, zim největší poprask v okresních
pro nějž je z pozice nováčka stáva- fotbalových vodách, dodnes nebyjící umístění jistě dobrým počinem. la adekvátně vyřešena a možná i
Devatenáct nasbíraných bodů a zapříčinila nepřízeň sudích předevcelku solidní herní projev může vším při venkovních utkáních.
ponechat záchranářské starosti s Zbývající tři týmy takříkajíc zame-

tají chvost tabulky a nejvíce se jich
budou týkat záchranářské boje.
Dvanáctý Vícov, blahé paměti
účastník I.B třídy má velice blízko
k pádu až na samotné dno. Jako jediný celek vytěžil svůj veškerý bodový zisk jen v domácím prostředí,
na které bude jistě sázet i v jarních
odvetách. Průběžně předposlední
je rezerva Jesence, která po loňském slavném postupu herně i výsledkově strádá. Největší opory loňského mužstva byly přeřazeny do
áčka a současný kádr má veliké potíže. Také minusových jedenáct bodů a vysoký počet inkasovaných
branek nevěstí nic dobrého. Tabulku uzavírá TJ Tištín. Pouhých dvanáct bodů a především chabá koncovka, staví výběr z jihu regionu do
nezáviděníhodné pozice.
Výhledově jsou tedy pomyslné
karty před jarní částí rozdány následovně. Jednoznačným favoritem co se týká postupu je mužstvo
Jiskry Brodek u Konice, které by se
mohlo o kýžený posun mezi okresní elitu připravit snad jen samo. Jediným vážnějším konkurentem
lídra se jeví Sokol Olšany, jenž by
se však mohl dočkat posunu nahoru i ze druhé pozice. Prozatím třetí
Otinoves už výkonnostně za výše
zmíněnou dvojicí trochu zaostává,
ale každopádně se s tímto celkem
musí počítat. Zbývající mužstva ze
středu tabulky budou spíše usilovat
o to, aby především v domácích
zápasech potěšila své příznivce a
pokusila se obrat o body kandidáty
postupu. O záchranu by si to měla
rozdat především trojice Vícov, Jesenec „B“ a Tištín, není ovšem vyloučen sešup do těchto nepopulárních vod i u některého z prozatím
výše postavených celků. V současnosti, kdy se celá řada mnohem renomovanějších klubů potýká s finančními a hlavně kádrovými problémy, nelze přesně odhadnout co
se za půl roku stane. Každopádně
však bude především situace na
chvostu tabulky v jarní části hodně
zajímavá. Vedle lítých sestupových bitev, tak budou moci diváci
sledovat se zaujetím i předpokládanou stíhací jízdu Olšan směrem k
první příčce.

Výsledkový servis, III. třída OFS Prostějov, podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: FC Kostelec na Hané „B“
- Sokol Vícov 3:0, FC Ptení - TJ
Otinoves 2:1, FC Kralice na Hané
„B“ - TJ Jiskra Brodek u Konice
1:4, TJ Smržice - TJ Pavlovice u
Kojetína 4:2, TJ Horní Štěpánov TJ Sokol Tištín 2:1, SK Jesenec
„B“ - Sokol Čechy pod Kosířem
0:3, TJ Vitčice - Sokol Olšany 2:0.
2. kolo: TJ Horní Štěpánov - TJ
Smržice 1:3, TJ Pavlovice u Kojetína - FC Kralice na Hané „B“ 1:3,
TJ Jiskra Brodek u Konice - FC
Ptení 4:0, TJ Otinoves - FC Kostelec na Hané „B“ 3:0, Sokol Vícov TJ Vitčice 4:2, TJ Sokol Tištín - Sokol Čechy pod Kosířem 2:1, Sokol
Olšany - SK Jesenec „B“ 5:2.
3. kolo: FC Kostelec na Hané „B“
- TJ Jiskra Brodek u Konice 2:2,
FC Ptení - TJ Pavlovice u Kojetína
0:3, FC Kralice na Hané „B“ - TJ
Horní Štěpánov 4:1, TJ Smržice TJ Sokol Tištín 2:1, Sokol Čechy
pod Kosířem - Sokol Olšany 0:1,
SK Jesenec „B“ - Sokol Vícov 5:1,
TJ Vitčice -TJ Otinoves 0:3 kontumačně.

4.kolo:TJ Smržice - FC Kralice na
Hané „B“ 0:1, TJ Horní Štěpánov FC Ptení 4:2, TJ Jiskra Brodek u
Konice -TJ Vitčice 6:0, TJ Otinoves - SK Jesenec „B“ 3:2, Sokol
Vícov - Sokol Čechy pod Kosířem
1:2, TJ Sokol Tištín - Sokol Olšany
0:0, TJ Pavlovice u Kojetína - FC
Kostelec na Hané „B“ 2:4.
5.kolo:Sokol Čechy pod Kosířem
- TJ Otinoves 1:2, SK Jesenec „B“
- TJ Jiskra Brodek u Konice 0:5,
FC Ptení -TJ Smržice 0:1, FC Kralice na Hané „B“ - TJ Sokol Tištín
2:0, Sokol Olšany - Sokol Vícov
3:0, TJ Vitčice -TJ Pavlovice u Kojetína 8:4, FC Kostelec na Hané
„B“ - TJ Horní Štěpánov 1:1.
6. kolo: FC Kralice na Hané „B“ FC Ptení 1:1, TJ Smržice - FC Kostelec na Hané „B“ 2:0, TJ Horní
Štěpánov
TJ Vitčice 2:1, TJ Pavlovice u Kojetína - SK Jesenec „B“ 2:1, TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol Čechy pod Kosířem 4:0, TJ Otinoves
- Sokol Olšany 1:0, TJ Sokol Tištín
- Sokol Vícov 2:1.

7.kolo:Sokol Vícov - TJ Otinoves
2:1, Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
Pavlovice u Kojetína 0:4, FC Kostelec na Hané „B“ - FC Kralice na
Hané „B“ 0:5, FC Ptení - TJ Sokol
Tištín 2:0, Sokol Olšany - TJ Jiskra
Brodek u Konice 1:1, SK Jesenec
„B“ - TJ Horní Štěpánov 3:0, TJ
Vitčice - TJ Smržice 3:3.
8. kolo: FC Ptení - FC Kostelec na
Hané „B“ 3:0 kontumačně, FC
Kralice na Hané „B“ - TJ Vitčice
2:2, TJ Smržice - SK Jesenec „B“
1:1, TJ Horní Štěpánov - Sokol Čechy pod Kosířem 3:2, TJ Pavlovice u Kojetína - Sokol Olšany 6:2,
TJ Jiskra Brodek u Konice - Sokol
Vícov 2:1, TJ Sokol Tištín TJ Otinoves 0:0.
9. kolo: TJ Otinoves - TJ Jiskra
Brodek u Konice 1:7, Sokol Vícov
- TJ Pavlovice u Kojetína 7:0, Sokol Čechy pod Kosířem -TJ Smržice 3:0, FC Kostelec na Hané „B“ TJ Sokol Tištín 2:0, Sokol Olšany TJ Horní Štěpánov 2:1, SK Jesenec
„B“ - FC Kralice na Hané „B“ 1:0,
TJ Vitčice - FC Ptení 0:1.

10. kolo: FC Ptení - SK Jesenec
„B“ 3:1, FC Kralice na Hané „B“ Sokol Čechy pod Kosířem 2:1, TJ
Smržice - Sokol Olšany 0:2, TJ
Horní Štěpánov - Sokol Vícov 2:1,
TJ Pavlovice u Kojetína -TJ Otinoves 5:3, TJ Sokol Tištín - TJ Jiskra
Brodek u Konice 1:2, FC Kostelec
na Hané „B“ - TJ Vitčice 7:1.
11. kolo: TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Pavlovice u Kojetína 2:0, TJ
Otinoves - TJ Horní Štěpánov 2:0,
Sokol Vícov -TJ Smržice 4:1, Sokol Čechy pod Kosířem - FC Ptení
0:2, SK Jesenec „B“ - FC Kostelec
na Hané „B“ 5:1, Sokol Olšany FC Kralice na Hané „B“ 2:0, TJ
Vitčice - TJ Sokol Tištín 5:4.
12. kolo: FC Ptení - Sokol Olšany
1:1, FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Vícov 1:0, TJ Smržice TJ Otinoves 4:0, TJ Horní Štěpánov - TJ Jiskra Brodek u Konice
2:3, TJ Sokol Tištín - TJ Pavlovice
u Kojetína 3:3, TJ Vitčice - SK Jesenec „B“ 2:0, FC Kostelec na
Hané „B“ - Sokol Čechy pod Kosířem 2:1.

13. kolo:TJ Pavlovice u Kojetína TJ Horní Štěpánov 4:2, TJ Jiskra
Brodek u Konice - TJ Smržice 3:2,
Sokol Čechy pod Kosířem TJ Vitčice 6:3, SK Jesenec „B“ TJ Sokol Tištín 3:5, TJ Otinoves FC Kralice na Hané „B“ 4:1, Sokol
Vícov - FC Ptení 0:0, Sokol Olšany - FC Kostelec na Hané „B“ 2:1.
14. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem - SK Jesenec „B“ 3:0, Sokol
Vícov - FC Kostelec na Hané „B“
2:3, TJ Otinoves - FC Ptení 5:2, TJ
Jiskra Brodek u Konice - FC Kralice na Hané „B“ 2:2, TJ Pavlovice u
Kojetína -TJ Smržice 4:2, TJ Sokol
Tištín -TJ Horní Štěpánov 0:1, Sokol Olšany - TJ Vitčice 7:0.
15. kolo: TJ Smržice - TJ Horní
Štěpánov 3:2, FC Kralice na
Hané „B“ -TJ Pavlovice u Kojetína 2:2, FC Ptení -TJ Jiskra Brodek u Konice 0:3, FC Kostelec na
Hané „B“ - TJ Otinoves 0:5, SK
Jesenec „B“ - Sokol Olšany 3:6,
Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
Sokol Tištín 6:0, TJ Vitčice - Sokol Vícov 3:2.

Statistické ukazatele hovoří jasně: brodecká Jiskra je nejlepší!
Neomezeným panovníkem a vládcem III. třídy OFS Prostějov nejsou
jen podle tabulkového postavení
hráči TJ Jiskra Brodek u Konice.
Jednoznačnou řečí o nadvládě tohoto klubu nad ostatní konkurencí v
soutěži vypovídají i veškeré statistické ukazatele. Při podrobném
zkoumání výsledků podzimních patnácti kol vyplývá, že mužstvo ze severní části Prostějovska disponuje
opravdu nadprůměrnou kvalitou s
ohledem na třetitřídní úroveň. Brodecká Jiskra například nenašla v
průběhu celého podzimu ani jednou
přemožitele a tudíž se jako jediný
tým může chlubit trvající sérií patnácti utkání bez porážky. Výběr z
Drahanské vrchoviny také disponuje suverénně nejlepším útokem,
když nastřílel v průběhu podzimu 50
branek, což značí průměr 3,33 gólu
na zápas. V této statistice se Jiskře
přiblížili jen Pavlovičtí střelci se 42
brankami (průměr 2,8). Brodecký
celek se také může chlubit nejlepší
defenzívou, když gólman Koudelka
lovil míč ze své sítě jen ve třinácti

případech (průměr 0,86) a udržel
šestkrát čisté konto. V této bilanci se
blíží vedoucímu celku i druhé Olšany s osmnácti inkasovanými brankami (průměr 1,2) a také šesti nulami.
O velmi dobré útočné fázi Brodku u
Konice svědčí i ten fakt, že jeho střelci nevyšli za celý podzim ani v jednom utkání střelecky naprázdno. Podobnou bilancí se nemůže chlubit
žádný z dalších třinácti účastníků
soutěže! Tabulkový lídr také ovládá
pořadí zápasů v domácím prostředí,
když ze sedmi duelů zvítězil šestkrát
a jen jednou remizoval. Stejně úspěšně si vedly na domácím pažitu i
Olšany, které mají totožnou bilanci.
Velmi dobře si počínali na vlastním
hřišti i hráči Otinovsi, kteří šestkrát
zvítězili a jen jedinkrát odešli poraženi. Propastný rozdíl v průběžné
podzimní tabulce zapříčinila výjimečná výkonnost Brodku u Konice
na hřištích soupeřů. Brodečtí dokázali z osmi duelů šestkrát vyhrát a
jen dvakrát remizovat. V konečném
účtování to značí osmnáct plusových bodů v tabulce pravdy. Z opa-

čného soudku pak „kralují“ ve statistikách kluby z konce tabulky. Nejhorší obranou se na podzim prezentovaly Vitčice, které inkasovaly jednapadesátkrát (průměr 3,4!). Nejhorším útokem se pak mohou „chlubit“
poslední Tištín a sedmé Ptení. Oba
dva tyto celky se radovaly ze vstřelené branky jen v 19 případech
(průměr 1,26). Chabá střelecká produktivita Tištína se projevila i v da-

lším ukazateli, kterým byl počet
zápasů bez vstřelené branky - 7! Pětkrát nedokázalo v zápase vsítit gól
Ptení. Největším rozdílem mezi
výkonností na domácím a venkovním hřišti se předvedli Vitčičtí, kteří
ze sedmnácti získaných bodů, plných šestnáct vydolovali na vlastním
trávníku. Vitčice jsou také společně s
béčkem Jesence a Vícovem jediným
celkem, který zatím nedokázal napl-

Pavlovice nezklamaly! Pavlovičtí plejeři hrají fotbal především pro zábavu.
O branky není v jejich zápasech nikdy nouze. Stejně jako v tomto utkání s béčkem Kostelce na Hané, které vyhráli Kostelečtí 4:2.
foto: zdroj: www.fckostelecnh.cz

no bodovat v cizím prostředí. Vícovští dokonce ze všech osmi utkání na
půdách soupeřů odešli vždy poraženi! Aby nefigurovalo vícovské mužstvo jen v negativním světle je třeba
také zmínit nejvyšší výhru podzimní
části. Tu získali právě fotbalisté z obce nedaleko Plumlova a stalo se tak v
9. kola s Pavlovicemi, když si hosté
odvezli sedmibrankový nářez. Výsledkem 7:0 skončilo také utkání 14.
kola mezi Olšany a Vitčicemi a z rekordní výhry se radovali domácí.
Nejdivočejším výsledkem pak skončil zápas 5. kola mezi Vitčicemi a
Pavlovicemi, když domácí zvítězili
8:4. Pavlovičtí byli na podzim také
vůbec nejatraktivnějším mužstvem,
co se týká produktivity. V zápasech
tohoto celku totiž padalo v průměru
5,6 branky a diváci tak mohli odcházet s určitostí spokojeni. Otázkami pro odvetnou jarní část tak například zůstává, na kolik utkání protáhnou Brodečtí svou sérii neporazitelnosti nebo například jestli se Vícovu
podaří konečně přivézt nějaké body
zvenku.

V hierarchii fotbalových soutěží na
Prostějovsku, jsou úplně těmi nejnižšími čtvrté třídy. V našem regionu jsou rozděleni jejich účastníci
do dvou skupin „A“ a „B“, dle
zeměpisné polohy. Ve fotbalových
kruzích jsou tyto soutěže pojmenovány různými přívlastky, z nichž
nejužívanějším je pralesní liga. Působí v nich kluby, které provozují
fotbal spíše pro zpestření kulturního a společenského života obce,
než aby příliš lpěly na výsledcích.
Každým rokem se však i v těchto
vodách najdou ambiciózní kluby,
které míří výše. Nejinak tomu je i v
letošním ročníku, kdy se postupovými nadějemi netají Přemyslovice „C“ a Nezamyslice „B“. Nejprve se budeme v našem komentáři
věnovat takzvané „severní“ grupě
„A“, ve které působí shodně jako v
„jižním béčku“ devět klubů. Jednoznačným lídrem celé podzimní
části se stalo mužstvo Sokol Přemyslovice „C“, které projelo osmi
zápasy beze ztráty jediného bodíku. Čtyřiadvacetibodový zisk po
první polovině soutěže, vysoce aktivní skóre a kvalitní kádr, staví
současného tabulkového lídra do
pozice jednoznačného favorita na
postupovou první příčku. S šesti-

bodovým odstupem na druhé pozici zatím spočívají hráči TJ Krumsín. Tradiční klub prochází posledními lety generační výměnou a potýká se s akutním nedostatkem
hráčů. Na návrat do vyšších sfér, si
tak asi budou muset Krumsínští ještě minimálně jedenu sezónu počkat. I když reálný je i postup ze
stávající druhé příčky. O tu však
bude při zběžném pohledu na tabulku jistě ještě sveden tuhý boj.
Zvláště obrozený prostějovský
klub TJ Haná, který má v této soutěži svůj rezervní tým určitě ještě
neřekl své poslední slovo. Jen
dvoubodová ztráta na Krumsínské
se nejeví jako nesmazatelná. Dalším a posledním do party ambiciózních celků této úrovni jsou jistě i
Kladky. Patnáctibodový zisk a
průběžná čtvrtá příčka s minimální
jednozápasovou ztrátou na Krumsín, dává Kladkám reálné naděje na
míchání postupových karet.
Zbývající pětice mužstev už při vší
úctě k jejich výkonnosti, asi na jaře
příliš vodu čeřit nebude. Od páté do
sedmé příčky jsou natěsnány Hrubčice (9 bodů), Rozstání (8) a Drahany (7). Tato trojice tvoří takzvaný silný střed soutěže a vzhledem k
výraznému výkonnostnímu roz-

dílu, jak směrem dolů, tak i nahoru
se jejich konečné pořadí s výhledem do jara asi omezí jen na minimální posun. Na posledních dvou
postech „trůní“ dvě rezervy: TJ Sokol Zdětín „B“ a Sokol Otaslavice
„B“. Oba dva tyto celky získaly jen
po jediné výhře a s jistotou si to na
jaře rozdají o nepopulární primát
nejslabšího celku celého regionu.
Jistou zajímavostí je, že Zdětínští
působí v soutěži teprve druhým rokem a zaznamenali na podzim svůj
historický úspěch v podobě premiérového vítězství své krátké historie. Stalo se tak v 7. kole na půdě
Drahan, kde zvítězili 3:2. S výhledem do jara jsou tedy karty rozdány jednoznačně. Jediným adeptem první příčky jsou suverénní a
realisticky neohrozitelné Přemyslovice „C“. O druhý post bude
sveden tuhý boj mezi Krumsínem,
Hanou „B“ a Kladkami. Nejlepší
výchozí pozici má prostějovský
klub, který se se všemi nejbližšími
soupeři střetne v domácím prostředí. Pátou pozici by si měly udržet
Hrubčice a o šestou příčku svedou
konkurenční boj dva zeměpisně
blízcí rivalové Rozstání s Drahany.
O duelu dvou posledních rezerv
jsme už psali výše.

Výsledkový servis, IV. třída
skupina „A“, podzim 2008:
1. kolo: TJ Sokol Kladky - FC Hrubčice 0:0, TJ Krumsín TJ Sokol Drahany 2:0, Sokol Otaslavice „B“ - Sokol Rozstání 0:3, Sokol Přemyslovice „C“ - TJ Sokol Zdětín „B“ 1:0.
2. kolo: TJ Sokol Drahany - Sokol Otaslavice „B“ 3:1, Sokol Rozstání TJ Sokol Kladky 2:2, TJ Haná Prostějov „B“ - FC Hrubčice 3:0, TJ Sokol Zdětín „B“ - TJ Krumsín 0:3.
3. kolo: FC Hrubčice - Sokol Rozstání 1:1, Sokol Kladky TJ Sokol Drahany 4:1, Sokol Otaslavice „B“ - TJ Sokol Zdětín „B“ 2:1,
Sokol Přemyslovice „C“ - TJ Haná Prostějov „B“ 4:0.
4. kolo: TJ Sokol Drahany - FC Hrubčice 2:2, TJ Haná Prostějov „B“ Sokol Rozstání 3:1, Sokol Přemyslovice „C“ - TJ Krumsín 6:1, TJ Sokol
Zdětín „B“ - TJ Sokol Kladky 1:4.
5. kolo: Sokol Rozstání - TJ Sokol Drahany 2:5, FC Hrubčice - TJ Sokol
Zdětín „B“ 4:1, TJ Krumsín -TJ Haná Prostějov „B“ 3:1, Sokol Otaslavice „B“ - Sokol Přemyslovice „C“ 0:9.
6. kolo: TJ Krumsín - Sokol Otaslavice „B“ 4:0, TJ Haná Prostějov „B“
- TJ Sokol Drahany 6:0, Sokol Přemyslovice „C“ - TJ Sokol Kladky 1:0,
TJ Sokol Zdětín „B“ - Sokol Rozstání 0:2.
7. kolo: TJ Sokol Drahany -TJ Sokol Zdětín „B“ 2:3, FC Hrubčice - Sokol Přemyslovice „C“ 3:5, TJ Sokol Kladky -TJ Krumsín 4:1, Sokol Otaslavice „B“ -TJ Haná Prostějov „B“ 0:4.
8. kolo: TJ Krumsín - FC Hrubčice 2:0, TJ Haná Prostějov „B“ - Sokol
Zdětín „B“ 4:1, Sokol Otaslavice „B“ -TJ Sokol Kladky 1:2, Sokol Přemyslovice „C“ - Sokol Rozstání 3:0.
9. kolo:TJ Sokol Drahany - Sokol Přemyslovice „C“ 0:3, Sokol Rozstání
- TJ Krumsín 0:7, FC Hrubčice - Sokol Otaslavice „B“ 3:1, TJ Sokol
Kladky - TJ Haná Prostějov „B“ 1:1.

Také čísla jsou na straně vedoucího celku
Značně vypovídající hodnoty
mají při všech sportovních disciplínách samozřejmě statistické
ukazatele a nejinak je tomu i ve
fotbale. Při pohledu na konečné
sumáře IV. třídy OFS Prostějov,
skupiny „A“, vychází najevo, že
vedoucí příčka je v těch nejlepších rukách, tedy v moci mužstva Sokol Přemyslovice „C“. Podzimní lídr tabulky se pyšní nejlepšími výsledky úplně ve všech
směrech. Přemyslovičtí jsou jediným celkem celé soutěže beze
ztráty bodu, tím pádem se mohou
pyšnit sérií osmi výher v řadě,

kterou si přenáší i do jarní části.
Nejlepším celkem jsou tedy pochopitelně i hodnocení zápasů na
domácím hřišti a také na trávnících soupeřů. Ve svých domácích tvrzích ještě ve všech
střetnutích zvítězily družstva TJ
Haná Prostějov „B“ a TJ Krumsín. Přemyslovice se mohou také
pochlubit nejlepším útokem,
když nasázely v osmi střetnutích
svým soupeřům 32 branek, což
značí průměr na jedno utkání čtyři góly! Průměrem blížícím se
třem brankám na zápas se mohou
pyšnit i Krumsín s Hanou. Také v

obranné činnosti neměl vedoucí
celek konkurenci. Za celý podzim se podařilo jeho protivníkům
rozčeřit přemyslovickou síť jen
ve čtyřech případech (průměr
0,5)! Jediným dalším celkem,
kterému se podařilo udržet počet
obdržených branek pod dvoucifernou hranicí, byly s osmi góly
Kladky (průměr 1). Další statistikou, ve které nejlepší mužstvo
soutěže kraluje je počet zápasů s
nulou obdržených branek - 6 a
také se mohou pyšnit nejvyšší výhrou. V 5. kole nasázeli Přemyslovičtí devět kusů na půdě Ota-

slavic, aniž by jediný gól obdrželi. V podrobnějším přehledu jsme
dále zjistili, že hned pětkrát odehrála bez inkasované branky utkání i obrana Krumsína a společně s Přemyslovicemi je tento
tým jediným, kterému se podařilo skórovat ve všech osmi duelech. Těmi horšími čísly se pochopitelně prezentují mužstva ze
samotného chvostu tabulky. Nejvíce obdržených branek mají na
svém kontě Otaslavičtí (průměr
3,63), kteří jich také nejméně dali - 5 (průměr 0,63)! Společně s
Drahany a Zdětínem, se posled-

nímu celku také nepodařilo uhrát
ani jednou čisté konto a navíc
hned v plné polovině utkání, tedy
ve čtyřech vyšly Otaslavice střelecky naprázdno. Když k tomu
přičteme trvající sérii pěti po sobě
jdoucích prohraných duelů, nejvyšší porážku celého podzimního dění (0:9 s Přemyslovicemi)
a dvanáct mínusových bodů, vychází nám jejich průběžná pozice
zcela opodstatněná. Do jarní části tedy vstupují dva celky na opačných pólech se zajímavými sériemi. Kterému, se podaří udržet tu
svou co nejdéle?

V béčku vede nezamyslická záloha
Také ve druhé skupině IV. třídy
ovládl čelo tabulky záložní tým. TJ
Haná Nezamyslice „B“, si v osmi
podzimních zápasech podmanila
svou konkurenci téměř obdobným
způsobem, jako ve vedlejší skupině přemyslovické céčko. V
průběhu první části soutěže dokázali Nezamysličtí fotbalisté sedmkrát zvítězit a ztratili jen dva bodíky za bezbrankovou remízu s Želčí. Když jsme u Želče, tak je třeba
zmínit, že tento celek je společně s
Nezamyslicemi jediným neporaženým mužstvem soutěže, ovšem
v tabulce to stačí díky sedmi nerozhodným výsledkům jen na šestou
příčku. Největším konkurentem
lídra se zdá druhá Ivaň se ziskem
šestnácti bodů a průběžně třetí Přemyslovice „B“ s body patnácti.
Obě tato mužstva však žádnou suverenitou nad ostatními účastníky
neoplývají a jejich výsledky jsou
hodně těsné. Oproti druhé skupině
je „béčko“ mnohem vyrovnanější.
Žádné z mužstev od druhého do
devátého místa si nemůže být pře-

dem jisté vítězstvím. Vždyť čtvrté
Biskupice dělí od posledního
Brodku u Prostějova jen sedm bodů. Za jedenáctibodovými Biskupicemi jsou s jednobodovou
ztrátou páté Tvorovice a šestá Želeč. Sedmé místo patří se stejným
bodovým počinem rezervě Němčic nad Hanou a osmá je se čtyřmi bodíky Morávia Doloplazy. Na
poslední pozici přezimuje také se
čtyřmi body záložní mužstvo
Brodku u Prostějova. Průběžné vedení záložního celku Nezamyslic
se zdá neotřesitelné i s výhledem
do jarní části. Pokud se totiž jeho
konkurentům nepodaří výrazně
posílit, tak by neměl mít asi nejkvalitněji trénovaný tým s dotažením
dobře rozehrané sezóny vážnější
problémy. Pokud zlepší svou střeleckou produktivitu Želeč a zůstane u své precizní obranné hry, tak
by se tento celek mohl posunout tabulkou vzhůru. U ostatních účastníků je jejich jarní forma velkou neznámou, hlavně díky značné nevyrovnanosti jejich výkonů.

Líté boje jsou i v nejnižší soutěži. Derby utkání dvou nesmiřitelných rivalů v podání záložních celků Nezamyslic a Němčic, skončilo v 8. kole nejtěsnější výhrou vedoucího celku 2:1.
Foto: zdroj:www.nemcicenh.estranky.cz

divokými výsledky
zy. Právě poražený celek díky tomuto „nášupu“ figuruje na prvním
místě v pořadí nejpropustnějších
obran, když inkasoval celkem jednačtyřicetkrát (průměr 5,13). Nejlepší obranu měly hned dva celky:
Nezamyslice a Želeč, které kapitulovaly na podzim jen v devíti případech (průměr 1,13). Naopak největší problémy se střílením branek
měl průběžně poslední tým Brodku
u Prostějova, jehož kanonýři se radovali jen osmkrát (průměr 1). Zcela ojedinělou bilancí se pak mohou
pyšnit hráči Želče, kteří dokázali z
osmi duelů hned sedmkrát remizovat. Zvláště na půdách soupeřů se
jejich propracovaný defenzivní styl
domácím hodně zajídal. Suverénně
nejlepší bilancí na soupeřových pažitech se honosí vedoucí tým Neza-

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
OFS PROSTĚJOV - IV. TŘÍDY
CELKOVÁ TABULKA, SKUPINA „A“
1. Sokol Přemyslovice "C"
8 8
0
0
32:4
2. TJ Krumsín
8 6
0
2
23:11
3. TJ Haná Prostějov „B“
8 5
1
2
22:10
4. TJ Sokol Kladky
8 4
3
1
17:8
5. FC Hrubčice
8 2
3
3
13:15
6. Sokol Rozstání
8 2
2
4
11:21
7. TJ Sokol Drahany
8 2
1
5
13:23
8. TJ Sokol Zdětín „B“
8 1
0
7
7:22
9. Sokol Otaslavice „B“
8 1
0
7
5:29
TABULKA DOMA
1. Přemyslovice „C“
5 5 0 0 15:1
2. Haná „B“
4 4 0 0 16:2
3. Krumsín
4 4 0 0 11:1
4. Kladky
4 2 2 0 9:3
5. Hrubčice
4 2 1 1 11:8
6. Drahany
4 1 1 3 7:9
7. Otaslavice „B“ 5 1 0 4 3:19
8. Rozstání
3 0 1 2 4:14
9. Zdětín „B“
3 0 0 3 1:9

15
12
12
8
7
4
3
1
0

10
9
9
8
6
6
4
4
1

(+9)
(+6)
(+4)
(+3)
(-3)
(-1)
(-8)
(-6)
(-12)

TABULKA VENKU
1. Přemyslovice „C“
3 3 0 0 17:3
2. Kladky
4 2 1 1 8:5
3. Rozstání
5 2 1 2 7:7
4. Krumsín
4 2 0 2 12:10
5. Haná „B“
4 1 1 2 6:8
6. Drahany
4 1 0 3 6:14
7. Zdětín „B“
5 1 0 4 6:13
8. Hrubčice
4 0 2 2 2:7
9. Otaslavice „B“ 3 0 0 3 2:10

CELKOVÁ TABULKA, SKUPINA „B“
1. TJ Haná Nezamyslice „B“
8 7
1
0
26:9
2. TJ Sokol Ivaň
8 5
1
2
23:19
3. Sokol Přemyslovice „B“
8 4
3
1
21:20
4. TJ Biskupice
8 3
2
3
31:20
5. TJ Sokol Tvorovice
8 3
1
4
34:24
6. TJ Želeč
8 1
7
0
12:9
7. FK Němčice n/H „B“
8 2
1
5
13:18
8. FC Morávia Doloplazy
8 1
1
6
15:41
9. TJ Sokol Brodek u Pv „B“
8 1
1
6
8:23
TABULKA DOMA
1. Nezamyslice „B“ 4 3 1 0 10:1
2. Tvorovice
4 3 0 1 24:6
3. Ivaň
4 3 0 1 13:10
4. Přemyslovice „B“4 2 2 0 16:12
5. Biskupice
4 2 0 2 17:10
6. Želeč
4 1 3 0 10:7
7. Doloplazy
4 1 1 2 7:10
8. Němčice n/H „B“ 4 1 1 2 5:6
9. Brodek u PV „B“4 0 1 3 6:13

24
18
16
15
9
8
7
3
3

22
16
15
11
10
10
7
4
4

9
7
7
6
4
3
3
2
0

(+10)
(+4)
(+3)
(-1)
(-2)
(-2)
(-5)
(-8)
(-8)

TABULKA VENKU
1. Nezamyslice „B“ 4 4 0 0 16:8
2. Ivaň
4 2 1 1 10:9
3. Přemyslovice „B“4 2 1 1 5:8
4. Biskupice
4 1 2 1 14:10
5. Želeč
4 0 4 0 2:2
6. Němčice n/H „B“4 1 0 3 8:12
7. Brodek u PV „B“4 1 0 3 2:10
8. Tvorovice
4 0 1 3 10:18
9. Doloplazy
4 0 0 4 8:31

12
7
7
5
4
3
3
1
0

ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV
Přípravky válejí sálovku

Ke svému již letošnímu třetímu
turnaji se sešly výběry přípravek
regionálních fotbalových klubů
předminulou neděli v Městské
sportovní hale Kostelec na Hané.
Turnaje se zúčastnili i plejeři prvoligové Sigmy Olomouc Martin
Hudec a Tomáš Komárek, kteří
uspořádali pro fotbalové benjamínky i autogramiádu. Výsledky
finálové skupiny 3. turnaje byly
následující: Sokol Protivanov - FC
Kostelec na Hané 5:0, 1.SK Prostějov - Sokol Přemyslovice 3:1,
FC Kostelec na Hané - TJ Sokol
Čechovice 2:4, FKM Konice - Sokol Protivanov 0:5, Sokol Přemyslovice - FC Kostelec na Hané 0:6,
1.SK Prostějov - FKM Konice 5:0,

TJ Sokol Čechovice - Sokol Přemyslovice 5:0.
Výsledky skupiny o celkové
umístění: TJ Sokol Určice -TJ Sokol Držovice 1:0, Sokol Otinoves TJ Sokol Mostkovice 1:2, TJ Sokol
Držovice - FC Kralice 1:2, TJ Oresvo Sokol Plumlov - TJ Sokol
Určice 0:3, TJ Sokol Mostkovice FC Kralice na Hané 0:0, TJ Sokol
Určice - Sokol Otinoves 1:4, TJ Sokol Mostkovice- Sokol Držovice
1:4, TJ Oresvo Sokol Plumlov - FC
Kralice na Hané 0:1.
O celkovém vítězi a konečném pořadí se rozhodne v závěrečném turnaji, který se uskuteční v sobotu
21. března opět v Městské sportovní hale Kostelec na Hané.
-zv-

Konice konečně zabrala

Soutěž se honosí
Na rozdíl od všech ostatních regionálních fotbalových soutěží, se v IV.
třídě OFS Prostějov, skupině „B“
nenastřádaly všechny kladné primáty na stranu vedoucího celku.
Nezamyslické béčko sice ve
většině ukazatelů přece jenom hrálo
na podzim prim, ale zdaleka ne ve
všech. Nejlepší bilancí se může kochat vedoucí tým z pohledu série utkání bez porážky, která je osm, ale
stejně na tom je i mužstvo Želče.
Oba tyto celky si přenášejí neporazitelnost i do jarních odvet. Střeleckým králem podzimu se stali fotbalisté Tvorovic, kteří zatížili branková konta soupeřů 34 brankami, což
značí průměr 4,25 vstřelené branky
na utkání. Výraznou měrou však k
tomu pomohla i rekordní výhra
15:2 v 7. kole nad Morávií Dolopla-

22 - 23

myslic, který zvítězil ve všech čtyřech utkáních. V tabulce pravdy se
tak může těšit z plusových deseti
bodů. Velmi špatně si naopak počínaly venku Doloplazy, které ze
čtyř pokusů nezískaly ani jeden bod
a navíc fasovaly pravidelně pěkné
náklady. Jen průměr obdržených
branek blížící se osmi hovoří za vše.
Jediným týmem, který zase ani jednou nezvítězil v domácím prostředí
byla němčická záloha, jež na domácím trávníku ukořistila jen jediný bodík. Sečteno a podtrženo se
„B“ skupina nejnižší soutěže prezentovala nadprůměrnou produktivitou, kdy výsledky s nulou na
jedné či druhé straně byly spíše
výjimkou. Z tohoto trendu akorát
vybočovala propracovaná obrana
Želče.

Výsledkový servis, IV. třída
skupina „B“, podzim 2008:
1. kolo: TJ Želeč - TJ Sokol Ivaň 1:1, FC Morávia Doloplazy - FK Němčice nad
Hanou „B“ 2:3, Sokol Přemyslovice „B“ -TJ Biskupice 3:3, TJ Sokol Tvorovice
- TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ 4:1.
2. kolo:TJ Biskupice - FC Morávia Doloplazy 7:0, FK Němčice nad Hanou „B“
-TJ Želeč 1:1, TJ Sokol Ivaň -TJ Sokol Tvorovice 3:1, TJ Haná Nezamyslice „B“
- Sokol Přemyslovice „B“ 5:0.
3. kolo: TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ -TJ Sokol Ivaň 2:3, TJ Sokol Tvorovice - FK Němčice nad Hanou „B“ 4:1, TJ Želeč -TJ Biskupice 2:2, FC Morávia
Doloplazy - TJ Haná Nezamyslice „B“ 2:7.
4. kolo: Sokol Přemyslovice „B“ - FC Morávia Doloplazy 5:3, TJ Biskupice TJ
Sokol Tvorovice 5:2, FK Němčice nad Hanou „B“ -TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ 0:1, TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ Želeč 0:0.
5. kolo: TJ Želeč - Sokol Přemyslovice „B“ 1:1, Sokol Ivaň - FK Němčice nad
Hanou „B“ 4:3, TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ -TJ Biskupice 1:6, TJ Sokol
Tvorovice - TJ Haná Nezamyslice „B“ 1:2.
6. kolo: FC Morávia Doloplazy -TJ Želeč 0:0, Sokol Přemyslovice „B“ TJ Sokol Tvorovice 4:4, TJ Biskupice -TJ Sokol Ivaň 2:4, TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ 3:0.
7. kolo: FK Němčice nad Hanou „B“ -TJ Biskupice 4:3, TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ - Sokol Přemyslovice „B“ 2:3, TJ Sokol Ivaň -TJ Haná Nezamyslice „B“ 2:3, TJ Sokol Tvorovice - FC Morávia Doloplazy 15:2.
8. kolo: TJ Želeč - TJ Sokol Tvorovice 6:3, FC Morávia Doloplazy - TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“ 3:0, Sokol Přemyslovice „B“ - TJ Sokol Ivaň 4:2, TJ
Haná Nezamyslice „B“ - FK Němčice nad Hanou „B“ 2:1.
9. kolo: TJ Biskupice -TJ Haná Nezamyslice „B“ 3:4, FK Němčice nad Hanou
„B“ - Sokol Přemyslovice „B“ 0:1, TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ TJ Želeč 1:1, TJ Sokol Ivaň - FC Morávia Doloplazy 4:3.

Sokol Konice - Sokol Štíty 2:0
(1:0)
Branky: 14. Penc, 62. Kornel. Rozhodčí: Krejčí. Bez ŽK. Sestava Konice: Kmecik - Továrek, Penc, Řehák, Jurník - T. Křeček, Švrček,
Macháček, Kornel - Schön, Navrátil. Střídal: Studený. Trenér:
Karel Procházka. Diváků: 100.
Konice sice v přípravě zvítězila, ale
jen s účastníkem I. A třídy Sokolem
Štíty. Rozhodně svým výkonem
přítomné nepřesvědčila. Za vším
stojí obrovská marodka prvního
konického týmu. Oproti minulému
týdnu se na ni hlásí nově Hlouš a Šimek, který bude chybět dlouhodobě. Kdo přišel, viděl utkání kvalit spíše průměru krajského přeboru, v němž byli nakonec šťastnější
domácí. K vítězství nasměroval
Konici přesně rozehraným
přímým kopem Schön, který našel
neobsazeného Pence, jenž z bezprostřední blízkosti nedal hostujícímu gólmanovi šanci 1:0. Ve 23.
minutě pálil nepřesně Kornel a ve
33. minutě z volného přímého kopu Schön, jehož pumelice letěla
také vedle. Za další dvě minuty se
na levé straně šikovně uvolnil Tomáš Křeček, ale jeho střela směřovala přesně doprostřed branky. Ve
40. minutě hlavičkoval rovněž vedle tyče Švrček a těsně před poloča-

sem nasměroval hosty k vyrovnání
Továrek, jenž dal nepřesně malou
domů. Kmecik v domácí svatyni
šanci hostů bravurně zlikvidoval.
Do druhého poločasu nastoupili
Koničtí vlažně a hosté několikrát
ohrozili Kmecika, který však
výbornými zákroky a včasnými
výběhy domácí uchránil od vyrovnání. Za zmínku stojí zejména jeho
reflexivní zákrok z 58. minuty, kdy
likvidoval tečovanou střelu po
volném přímém kopu hostů
z dvaceti metrů. Domácí své vítězství pojistili v 62. minutě šťastnou
střelou Kornela doprostřed branky,
která hostujícímu brankáři propadla až do sítě. Konice si pak již do
konce utkání žádnou výraznější
šanci nevytvořila a po ne příliš
přesvědčivém výkonu zvítězila
2:0. „Hráli jsme se soupeřem, který
má na I. A třídu dobrou úroveň. Naše hra byla po útočnou fázi dobrá,
ale v koncovce jsme se nedokázali
prosadit. Soupeř dobře běhal a měl
dobrou organizaci hry. Momentálně nemám ani jednoho hroťáka a
tak se v útoku museli prostřídat
záložníci. Podle zpráv, které mám
je obnovené zranění Šimka dlouhodobější a tak s ním asi na jaře nebudu moci počítat,“ kroutil hlavou
nad současnou zdravotní kalvárií
svého kádru konický lodivod Karel
Procházka.
-zv-

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 7. díl připravil
Zdeněk Vysloužil. FOTBAL EXTRA - 8. díl věnovaný 1. SK Prostějov a
ženám FC Kostelec na Hané vyjde v čísle 10., dne 9. března 2009.

2. března 2009

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
43. kolo: HC Nový Jičín - HHK Velké Meziříčí 8:0 (4:0, 1:0, 3:0).
Branky a nahrávky: 7. Tomášek (Pelikán), 12. Lhotský (Macháček,
Štindl), 15. R. Toman (Hruškovský), 19. P. Gulda (Pelikán), 24. R.
Toman (Hruškovský), 44. Bacul, 49. Macháček (Štindl, Vašut), 59.
Bacul (Tomášek) • HC Uničov - Salith Šumperk 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 34. Ševčík (Frieb),
66. Bařica - 53. Vymazal (Stejskal) • SHK Hodonín - HC Slezan
Opava 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Branky a nahrávky: 1. Kýhos (Jurásek,
Březina), 7. M. Rapant (Pokorný), 26. Komárek (Kýhos), 42. Kýhos
(Jurásek), 45. Barták (Peš) - 47. Tůma • HC Orlová - VSK Technika
Brno 4:3 po prodloužení (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0). Branky a nahrávky:
15. Kraft (Urbánek, Dušek), 22. Kraft (Dušek), 25. Kudláček
(Kotásek), 62. Haas (Potočný) - 15. Odehnal (Benýšek, Zapletal), 46.
Tatar (Jelínek), 59. Hrtuz (Habrovec, Liška) • HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC TJ Šternberk 5:2 (1:2, 3:0, 1:0). Branky a nahrávky:
19. L. Bokroš (D. Varga), 30. Matějný (Dvořák, Tatarčík), 38. L.
Bokroš (Blažek, Vaněček), 40. Zrník (Šebesta), 57. D. Varga (L.
Bokroš) - 5. Tomášek, 5. Vích (Meidl) • HC Břeclav - HC ZUBR
Přerov 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).Branky a nahrávky: 5. Prachař (Kárný), 11.
Vaněček (Nohel, Čikl), 32. Kárný (Prachař), 38. Prachař (Nohel) •
HC Spartak Pelhřimov - SKLH Žďár nad Sázavou 4:1 (0:0, 1:1,
3:0). Branky a nahrávky: 39. Heřman (Dušátko), 47. Plachý
(Dušátko, Plch), 48. Kubát (Dušátko), 53. Pelán (Hrbatý, Kašpar) 34. Plachý (Sobotka) • VHK Vsetín - HK Jestřábi Prostějov 4:1
(1:0, 0:0, 3:1). Branky a nahrávky: 17. Mikeš (Černý), 43. Podešva
(Mikeš), 44. Marek (Gergela), 52. Podešva (Hrňa) - 57. Buček
(Janečka).
44. kolo:HK Jestřábi Prostějov -TJ Gedos Nový Jičín 3:2 po sam.
nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 24. Janečka
(Hlouch, Skácel), 48. Hlouch (Janečka), rozh. sam. nájezd 66.
Janečka - 24. Sluštík, 30. Bacul (Tomášek) • HC ZUBR Přerov - HC
Spartak Pelhřimov 9:0 (1:0, 2:0, 6:0). Branky a nahrávky: 6. Hanák
(Kočara, Matějka), 22. Hanák (Kočara, Matějka), 24. Kočara
(Matějka, Hanák), 45. Matějka (Hanák, Kočara), 50. Sprušil
(Menšík), 50. Martinák (Sprušil, Faltýnek), 53. Martinák (Sprušil,
Menšík), 57. Sprušil (Pala, Martinák), 60. Martinák (Vlček) • HC TJ
Šternberk - HC Břeclav 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 1:1 - 0:0
- 0:0). Branky a nahrávky: 10. Tomášek (Hruška), 21. Zima
(Klimovič, Jurák), 23. Vích (Meidl, Zapletal), 57. Zima (Klimovič,
Jurák) - 16. Prachař (Nohel), 20. Čikl (Hrůza), 27. Hrůza, 53. Balát
(Novák), 66. rozh. nájezd Prachař •
Salith Šumperk - SHK Hodonín 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Branky a nahrávky: 8. Hulva (Brunec, Ambruz), 25. Brunec (Holík), 29. Holík
(Vymazal), 49. Duba (Drábek, Holík), 51. Stejskal - 39. Jurásek
(Podešva), 41. Čárský (Jurásek, Komárek) • HC Slezan Opava - HC
Orlová 9:2 (1:1, 2:1, 6:0). Branky a nahrávky: 14. Kovalovský (Černý, Tichý), 28. Tůma (Suchánek), 38. Polok (Měkýš, Tůma), 48.
Kocián (Kovalovský, Tůma), 52. Měch, 53. Grofek (Měch), 55.
Suchánek (Tůma, Polok), 59. Černý (Plánovský, Měch), 60. Chalupa
(Kocián) - 16. Samiec (Stránský, Potočný), 23. Vydra (Kotásek,
Blatoň) • VSK Technika Brno - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:6
(2:3, 0:1, 0:2). Branky a nahrávky: 2. Luštinec (Hrtús, Daňo), 14.
Benýšek (Mráz , Petlák) - 3. Růčka, 8. Růčka (Matějný, Dvořák), 10.
Dvořák (Varga), 33. Sochorek (Šebesta), 44. Krisl (Šebesta,
Sochorek), 52. Šebesta (Kratěna, Sochorek) • HHK Velké Meziříčí HC Uničov 3:6 (2:2, 1:1, 0:3). Branky a nahrávky: 10. Kunstmüller
(Bula, Troščák), 12. Sobotka (Kartůšek), 27. Nekvasil (Stráňovský) 6. Pavlas, 10. Čada (Diviš), 38. Frieb (Pekr), 41. Pekr (Frieb), 43. Ševčík (Pekr, Frieb), 58. Diviš • SKLH Žďár nad Sázavou - VHK
Vsetín 2:6 (2:0, 0:1, 0:5). Branky a nahrávky: 1. Plachý (M. Sobotka,
Man), 12. Bukáček (Křišťan, R. Sobotka) - 29. Černý (Štraub), 46.
Gajdošík, 47. Štraub (Mikeš), 56. Marek (Štraub, Pšeja), 57. Štraub
(Haschka), 60. Rajnoha (Ašer).
-zv-

Holuša medaili nepřiveze

Útočník
HK
Jestřábi
Prostějov,
reprezentující
Českou republiku na Zimní
univerziádě v čínském
Harbinu na Hanou medaili
nepřiveze. Michal Holuša,
který se dostal do výběru usilujícího o zisk cenného kovu,
si vroucně před odletem přál,
aby mohl po návratu svým
prostějovským spoluhráčům
ukázat medaili. Přestože se

činil seč mu síly a umění stačilo, do kýženého semifinále
svůj tým neposunul.
Reprezentační výběr totiž zůstal v základní skupině až na
třetím místě, což znamenalo
jen boj o konečnou pátou
příčku. Nakonec se nepodařil
ani závěrečný zápas a po porážce s Japonskem v poměru
1:5 obsadila Česká reprezentace až šestý post. Michal Holuša

se však určitě za svůj výkon nemusí stydět. V základní skupině se střelecky prosadil hned
v úvodním duelu, ve kterém
rozmetali naši hráči Velkou
Británii 10:0. Prostějovský
útočník přispěl k devastaci
brankou a dvěma asistencemi.
Stěžejním zápasem pro další
vývoj turnaje však byla porážka s Kazachstánem 2:5, při
které se Michal bodově nepro-
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Příští program: 15. kolo nadstavbové části (celkově 45), středa 4.
března:
HC Orlová - Salith Šumperk, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Slezan Opava, HC Břeclav -VŠK Technika Brno, HC Spartak
Pelhřimov - HC TJ Šternberk, VHK Vsetín - HC Zubr Přerov, HC
Nový Jičín - SKLH Žďár nad Sázavou, HC Uničov - HK Jestřábi
Prostějov, SHK Hodonín - HHK Velké Meziříčí.
16. kolo nadstavbové části (celkově 46), sobota 7. března:
Salith Šumperk - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Slezan Opava HC Břeclav, VŠK Technika Brno - HC Spartak Pelhřimov, HC TJ
Šternberk - VHK Vsetín, HC Zubr Přerov -HC Nový Jičín, SKLH
Žďár nad Sázavou - HC Uničov, HK Jestřábi Prostějov - SHK
Hodonín (17:00), HHK Velké Meziříčí - HC Orlová.
-zv-

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-

sadil. Na výhru to nebylo ani ve
třetím utkání, kdy čeští hráči
nestačili na favorizovanou
Kanadu (porážka 1:3), střelcem jediné branky byl právě
Holuša. V již nic neřešícím
závěrečném zápase základní
skupiny s Čínou, který vyhráli
naši hráči 14:0 se trefil Holuša
jednou. Hráč Prostějova absolvoval turnaj jako centr druhé
útočné řady když mu na kříd-

lech hráli Červenka s
Hanzalem. Tři vstřelené branky a dvě asistence ho řadily k
nejlepším hráčům celého mužstva. Rozsáhlejší rozhovor o
jeho pocitech a dojmech ze
svátku sportu vám přineseme v
příštím vydání Prostějovského
Večerníku. Nezbývá než dodat:
Už abys byl tady Michale, takového hráče Jestřábi potřebují jako sůl!
-zv-

Hokejisté vyšli z dramatu s Novým Jičínem vítězně
Místo očekávaných tří si však připsali body jen dva
Ve 44. kole druhé hokejové ligy
skupiny Východ přivítali prostějovští Jestřábi na domácím ledě
Nový Jičín. Hnacím motorem
domácích byla vidina vysněných
tří bodů a nezmařená šance postup do play-off. Kdo však očekával velkou hokejovou bitvu,
byl zklamán. Prostějovským bojovníkům jakoby docházely síly.
Vítr do plachet jim rozhodně nepřidal ani fakt, že první srovnávací gól hostí ve 24. minutě byla evidentní tyčka! Přesto se však
dokázali postavit na nohy, nepodlehnout tlaku soupeře a po
samostatných nájezdech vybojovat důležité vítězství 3:2!
Hrdinou zápasu se stal Petr
Janečka, který dal svým parádním samostatným nájezdem domácímu týmu novou naději.
HK Jestřábi Prostějov - TJ
Gedos Nový Jičín 3:2 po sam.
nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0 1:0).
Branky a nahrávky: 24. Janečka
(Hlouch, Skácel), 48. Hlouch
(Janečka), 66. rozhodující nájezd
Janečka - 24. Sluštík, 30. Bacul
(Tomášek). Rozhodčí: Čech Musil, Reich. Vyloučení: 5:10, na-

víc Hruškovský (NJ) 5+2@10 OT.
Využití: 0:0. V oslabení: 0:1.
Diváků: 1100. Sestava Prostějova:
Tuček - Buček, Bauer, Doseděl,
Kolibár, Falter, Jedlička - Hlouch,
Janečka, Skácel - Berčák, Skokan,
Dostál - Rak, Sedlář, Učnik.
Trenér: Aleš Flašar.
V první třetině sobotního zápasu
se domácí i hosté ploužili po ledové ploše jako těla bez duše.
Plácání se od ničeho k ničemu a
nepřesnosti na obou stranách.
Někteří nespokojení fanoušci přirovnávali první dějství dokonce k
veřejnému bruslení. Z letargie
probral hráče až ve 12. minutě
hostující Macháček, když prokličkoval obranou a řítil se na domácí bránu. Ze souboje jeden na
jednoho vyšel vítězně Tuček, který stihl svou rukavici vymrštit
včas. Gólmana Jestřábů se za nedlouho, po krásné akci s
Tomáškem, snažil atakovat
Bacul, naštěstí opět bez úspěchu.
Nervy soupeřů pocuchal v 16.
minutě Hlouch, jehož ukázkovou
střelu nad rameno Kozáka zastavila tyčka. V úvodní dvacetiminutovce, odehrávající se spíše v
režii hostí, se diváci gólu nedo-

čkali. „Mančaft je na tom fyzicky
špatně. Hráči jsou unavení a forma je pryč,“ hodnotí Petr Dostál
utahaný průběh nejen úvodní
části zápasu. „Vidina play off tady pořád je, i když spíš už jenom
teoretická, takže motivace opadává, což nás samozřejmě neomlouvá,“ dodává levý křídelník
Prostějova.
Do druhého dějství vstoupili hokejisté bojovněji. Po Rakově neúspěšném pokusu a bleskovém
nástupu první pětky na led se ke
slovu dostal Hlouch, jehož vyraženou střelu proměnil ve 24. minutě kanonýr Petr Janečka v první gól utkání!
Odpověď z řad Nového Jičína
přiletěla hned z protiútoku. Pár
vteřin po gólové euforii bliklo
červené světlo za zády Petra
Tučka. Sluštík jedoucí sám proti
dvěma Jestřábům ze své střely
trefující evidentně tyčku, vyčaroval za nepochopitelné reakce rozhodčího srovnávací gól hostí.
Evidentní křivda rozvášnila fanoušky a popíchla prostějovské
bojovníky k aktivní hře.
Zanedlouho pohrozil soupeřům
Berčák, jehož sólovou akci mezi
kruhy zhatil Kozák lapačkou. Po

několika marných pokusech vytrestal Jestřáby ve vlastním oslabení Bacul. Po ukázkové spolupráci s Tomáškem překonal Tučka
šikovným blafákem a poslal soupeře do vedení. Zbytek třetiny už
nepřinesl žádné výrazné momenty ani na jedné straně a mužstva
odcházela do šaten za stavu 1:2.
Poslední část zápasu zahájili
Jičínští agresivní hrou. Hubený
náskok se jim udržet nepodařilo,
když se puk po odvážné střele
Hloucha odrazil od bránícího
hráče a skončil v síti za zády
Kozáka. Jestřábi srovnali na 2:2 a
začala velká bitva o konečné vítězství. I přes dvojnásobnou přesi-

lovku pět na tři byli Jestřábi opět
bez břinku a šance nedokázali využít. Pět minut před koncem neunesl hostující Hruškovský výrok
sudího, který ho poslal na trestnou lavici. Za agresívní chování
obdržel následně trest do konce
utkání a domácí se ocitli ve výhodě. Svou šanci totálně promrhali.
V následném prodloužení se do
šance dostaly několikrát oba celky, avšak gólmani na obou stranách se nenechali rozhodit a své
svatyně ubránili.
Zápas rozhodl až v samostatných
nájezdech nebojácný Janečka a
daroval svému týmu dvoubodový zisk.
-ned-

HLASY TRENÉRŮ
Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov):„Utrápené vítězství ve strašidelném střetnutí, z trabantu mercedes nepostavím… Někteří kluci si
zaslouží poděkování, ale někteří se zase musí hodně rychle zamyslet
nad svými výkony, protože to už trvá delší dobu. Dnes jsme body spíše
ztratili než získali, počítal jsem s tříbodovým ziskem. Pozitivem je, že
ti junioři, které jsem postavil se s tím velmi dobře vypořádali.
Absolutorium zaslouží i Petr Tuček v bráně.
Marcel KUDĚLA (HC Nový Jičín): „Kluci dnes podali maximální
výkon. Je jim jenom ctí, že v tak okleštěné sestavě odehráli takové utkání. V závěru jsme dokázali přestát několikanásobné oslabení, bylo
tam i pět na tři. Remízu jsme si za naši bojovnost zasloužili. Rozhodlo
se nakonec v nájezdech a to už je loterie. K rozhodčím nemám žádnou
výtku. Hokej je prostě taková hra a podle mého názoru pískali objektivně a chlapi se stím poprali. Vyzdvihnout bych chtěl určitě výkon našeho brankáře Tomáše Kozáka, který byl naší velkou oporou. Při naší
rozsáhlé marodce jsem spokojen i se zabudováním juniorů, kteří podali výkon nad své možnosti.“
-ned-

Jak šly nájezdy:

TABULKA PO 44. KOLE:
1. HC Bobři Val.Meziříčí
2. Salith Šumperk
3. SHK Hodonín
4. HC Orlová
5. HC Slezan Opava
6. VHK Vsetín
7. HC Uničov
8. VSK Technika Brno
9. HC TJ Šternberk
10. HC Zubr Přerov
11. HC Nový Jičín
12. HC Břeclav
13. HC Spartak Pelhřimov
14. HK Jestřábi Prostějov
15. SKLH Žďár n/S
16. HHK Velké Meziříčí
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Kozák odolal! Vzávěru normální hrací doby měli Jestřábi díky trvalé přesilové hře místy až drtivý tlak, ale kýžené
branky nedosáhli. Hostující gólman Kozák společně sjeho spoluhráči padli až po samostatných nájezdech a sebrali tak
Hanákům důležitý bod.
Foto:LucieNedbalová

1. série:Začínají domácí a zodpovědnost na sebe bere Roman Hlouch.
Jeho forhendový blafák však končí na pravém Kozákově betonu.
Z týmu soupeře se rozjíždí Bacul, ale ani jeho „forsbergovská“ klička
Tučka nepřekvapila.
2. série: Také druhý Jestřáb, pravák Peter Učnik zkouší kličku do forhendu, ale Kozák vykopává. Za Novojičínské jede Kabeláč, volí střelu, která však končí na dobře postaveném domácím brankáři.
3. série: Petr Janečka svým drobným krokem nabírá rychlost a zápěstím prostřeluje hostujícího gólmana mezi nohama - 3:2. Šanci na srovnání má na druhé straně Macháček, volí střelu, puk však zůstává skrytý pod Tučkovými betony!
Je dobojováno a Prostějovští se společně se svými fanoušky radují
z vydřeného dvoubodového zisku.
-zv-

Na Lapači opět Jestřábům pšenka nekvetla
Závěrečná třetina zlomila Prostějovu vaz
Vsetínský Lapač Jestřábům
nesvědčí. Dlouhodobá letošní
statistika prostějovských hokejistů s VHK Vsetín nedávala
svěřencům trenéra Aleše
Flašara příliš optimistické vyhlídky ani ve středečním utkání 43. kola 2. hokejové ligy
skupiny Východ. Statistika nuda je, má však cenné údaje.
Notoricky známý pohádkový
song se potvrdil i tentokrát, ani
ve čtvrtém vzájemném střetnutí těchto dvou celků se totiž
Prostějovští z bodového zisku
neradovali. Tentokrát však k
bodům asi bylo nejblíže. Dvě
třetiny hráli hosté velice dobrý
zápas, ale veškeré šance pochytal opět výtečný vsetínský
gólman Plšek. „Co naděláme.
Zvláště ve druhé části hry jsme
měli několik tutovek, ale ten
„Plch“ nás zase vychytal. Asi
má na nás nějaký zvláštní recept,“ s posmutnělým úsměvem uznal kvality domácího
brankáře prostějovský trenér
Aleš Flašar. V úvodu třetí třetiny pak Valaši dvakrát udeřili a
při formě svého brankářského
čaroděje bylo o osudu střetnutí rozhodnuto. Naděje na třináctou příčku z pohledu
Jestřábů však stále doutná…

VHK Vsetín - HK Jestřábi Prostějov
4:1 (1:0, 0:0, 3:1).
Branky a nahrávky: 17. Mikeš
(Černý), 43. Podešva (Mikeš),
44. Marek (Gergela), 52.
Podešva (Hrňa) - 57. Buček
(Janečka). Vyloučení: 7:8.
Využití: 3:1. Diváků: 1368.
Sestava Prostějova: Tuček Jedlička,
Buček,
Giba,
Doseděl, Plzák, Falter, Kolibár,
Bauer, Staněk - Hlouch,
Janečka, Cik - Berčák, Skokan,
Dostál, - Rak, Sedlář, Učnik Skácel. Trenér: Aleš Flašar.
Místo očekávaného tlaku domácího celku, se tentokrát do
převahy dostali od začátku
zápasu překvapivě hráči hostujícího celku. Dílem to však bylo
zapříčiněno i profesorským přístupem vsetínských hokejistů.
Diváci tak byli svědky spíše
průměrného hokeje vedeného
ve vlažném tempu. První vážnější ohrožení některé z branek,
tak měl až v závěru první desetiminutovky domácí Štraub, jehož gólovou přihrávku na
Mikeše vytrčením hole zpacifikoval včas Tuček. Ve 14. minutě
si poprvé a ne naposledy v zápase vylámal své střelecké zuby na
Plškovi prostějovský Dostál. Po

dalších náznacích šancí hostů
zahřmělo na druhé straně. V
přesilové hře roztočili Valaši kolotoč až si srazil nastřelený
Mikešův kotouč jeden z
bránících hráčů bruslí nešťastně
do vlastní sítě - 1:0.
Jednobrankové vedení v nezáživném zápase ještě více
uklidnilo Vsetínské, kteří v prostřední třetině jakoby útrpně čekali na vyrovnání. To se však
díky absolutní střelecké bezzubosti Prostějova nekonalo.
Několik vyložených šancí, přesilové hry dokonce i o dva muže
v poli, ale Učnik, Hlouch ani
Janečka nedokázali dopravit
kotouč za Plškova záda ani z
těch nejvyloženějších šancí.
Před závěrečnou třetinou tak
stále svítilo na ukazateli skóre
1:0 ve prospěch domácího
Vsetína. Po nástupu z kabin bylo najednou vsetínské mužstvo
jako vyměněné. Plno pohybu,
pěkné kombinace a Jestřábi najednou nevěděli kam dřív skočit. Po ukázkové kombinační
akci Mikeše s Podešvou nebylo
pro druhého jmenovaného problémem zakončit do odkryté
části brány - 2:0 (43. minuta). O
minutu později když seděl na
trestné lavici Skokan, vyjel zpo-

Zase ten Plšek! Ve středečním duelu na ledě Vsetína opětovně zmařil veškeré naděje Jestřábů famózní domácí gólma Plšek
Foto: Archív
za branky Marek a jeho pokus
vymetl pavučiny v horním růžku Tučkovy svatyně - 3:0. S
ohledem na vynikající fazónu
Plška bylo nad slunce jasné, že s
nadějemi Prostějova na bodový
zisk je veta. Dílo zkázy hostujícího celku dokonala další domácí přesilovka. Devět minut
před koncem vyšachovali
Vsetínští statickou obranu a po
Hrňově příhře se podruhé v utkání trefil Podešva - 4:0. Slabou
náplastí pak už byla branka
Bučka, který vymetl dolní roh
Plškovy brány - stalo se tak také
v přesilové hře. Domácí hráči
tak vylepšili svou bilanci s
Prostějovem na čtyři výhry ze
stejného počtu utkání a mohou

se v klidu připravovat na vyřazovací boje. Prostějovští sice
prokázali velkou snahu, ale jenom to bohužel na body v posledním období nestačí. „V
zápase jsme nehráli vůbec
špatně, ale to proměňování šancí… Na klucích je vidět velká
únava, asi se v závěru sezóny
projevuje ta nedostatečná letní
příprava. Dvě třetiny jsme byli
domácím rovnocenným protivníkem, ve druhé třetině jsme byli i lepší, ale ten Plšek…
Nezbývá nám než bojovat až do
posledního kola a o tu naději se
porvat,“ zhodnotil střetnutí na
ledě nemilovaného soupeře
trenér HK Jestřábi Prostějov
Aleš Flašar.
-zv-
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Kostelečtí házenkáři utrpěli vítězství, měli namále
TJ Sokol Kostelec na HanéHK - HK Královo Pole 24:22
(14:9)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - I. Chalupecký 1, Zedníček, Vasiliev 2, Zajíček 3, T.
Grulich 5, M. Grulich 1, Dofek,
Rikan, Paták 7, Ševčík, Švec,
Varhalík 5. Trenér: Alois Jurík.
Rozhodčí: Paululík, Kramoliš.
Sedmičky: 4/3:4/1. Vyloučení:
3:7. ŽK: 2:1/trenér KP. ČK: 1Janošík Kr. Pole po třetím vyloučení. Diváků: 200.
Vývoj skóre po pětiminutovkách:
2:1, 5:2, 7:3, 11:4, 13:7, 14:9,
15:9, 16:11, 19:13, 22:16,
22:20, 24:22.
KOSTELEC NA HANÉ - Po
dlouhé zimní přestávce se v neděli dopoledne opět vrátila na
palubovku sportovní haly v Kostelci na Hané prvoligová házená.

Soupeřem domácích bylo ve 13.
kole družstvo HK Královo Pole,
které se potácí nad propastí sestupu. První utkání hrané v podzimní části soutěže vyhráli Brněnští doma 29:27. Kostelečtí si
proto brousili zuby na odvetu. A
přestože papírovým favoritem
byli právě kostelečtí házenkáři,
měli hodně práce s tím, aby utkání skutečně dotáhli do vítězného konce.
První poločas byl zcela zřetelně
v režii domácích. Opřeli se pořádně do hry a předváděli moderní, rychlou házenou, zabezpečenou kvalitní obranou.
Udržovali si poměrně v pohodě
místy až osmibrankový náskok.
Ve dvacáté minutě se však herně
chytil soupeř. Zkonsolidoval
obranu natolik, že kostelečtí
střelci se jen sporadicky do-

OHLASY TRENÉRŮ
Alois JURÍK (TJ Sokol Kostelec na Hané-HK): „Tak bylo to drama, všichni diváci to viděli. Vítězství bylo zasloužené, i když jsme se
doslova a do písmene poslední tři minuty báli o výsledek. Ještě teď to
nechápu. Vedeme jednoznačně celý zápas a místo toho, abychom to
udržovali, tak se prostě zblázníme. V poločase jsem upozorňoval, že si
musíme hrát svou hru. S obranou jsem spokojený, dostali jsme jen 22
branek, ale druhý poločas prostě najednou hráči přestali hrát to, co
jsem po nich chtěl. Začali se tlačit do obrany, začali vymýšlet, hrát na
jednoho a přestali jsme dávat góly. A pak jsme se začali bát o výsledek. Z tohoto pohledu je to škoda, že jsme z utkání udělali zbytečně
drama. Když jsme vedli o pět, šest branek, dovolil jsem si prostřídat lavičku. Ale mladíci se nechytili, hráli hodně nervózně. Oni ale prostě
musí hrát a někde zkušenosti nasbírat. Kluci si hrábli na dno a jsem rád,
že to nakonec zvládli.
Házená to ale byla dramatická, obrany předčily útoky. Musím pochválit ´Mikiho´ (Varha) v brance, ten nás podržel, takže jsem ho ani
nestřídal, tak jak to byl u nás zvyk. Prostě se golmani domluvili, že
´Miki´ zůstane na hřišti a myslím, že podal jeden z nejlepších výkonů
v této sezóně. To bylo důležité, pomohla mu i dobrá obrana, jen ten
útok… Nedařilo se, hráči znervózněli a kupili zbytečně chyby. Ale
zvítězili jsme zaslouženě a je důležité, že body jsou doma.“
Zdeněk NISSBACH (HK Královo Pole): hostující trenér se odmítl
k utkání vyjádřit.
-jp-

TABULKA PO 13. KOLE:
1. I.HK Dvůr Králové
13 9 1
3
2. Sokol HC Přerov
13 8 1
4
3. HCB OKD Karviná
13 8 0
5
4. TJ Košutka
13 8 0
5
5. TJ Sokol Kostelec n/H 13 7 1
5
6. HBC RONAL Jičín
13 7 0
6
7. TJ Náchod
13 7 0
6
8. HK Slavia VŠ Plzeň
13 6 1
6
9. TJ Fatra-Sl. Napajedla 13 5 1
7
10. HK Královo Pole
13 4 1
8
11. TJ Tatran Litovel
13 4 0
9
12. TJ Sokol II. Prostějov 13 2 0 11
Vítězství bolelo. Benevolence rozhodčích přitvrdila hru hostí. Naraženými zády, která ho vyřadila ze hry odnesl brutalitu Brňanů i Ivo Chalupecký. Nad pochroumaným hráčem se sklánějí trenér Jurík, Radek Navrátil a zády
Martin Grulich.
Foto: Jarmila Pospíšilová
stávali ke střelbě, začali chybovat v rozehrávce a to byla voda
na mlýn rychlonohých mladíků
z Brna. Hosté se několika rychlými brejky dostali zpátky do
hry, vsítili tři branky za sebou a
zcela rozhodili hru domácích.
Přesto byl výsledek 14:9 lichotivý a skýtal dostatek pohody a
jistotu do druhé části hry.
Do druhého poločasu však jakoby nastoupil jiný tým. Únava,
těžké nohy, jedna chybná přihrávka za druhou. Plných pět minut čekali fanoušci na první míč
v síti soupeře! Zapnuto-vypnuto, v pravidelných intervalech
se střídaly výpadky se snahou
posunout se kupředu. Další obrovská branková díra se dostavila od 50. minuty a trvala dokonce devět minut! A soupeř

pomalu ale jistě začal hrozivý
náskok stahovat. Zatímco domácí se křeče snažili za každou
cenu zbavit, Brňané se vrhali do
útoku hlava nehlava a s každou
brankou, kterou se blížili vyrovnání, se zvyšovala jejich
agresivita a tvrdost. K té značnou mírou přispěla i benevolence rozhodcovské dvojice,
která připustila, aby se hra zvrtla do gejzíru tvrdých zákroků.
Stav 22:21 v poslední minutě
utkání byl mrtvičný. Za této vyhrocené situace odpískali arbitři
hostům faul v útočném pásmu.
Po neproměněné sedmičce Tolji Vasilieva se postavil na čáru
sedmimetrového hodu Milan
Varhalík a nezaváhal. Dvoubrankové vedení ale netrvalo
dlouho, vzápětí brněnští střelci

opět obelstili domácí obranu a
překonali jinak výborně chytajícího Michala Kalába. Pětačtyřicet sekund před závěrečnou
sirénou si vybral trenér Jurík
oddechový čas. Jeho pokyny
byly přesné a jednoduché, vyzbrojeni teorií vyběhli hoši do
posledního útoku. Pět sekund
před koncem pečetil vydřené
vítězství Kosteleckých Honza
Paták, který byl v tomto utkání
se 7 brankami nejlepším střelcem.
Kostelečtí vydřeli doma vítězství, z hladkého průběhu v první půli dokázali vyrobit děsivé
drama. Vždyť za 30 minut
druhého dějství vsítili pouze 8
branek! Ale body, které tolik
potřebují, zůstaly doma, a to se
počítá.
-jp-

Cesta k záchraně se uzavírá
Prostějovští házenkáři z Plzně body nepřivezli
HK Slavia VŠ Plzeň - TJ Sokol
II Prostějov 27:18 (13:8)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Kamenný - Kosina 5, Mičola 3, R. Nevrlý 1, M. Jurík 1, Pišťák 1, Třeštík 2, T. Jurík 1, Javůrek 2, Čech 2. Trenér: Antonín
Krist.
Vývoj skóre po pětiminutovkách:
4:2, 8:5, 11:6, 12:7, 13:8, 15:10,
16:12, 21:13, 22:14, 25:15,
27:18.
Házenkáři Prostějova včera absolvovali v Plzni utkání 13. kola pr-

voligové soutěže. K zápasu ne
západě Čech vzhlíželi všichni
příznivci prostějovského klubu s
velkými nadějemi. Plzeňští jsou
totiž jedním z nejbližších tabulkových sousedů hanáckého výběru a
v případě výhry hostujícího družstva, by se situace na chvostu tabulky řádně zašmodrchala. Bohužel zůstalo jen u nadějí. Především
kritická produktivity prostějovských střelců stála za devítibrankovou porážkou. „Až do 40. minuty jsme byli stále ve hře. Jenže

hráči nedokázali dát branku ani z
náskoků ze šestky a to je spíše
práce pro psychologa. S takovou
střeleckou potencí nemůžeme bodovat,“ kroutil hlavou nad střeleckou neschopností svých zakončovatelů trenér Prostějova Antonín
Krist. Hostující tým tahal od začátku za kratší konec, ale hra byla kupodivu vyrovnaná. Díky vlastním
chybám však odcházeli hosté do
kabin s pětibrankovým mankem.
První desetiminutovka druhé půle
byla ze strany Prostějova vůbec

nejlepší pasáží celého zápasu, ale
ta koncovka. Od stavu 16:12 se
podařilo Plzeňským definitivně
utrhnout a nakonec se domácí
hráči mohli radovat z výrazného
vítězství. Prostějov tak zůstává v
tabulce beznadějně poslední se
ziskem pouhých čtyř bodů a
případná záchrana už je spíše jen v
říši teorie. „V Plzni jsme předvedli doslova katastrofální výkon v
útočné fázi. Vyrobili jsme 23 technických chyb a vlastně jsme soupeři vítězství darovali. V žádném

případě bych nechtěl snižovat
kvality Plzně, ale tohle utkání jsme
měli vyhrát. Kromě brankáře
Hrubého, který předvedl solidní
výkon, všichni ostatní zklamali,“
neskrýval obrovské rozčarování z
výkonu svých svěřenců lodivod
prostějovského celku Antonín
Krist.
V dalším zápase se představí prostějovští hráči v neděli 8. března v
hale RG a ZŠ města Prostějov, kdy
hostí od 11:00 hodin HCB Karvinou.
-zv-

Zápasníci Sokola I se na Mistrovství ČR neztratili
Třetí titul za sebou vybojoval Václav Hejčík
Sportovní hala v Havlíčkově
Brodě hostila dvě desítky oddílů, jejichž zápasníci si to rozdali o tituly Mistrovství České
republiky v řecko-římském
zápase. Jednalo se o soutěž jednotlivců, ale také první kolo
družstev kadetů a seniorů.
Do tvrdých bojů v konkurenci
celé české reprezentace se zapojilo rovněž družstvo Sokola I Prostějov. V sestavě našeho týmu bodovali Karger, Pokrivka, Hloušek, Hejčík, Chytil, Bukva a

Wícha. "Ve váze do 120 kilogramů obsadil Wícha šesté místo,
když byl po krásných bojích vyřazen reprezentantem Kučerou.
Také v těžké váze neudržel Miroslav Bukva finalistu, domácího
Kocmana, v lopatkové pozici a
prohra s olympionikem Švecem
ho zařadila na celkové sedmé
místo. Mladičký Miroslav Chytil
ve váze do 74 kilogramů skončil
v tvrdé konkurenci na 8. místě
před Hanákem z Olympu Praha.
Ve váze 66 kilogramů zůstal On-

dřej Hloušek těsně pod stupněmi
vítězů na čtvrtém místě a Libor
Pokrivka obsadil šestou příčku.
Milan Karger ve váze 55 kilogramů po zkušenostech z 1. ligy ve
Švýcarsku po dvou výhrách získal bronzovou medaili a cenných
osm bodů pro družstvo. V téže
kategorii se Václav Hejčík probojoval do finále, kde za velkého
potlesku porazil po vítězství nad
chomutovským borcem i českého reprezentanta Jeřábka a získal
tak třetí titul mistra České repub-

liky. To je opravdu rarita," sdělil
Večerníku trenér Sokola I Prostějov Jindřich Hejčík. Získané body zařadily prostějovské družstvo zápasníků na 4. místo za SCM
Havlíčkův Brod (70 bodů), SCM
Chomutov (69) a SCM Olymp
Praha (57). Prostějov získal zatím
48 bodů a je tedy čtvrtý před Plzní, Hodonínem, Třebíčí, Březovou, Nejdkem a Teplicemi.
V soutěži kadetů startovalo také
mladé družstvo Sokola I. Body
získali Stanislav Matela, Tomáš

Dokoupil a Roman Zajíček. Také
mistr České republiky žáků Jakub Pospíšil, který má v kadetech
ještě dva roky před sebou, získal
stříbro, což jej zařadilo již teď
mezi širší kádr reprezentace
České republiky. V soutěži kadetů je Prostějov sedmý za Chomutovem, Třincem, Havlíčkovým
Brodem, Hodonínem, Čechovicemi, Krnovem a před Olympem
Praha a Vítkovicemi. Příští kolo
družstev se koná v Chomutově.
-zv-

Šachy - SK ROŠÁDA informuje
V nedělním derby krajského přeboru mezi SK Prostějov a SK
ROŠÁDA Prostějov jasně zvítězili domácí vysokým poměrem
7,5:0,5. Jedinou remízu uhrál na
druhé šachovnici Vaculka s Matouškem. V předcházejícím týdnu se výborně dařilo béčku ROŠÁDY, která vyhrála v Olomouci nad místním Garde 3:5.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká všechny svoje sportovní
akce za veřejné finanční podpory
města Prostějova.
-rkŘady šachistů navždy
opustil František Pokorný
Ve čtvrtek 27. 2. zemřel po
dlouhé nemoci ve věku nedožitých 78 let vynikající šachista několikanásobný přeborník
okresu František Pokorný.
Čest jeho památce.

1.liga házené
13.kolo: I.HK Dvůr Králové n.L. - TJ Fatra-Slavia Napajedla
32:26, HK Slavia VŠ Plzeň -TJ Sokol II. Prostějov 27:18, TJ Košutka - Sokol HC Přerov 21:22, HBC RONAL Jičín - TJ Náchod
23:21, HCB OKD Karviná - TJ Tatran Litovel 37:22, TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK - HK Královo Pole 24:22.

369:321
376:358
393:339
389:352
340:337
349:340
326:332
323:334
372:387
328:350
354:379
334:424

19
17
16
16
15
14
14
13
11
9
8
4

Příští program, 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.
-zv-

Haná hrála s Rakušany

TJ Haná Prostějov - SV
Langnau 2:4 (1:1)
Branky: Šindler, Bartoš Mlčoušek 2, Bořil, Würst. Rozhodčí: Antonín Hrubý. Sestava
Hané: Hlávka - Vyskočil, Jančiar, Kolkop, Chum - Šindler,
J. Zbožínek (56. Kolář), Bartoš, Ondráček - Hupšil (56.
Husařík), P. Trnavský. Hrající
trenér: Daniel Kolář.
Fotbalisté TJ Haná Prostějov,
účastník I.B třídy Olomouckého KFS zahájil zápasovou zimní přípravu vskutku originálně.
Místo obvyklých zápasů s regionálními protivníky, odstartovali Hanáci utkáním s mezinárodním puncem. Prostějovští plejeři změřili síly s rakouským celkem SV Langnau,
za který hrají fotbalisté z naše-

ho regionu Mlčoušek se Zbořilem.
Střetnutí na umělé trávě Sigmy
Olomouc se uskutečnilo pod
umělým osvětlením a neslo
všechny známky začátku přípravy hlavně ze strany „domácího“ celku. Hostující mužstvo dirigované Bořilem s
Mlčouškem předvedlo sehranější výkon a nakonec zaslouženě zvítězilo dvoubrankovým rozdílem. Nutno podotknout, že v domácích řadách
chyběli hlavně „tenisté“, kteří
jsou v současnosti časově zaneprázdnění. Další zápas absolvuje Haná opět v Olomouci
a soupeřem jí bude Sokol Bouzov. Střetnutí začíná v 11.00
hodin, v neděli 8. března.
-zv,ol-

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.

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV
3. LIGA
Výsledky 4. turnaje, neděle 1. března 2009, hala Kostelec na
Hané: Dukla Prostějov - Kohouti Otaslavice 1:5, Chachar Team
Brodek u PV - FC Domino 2:3, Kohouti Otaslavice - SK Skalka
„B“ 6:3, FC Domino - Dukla Prostějov 7:2, Kohouti Otaslavice Chachar Team 1:4, FC Domino - SK Skalka „B“ 3:2.
TABULKA PO 4. TURNAJI:
1. FC Domino
8 7 0
1
2. Otaslavice
8 4 2
2
3. SK Griffins 98 „B“
6 4 0
2
4. KMK Katastrofa
6 3 2
1
5. Chachar team
6 3 1
2
6. Dukla Prostějov
8 3 0
5
7. Atletico Smržice
5 1 1
3
8. SK Skalka „B“
8 1 1
6
9. Bar Oaza Plumlov
5 0 1
4

34:18
20:19
23:15
20:11
20:12
15:28
10:16
20:36
9:20

21
14
12
11
10
9
4
4
1

Příští program, sobota 7. března 2009, 8.00-12.00 hodin, hala
Kostelec na Hané: KMK Katastrofa - Bar Oaza Plumlov, SK
Griffins 98 „B“ - Atletico Smržice, Chachar team Brodek u Pv Bar Oaza Plumlov, KMK Katastrofa - Atletico Smržice, Bar Oaza
Plumlov - SK Griffins 98 „B“, Atletico Smržice - Chachar team
Brodek u Pv.

I u šachovnic může být šrumec. Tímto snímkem se ještě vracíme k úspěšnému turnaji CAMEL TROPIC CUP OPEN 2009, kterého se zúčastnilo
jednadvacet hráčů a vítězná trofej se stala kořistí Romana Zázvůrky z SK Prostějov.
Foto: Jan Srostlík

4. LIGA
V rozpisu 4. ligy došlo z organizačních důvodů ke změnám. Následující zápasový program by už měl být konečný.
Příští program, sobota 7. března 2009, 12.00-16.00 hodin, hala Kostelec na Hané: FC Pepino Konice - FC U Byka Smržice,
FC Ptení - Juniors Hluchov, Para - FC U Byka Smržice, FC Pepino Konice - Juniors Hluchov, FC U Byka Smržice - FC Ptení, JuniorsHluchov - Para.
-zv,koc-

2. března 2009

BASKETBAL EXTRA

Orly posílil další Američan

33. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk

Nový pivot se už předvedl proti Nymburku

88:96
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Trojky:
5 chyb:
Diváků:

25:28, 20:20, 23:29, 20:19
26/19:17/15
Střelba za 2b: 40/21:48/30
19/9:15/7
Doskoky: 23:36 Osobní chyby: 18:20
38. Hanavan.
TCH: 38. Hanavan (PV)
1423
Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Matějek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 13
Beechum 23
Hanavan 19
Falls 16
Staněk 5
Villepigue 3
Vrubl
Dokoupil 9
Vacek
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
32.kolo:ČEZ Basketball Nymburk - BK Breda & Weinstein Opava 90:56
(24:13, 51:29, 72:43). Nejlepší hráči: Gray 19 bodů (5 trojek), Benda 10 bodů
a 6 doskoků, Slezák 10 bodů, Schilb 9 bodů a 5 asistencí - Štec 15 bodů, Kratochvíl 9 bodů, Pumprla 8 bodů a 6 asistencí. Střelba: 36/23:45/20. Trojky:
16/10:14/3. Trestné hody: 19/14:13/7. Doskoky: 30:23. Osobní chyby: 17:21.
Diváků: 400. Nejlepší hráč: Gray (NB) • NH Ostrava - BK Kondoři Liberec
96:89 (19:18, 47:36, 68:63).Nejlepší hráči: Arnold 25 bodů a 11 doskoků, Mitchell 18 bodů, 6 doskoků a 8 asistencí, Bohačík 14 bodů a 9 doskoků - Mono 26
bodů a 10 doskoků, Hampton 19 bodů, Černošek 13 bodů. Střelba: 53/29:42/25.
Trojky: 24/9:18/9. Trestné hody: 13/11:19/12. Doskoky: 32:30. Osobní chyby:
17:16. Diváků: 673. Nejlepší hráč: Arnold (OVA) • Geofin Nový Jičín - BK
Děčín 81:65 (21:22, 39:36, 60:46). Nejlepší hráči: Walker 20 bodů a 10 doskoků, Šarović 12 bodů a 7 doskoků, Ubilla 12 bodů, Muirhead 11 bodů a 7 doskoků - Hatcher 15 bodů , Miloš 14 bodů (4 trojky), J. Houška 6 bodů a 12 doskoků. Střelba: 40/24:47/18. Trojky: 21/5:21/9. Trestné hody: 22/18:6/2. Doskoky: 40:32. Osobní chyby: 14:17. TCH: 29. Pavel Budínský, trenér Děčína.
Diváků: 1050. Nejlepší hráč: Walker (NJ) • BC Kolín - BK Synthesia Pardubice 84:79 (26:25, 42:44, 63:60). Nejlepší hráči: Rogers 24 bodů a 7 doskoků,
Ames 14 bodů a 5 asistencí, Brown 10 bodů, Machač 9 bodů a 11 doskoků Payne 19 bodů, Šteffel 16 bodů a 9 doskoků, Sanders 11 bodů, 6 doskoků a 5
asistencí. Střelba: 53/28:50/28. Trojky: 13/5:17/4. Trestné hody: 21/13:16/11.
Doskoky: 34:31. Osobní chyby: 18:25. Pět chyb: 37. Šteffel (PU). Diváků: 580.
Nejlepší hráč: Rogers (KO) • USK Praha - BK Prostějov (odloženo) • Karma Basket Poděbrady volný los.
33. kolo: BC Kolín - USK Praha 90:61 (26:18, 47:33, 69:49). Nejlepší hráči:
Brown 25 bodů a 6 doskoků, Machač 13 bodů a 8 doskoků, Ames 12 bodů, 5
doskoků a 9 asistencí, Rogers 10 bodů a 6 doskoků - Hamm 14 bodů, Kotas 10
bodů a 6 asistencí, Satoranský 8 bodů. Střelba: 33/22:32/15. Trojky: 27/10:29/6.
Trestné hody: 21/16:18/13. Doskoky: 33:19. Osobní chyby: 22:25. TCH: 32.
Lepinaitis (K). Diváků: 610. Nejlepší hráč: Brown (K) • BK Breda & Weinstein Opava - BK Kondoři Liberec 78:90 (11:19, 29:28, 48:59). Nejlepší
hráči: Hrubý 13 bodů, Štec 13 bodů, Pumprla 13 bodů - Hampton 29 bodů (5
trojek), Černošek 18 bodů, Mono 15 bodů a 7 doskoků, Landa 8 bodů a 12 doskoků. Střelba: 43/22:31/19. Trojky: 21/5:15/8. Trestné hody: 28/19:34/28. Doskoky: 23:35. Osobní chyby: 28:23. Pět chyb: 40. Czudek (O). Diváků: 985.
Nejlepší hráč: Hampton (L) • BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk
88:96 (25:28, 45:48, 68:77). Nejlepší hráči: Beechum 23 bodů (5 trojek) a 6 doskoků, Hanavan 19 bodů, Falls 16 bodů, Skibniewski 13 bodů a 5 asistencí Schilb 19 bodů a 8 doskoků, Benda 18 bodů a 9 doskoků, Lee 15 bodů, Jagodnik 13 bodů. Střelba: 40/21:48/30. Trojky: 19/9:15/7. Trestné hody:
26/19:17/15. Doskoky: 23:36. Osobní chyby: 18:20. Pět chyb: 38. Hanavan
(PV). TCH: 38. Hanavan. Diváků: 1423. Nejlepší hráč: Benda (NB) • NH Ostrava - Geofin Nový Jičín 66:98 (12:27, 25:45, 44:73). Nejlepší hráči: Bohačík 17 bodů a 7 doskoků, Arnold 15 bodů a 7 doskoků, Mitchell 9 bodů a 4 asistence - Reinberger 18 bodů, Ubilla 16 bodů (4 trojky) a 7 asistencí, Walker 16
bodů, Šarović 11 bodů, Pospíšil 8 bodů a 7 doskoků. Střelba: 43/23:39/26. Trojky: 17/3:24/11. Trestné hody: 16/11:21/13. Doskoky: 32:28. Osobní chyby:
18:19. Pět chyb: 29. Hájek (NJ). Diváků: 1197. Nejlepší hráč: Medek (NJ) •
Karma Basket Poděbrady - BK Synthesia Pardubice 94:104
(23:28, 53:48, 78:71). Nejlepší hráči: Soliver 23 bodů (4 trojky) a 4 asistence,
Stria 17 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Beneš 14 bodů a 6 asistencí, Páleník 14
bodů - Šteffel 20 bodů a 11 doskoků, Sanders 20 bodů, 6 doskoků a 5 asistencí,
Payne 19 bodů a 11 doskoků, Sirvydis 17 bodů. Střelba: 53/28:45/29. Trojky:
18/8:19/6. Trestné hody: 20/14:36/28. Doskoky: 25:41. Osobní chyby: 27:19.
Pět chyb: 38. Norwa, 40. Stria (oba POD). Diváků: 500. Nejlepší hráč: Šteffel
(PU) • BK Děčín volný los.
-zv-

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk 30
2. Geofin Nový Jičín
30
3. BK Děčín
30
4. BK Prostějov
29
5. BK Kondoři Liberec
30
6. BK Synthesia Pardubice 30
7. NH Ostrava
30
8. Basket Poděbrady
30
9. USK Praha
29
10. BC Kolín
30
11. BK Breda a Weinstein Opava30

29
23
17
16
14
12
12
11
12
9
9

1
7
13
13
16
18
18
19
17
21
21

2796:1994
2612:2260
2430:2369
2335:2336
2472:2537
2360:2375
2285:2594
2597:2719
2192:2344
2312:2504
2251:2610

59
53
47
45
44
42
42
41
41
39
39

PØÍŠTÍ PROGRAM
34. kolo, sobota 7. března 2009: USK Praha - ČEZ Basket Nymburk, BK Prostějov - BK Kondoři Liberec (17:00 hodin), BK B &
W Opava - Geofin Nový Jičín, BK Děčín - BK Pardubice, Karma
Poděbrady - BC Kolín, NH Ostrava volný los.
ČESKÝ POHÁR:
4. kolo: BK Děčín - Karma Poděbrady (pondělí 2.3.), BC Kolín NH Ostrava (úterý 3.3.). Čtvrtfinále, středa 4. března 2009: BK
Kondoři Liberec - ČEZ Basket Nymburk, BK B & W Opava - Geofin Nový Jičín. BK Prostějov se střetne s vítězem utkání BC Kolín NH Ostrava, ve čtvrtek 5. března na palubovce soupeře. BK Pardubice bude hrát s vítězem BK Děčín - Karma Poděbrady.
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
HURL BEECHUM III
Stejně jako v uplynulém týdnu byl největší oporou a tahounem BK
Prostějov jeho kapitán. V sobotním prestižním souboji s domácím
hegemonem Nymburkem to byl právě beechum, který držel naděje
domácích Orlů. Jeho úspěšné trojkové pokusy a také poctivá práce
v defenzivě, však nemocí oslabenému celku k zázraku nepomohla.
Přesto v čele srdnatého odporu Prostějova stál právě Hurl Beechum
III. Tak se chová kapitán!

SMOLAØ TÝDNE
ŠTĚPÁN VRUBL
Druhý rozehrávač Orlů si v přímém souboji s elitním výběrem Mattoni NBL nevybral v sobotu optimální herní pohodu. Na palubovce
strávil necelých osm minut a v tomto krátkém časovém úseku stihl napáchat tři fauly a svými třemi střeleckými pokusy ani jednou nebodoval. V konečném účtování skončil jako jediný z obou týmů v mínusových číslech. Štěpáne, takhle se do reprezentace nedostaneš!
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Vítej na Hané. V sobotu prožil v dresu prostějovských Orlů
premiéru Dustin Vellepigue.
Proti Nymburku, soupeři jako řemen
se příliš neprosadil. Snad to bude
příště lepší… foto: Zdeněk Pěnička

Toužebně očekávané posílení kádru BK Prostějov před
koncem přestupního termínu je tady. Po odchodu
Shauna Pruitta a neúspěšném týdenním testování
Belgičana Sebastiena Bellina, se podařilo prostějovskému klubu ulovit mladého
podkošového hráče s americkým pasem Dustina Villepigue.
Jeho předností by měla být
podkošová hra a především respekt budící tělesné parametry
206 centimetrů výšky a 107
kilogramů váhy. Při zběžném
pohledu do jeho statistik, kdy
prošel nižšími zámořskými
soutěžemi, vyzkoušel si izraelskou a bosenskou elitní soutěž a polovinu letošního ročníku strávil v exotickém Mexiku, vyplývá, že by měl být
vhodnou alternativou k Jasonu
Millerovi. „Dustin přiletěl v
pátek v nočních hodinách do
Vídně a musím přiznat, že jednání s mexickou stranou
ohledně jeho výstupních dokladů jsou takříkajíc ďábelská. Dostat z nich výstupní list
byla vskutku sisyfovská
práce. Nakonec se vše podařilo a Dustin už mohl v sobotu

nastoupit. Měl by být dobrý
hlavně ve hře pod košem, má i
dobrou střelbu přes hlavu. Informace jsme na něj získali od
jeho manažera, který zastupuje i Iana Hanavana,“ krátce se
vyjádřil k problémům se získáváním posledního hráčského přírůstku do orlího hnízda
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. Z hlediska
uzávěrky přestupního termínu
v sobotu 28. února je tedy
jasné, že Dustin Villepigue už
na Hané zůstane až do konce
letošní sezóny bez nějakého
zkoušení. Nějaké větší obavy
z toho, že by byla nová posila
výstřelem do tmy však v prostějovském klubu nepanují.
„Na hráče jsme se podrobně
informovali a jeho doporučení
byla jen pozitivní. Dalším hlediskem byl i názor trenéra Petera Bálinta, který měl k dispozici velké množství videonahrávek, jež podrobně studoval. Nabídka hráčů byla v posledním období značná, ale já
doufám, že jsme vybrali správně. Věřím, že Dustin zapadne do mužstva i do týmové
chemie a v neposlední řadě i
do naší herní koncepce. Hledali jsme kvalitního hráče, ale

Dustin VILLEPIGUE
Výška:
Váha:
Narozen:
Pozice:
Národnost:

206 cm
107 Kg
30. června 1983
5 (pivot)
USA

Předchozí působiště: 2001-2003:
Gonzaga (NCAA), 2003-2004:
Dixie State (NJCAA), 2004-2006:
UNLV (NCAA), 2006-2007: Maccabi Rishon Le-Zion (Izrael - 1. liga, FIBA EuroCup), 2007-2008:
KK Leotar Trebinje (Bosna - 1. liga), 2008-2009: Bucaneros de
Campeche (Mexiko - 1. liga), 2009-? BK Prostějov (Mattoni
NBL).
-zvna druhé straně zase ne hráče
na 35 minut,“ uzavřel téma
nového pivota Fridrich. Necelých čtyřiadvacet hodin po
svém příjezdu do Prostějova
se i díky rozsáhlé marodce
řádící v hanáckém výběru objevil Dustin Villepigue v sestavě BK proti Nymburku. Na
palubovce strávil 23,25 minuty, ve kterých doskočil pět
míčů, z šesti trestných hodů
trefil tři a jeho pět střeleckých
pokusů obroučkou nepropad-

lo. Z dalších čísel měl ještě
jednu finální asistenci a hráči
Nymburku ho třikrát faulovali
oproti jeho dvěma nedovoleným zákrokům. Jeho nevýrazný výkon lze přičíst na vrub
žaludečním potížím, které
urostlého pivota trápí už od
příletu na vídeňské letiště. Nezbývá než doufat, že mělo tentokrát vedení BK Prostějov
dobrou ruku, protože v současnosti už není cesta zpátky…
-zv-

Na Folimanku je nepustila chřipka
Řádící chřipková epidemie se nevyhnula ani basketbalovému táboru
BK Prostějov. Zkraje minulého týdne si zkázonosný vir vybral jako
svou cílovou stanici kabinu prostějovských Orlů a jeho ataky byly
úspěšné. Strašidlo virového onemocnění obcházelo svěřence Petera
Bálinta již v předchozích týdnech,
ale naštěstí se nějak razantně pořád
neprojevovalo. To co se však dlouho Orlům vyhýbalo udeřilo s plnou
silou začátkem týdne. „V úterý (24.
února pozn. red.) se nám ta viróza
tak nakulminovala, že jsme nebyli
schopni trénovat. Na ranní dobro-

volný trénink přišli jen čtyři hráči a
na večerní povinný se už dostavila
jen trojice Dokoupil, Skibniewski a
Vrubl. Museli jsme tedy jednat, v takovém stavu nešlo absolvovat mistrovské utkání. Podotýkám však, že
hráči i přes zvýšené teploty a bolesti byli ochotni v případě nutnosti jít
hrát,“ popisoval krutou realitu
chřipkového úderu generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. Po
dohodě klubového vedení však
padlo rozhodnutí pokusit se středeční zápas 32. kola na USK Praha odložit. „Zavolali jsme řediteli Mattoni NBL Zdeňku Ringsmuthovi a ten

s tím neměl problém. Stejným způsobem k naší prekérní situaci přistoupili i činovníci USK Praha a utkání tedy bylo odloženo,“ pochvaloval si bezproblémové jednání se
všemi zainteresovanými stranami
Petr Fridrich. Náhradní termín odloženého střetnutí však zatím nebyl
určen. „Uvažovalo se o 3. březnu,
ale po dohodě s trenérem a z důvodu našeho čtvrtečního utkání
Českého poháru, jsme preferovali
pozdější termín. Další variantou je
pátek 27. března, ale ten ještě není
potvrzený,“ uzavřel téma chřipka
generální manažer Orlů.
-zv

Ilustrační foto

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Orli srdnatě vzdorovali Nymburku, favorit však opět bodoval
Navzdory pesimistickým prognózám, které vyvolala početná
marodka v řadách Orlů, sehráli
prostějovští basketbalisté naprosto vyrovnané utkání s českou
jedničkou ČEZ Basketball Nymburk. Na domácí palubovce Městské haly Sportcentra DDM se
tým oslabený o Millera, Prášila a
Nováka dokázal semknout a
vzdorovat soupeři až do konce utkání. Osudné byly pro domácí
poslední tři minuty. Vyrovnaný
výsledek dokázal Nymburk
rychle obrátit ve svůj prospěch a
tvrdě potrestal zbytečné chyby
Orlů. Nakonec si odvážel jejich
skalp v podobě osmibodového
vítězství.
Prostějov nastoupil v základní sestavě Falls, Skibniewski, Beechum,
Hanavan a Staněk odhodlaný vzdorovat favoritovi i přesto, že celý
týden decimovala hráče chřipková
epidemie. Zcela fit nedorazila ani
čerstvá posila Dustin Villepigius,
toho pro změnu postihly žaludeční
potíže. V pátek večer vystoupil z letadla a doslova se utkáním protrápil,
když ho zradila přesná muška, ani
jeden z pěti pokusů ze hry do koše
nezapadl.
Nymburk se ujal vedení hned prvním útokem a své vedení si udržoval díky přesné střelbě prakticky po
celou hrací dobu. Orli soupeřovo
narůstající skóre srdnatě stíhali a
udržovali si ho na dostřel dvou až tří
bodů. O tom svědčí poměrně vyrovnané skóre první desetiminutovky 25:28.
Hned v úvodu druhé čtvrtiny se dokázali Nymburští lépe prosadit a odskočili na desetibodový rozdíl.
Trenér Peter Bálint okamžitě zarea-

PV 88:96 NB

goval oddechovým časem, nabádal
své svěřence k důraznější obraně a
lepší střelbě. Jeho slova padla na
úrodnou půdu a jeho svěřenci se
skutečně zlepšili. O přestávce se
skvěl na časomíře výsledek za první poločas 45:48.
Tříbodový rozdíl byl vzhledem k
vývoji utkání přijatelný a dával naději do druhé půle. Ta ještě vzrostla

vzápětí po zahájení třetí části střetnutí, stav byl srovnán. Navíc jsme
měli šanci jít do vedení, kapitán Beechum ale na značce trestného hodu
zaváhal a neproměnil. Domácí jakoby zaváhání kapitána srazilo z
výšin, téměř vzápětí se rozdíl skóre
vyšplhal v jejich neprospěch až na 9
bodů. Soupeř nás drtil útok za útokem. Zatímco naše hra byla zdlou-

Rozhodlo se pod košem. Sobotní šlágr 33. kola Mattoni NBL mezi BK
Prostějov a Nymburkem měl nečekaně dramatický průběh. Nakonec se však
přece jenom favorizovaný výběr hostů prosadil a vděčí za to především převaze pod
oběma koši.
Foto: Zdeněk Pěnička

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „V první řadě bych chtěl k výkonu
pogratulovat soupeři a svým hráčům, protože jsme absolvovali týden
marodky. Přiznávám, že jsem ze střetnutí větší strach, ale kluci ukázali, že umějí zabojovat. Hráli jsme velmi dobře v útoku, problém jsme
měli s obranou, nebylo to optimální, dostali jsme 96 bodů. Ale není to
zas tak moc, mohli jsme dostat v téhle sestavě víc. Soupeř využíval
hodně pivoty, ti nás porazili. Bylo to pro nás dobré utkání, jen škoda toho závěru, kdy jsme našimi chybami a částečně i přičiněním jiných vlivů, dohráli utkání tak jak jsme sami nechtěli. Čekal jsem, že nás toto utkání může dovést k dobrému výsledku. Většinou je to tak, že když je
družstvo oslabené, tak to hráče vede k maximálnímu výkonu. Měl
jsem jen strach, jestli to zvládnou hlavně ti, kteří přišli včera poprvé na
trénink. Zvládli to. Motivace dělá hodně. Vždycky je problém vrátit se
do formy po nemoci, ale věřím, že to všichni zvládneme, jak výpadek
herní, tak i kondiční.“
Ronen GINZBURG (asistent trenéra ČEZ Basketball Nymburk): „Myslím si, že z naší strany to byl z hlediska ofenzívy dobrý
zápas, měli jsme dobré procento střelby. Prostějov hrál velmi chytře při
hře bez balonu, hráli s velkým úsilím. Myslím si, že ve finále není ani
jedna strana spokojena s výsledkem.“
-jphavá a kostrbatá, soupeř dokázal
okamžitě přejít do útoku a zakončit.
Do poslední části utkání nastupovali Prostějovští s deficitním skóre
68:77.
Pauza před poslední čtvrtinou
měla na domácí blahodárný vliv.
Osmibodovou šňůrou skóre
srovnali a 3 minuty před koncem
utkání šli poprvé do vedení
88:87. Hned následujícím útokem nám však soupeř vedení sebral, dal se však očekávat vyrovnaný a adrenalinový konec utkání. Bohužel zůstalo jen u zbožného přání. Vlastními minelami včetně technické chyby s následným vyloučením Hanavana
rozhodli prostějovští borci o
vlastní prohře. Konečný výsle-

dek 88:96 přinesl Nymburku další vítězství a Orli museli opět
sklonit hlavy před úřadujícím
mistrem basketbalové Mattoni
NBL.
V domácím celku byl nejvýraznější
osobností Beechum, jenž nasázel
23 bodů a blýskl se pěti trojkami.
Velmi dobře mu sekundoval i bojovný Hanavan a další Američan
Falls. Na dirigentském postu se opět
prezentoval nadprůměrným výkonem Skibniewski. Zklamáním byl
naopak nevýrazný a nervózní Vrubl
a příliš se nedařilo ani nové tváři Villepigueovi, který však byl oslaben
nevolností. V hostujícím celku kraloval pod košem Benda, jenž byl
také oběma trenéři označen za nejlepšího hráče střetnutí.
-jp-

2. března 2009

VK Prostějov ovládl v Olomouci i bývalou republiku

Expresní jízda vynesla volejbalistky k další pohárové trofeji
Beze ztráty jediného sety absolvovali v uplynulém týdnu prostějovské volejbalistky finálový
turnaj Česko-slovenského poháru. Završili tak svou spanilou jízdu soutěžních utkání na
devět zápasů v řadě s výsledkem 3:0, když k tomu přidáme
i páteční výhru v první kole
play off extraligy s Přerovem,
tak se skvostná série zakulatila
na desítku!
V prvním semifinálovém zápase
se střetli svěřenkyně trenéra Miroslava Čady se Slávií UK Bratislava a po prvních dvou hladce
vyhraných setech se přes určité
polevení koncentrace dopracovali ke kýženému výsledku. O den
později ve středu 25. února je čekalo finále proti domácímu výběru SK UP Olomouc, největšímu
letošnímu rivalovi a ostře sledovaný zápas proběhl úplně ve
stejném duchu. Tedy jasná dominance Prostějova a již „tradiční“
výsledek 3:0!

PV 3:0 BA
Favorizovaný výběr Prostějova
nastoupil do utkání s menší koncentrací a díky vlastním chybám
se tahalo skóre do stavu 7:7. Pak
však nastoupila na podávací čáru
Jelínková a zrodila se neuvěřitelná bodová šňůra až na 20:7! Ten-

to moment vnesl do řad prostějovských hráček klid a pohodu
značící získání první sady vskutku s úsměvem na rtech - 25:12.
Také druhá sada měla obdobný
průběh jako většina té první. Tedy
„servismanka“ Jelínková a zoufalé tváře přijímacích soupeřek!
Skóre 10:0, bylo opravdu z pohledu bratislavských hráček děsivé. Rychlá a variabilní hra především v útoku v podání VK značila neustálý nárůst náskoku. Nakonec se ukazatel skóre zastavil
na cifře 25:6, což opravdu nemá
cenu dalších komentářů. Tento
„masakr“ vnesl do prostějovských řad až příliš velké uspokojení a reprezentantky české extraligy začaly kupit chyby. Soupeř
tohoto zaváhání využil a dostal se
do vedení (5:8, 8:11, 12:15). Skóre na stranu Prostějova „překulila“ až Kučerová, při jejímž servisu to bylo 17:16. Vyrovnaná koncovka třetí sady vnášela do hlav
přihlížejících fanoušků obavy z
nečekaného
zdramatizování
zápasu, ale to by se nesměla chopit míče za podávací čárou Jelínková. Rázem získal Prostějov
rozhodující náskok a bylo rozhodnuto 25:22 a 3:0. „První dva
sety byly z naší strany vynikající,
ve třetím jsme polevili. Tam holky udělaly hodně chyb a utkání
zbytečně zdramatizovaly, ale cel-

kově to nakonec zvládly. Je důležité, že se prostřídalo víc hráček a
ve finále tak můžeme po menší
viróze v týmu použít skoro
všechny členky kolektivu. Po návratu z Ameriky se zapojila i Elisha Thomasová, což je také dobře.
Myslím, že jsme v pohodě,“
zhodnotil vydařený duel trenér
VK Prostějov Miroslav Čada.

OL 0:3 PV
Ostře sledované hanácké derby
začalo ve stylu horské dráhy. Prostějov se rychle dostal do vedení
1:5, aby díky servisu Gregorové
otočily Olomoučanky na 7:6. To
bylo však z pohledu domácího
týmu v první sadě všechno. Hostující tým přišlápl plynový pedál
až k podlaze a bylo 11:18, což byl
rozhodující náskok. Ve velké pohodě se prezentovala především
Pušněnkovová, která zásobovala
protější pole lahůdkovými, ale z
pohledu soupeřek vskutku nestravitelnými smečařskými sousty až do konečného stavu - 16:25.
Ani ve druhém setu hráčky Prostějova nohu z plynu nesundávaly a Olomoučankám tak nezbývalo než sledovat z uctivé
vzdálenosti pomyslná koncová
světla hostujícího expresu. Závěrečný rezultát druhé sady v
poměru 13:25 dokresloval jedno-

značně dění na palubovce. Ani
jednoznačný průběh prvních
dvou setů bojovnost domácích
hráček nezlomil. V úvodu třetího
setu vedly 5:4, ale na výtečně šlapající prostějovskou mašinu by
ve středu neměl ani mnohem
silnější protivník. Obrat na 5:8 až
10:17 nasměroval prostějovskou

loď do vytouženého Československého přístavu, v jehož závětří čekal nablýskaný pohár. Po
chvilkovém zaváhání v závěru
střetnutí, kdy se podařilo Olomoučankám snížit až na 18:21, se
mohly hostující hráčky radovat
po výsledku 19:25 a 0:3 ze zaslouženého zisku trofeje.
-zv-
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VK PROSTĚJOV SPECIÁL
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - VK Přerov Precheza

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

58 minut
Grabovský, Trumpaš
700
25:7
19 minut
25:17
20 minut
25:15
19 minut

Sestava Prostìjova

HLASY TRENÉRŮ
Jiří TEPLÝ (SK UP Olomouc): „Prostějovu gratuluji, protože u nás
předvedl velice kvalitní výkon a určitě si dnes zasloužil vyhrát. Hlavní rozdíl mezi námi a soupeřem byl na servisu a nahrávce. My jsme se
nedokázali především v prvních dvou setech srovnat s těžkým podáním hostů a tím nám dělalo problémy se vůbec dostat do hry. Náš
vlastní servis přitom nebyl takový, abychom protivníka víc zatlačili, a
tím pádem hrál Prostějov hodně rychle do naší rozhozené obrany často na jednobloky. To přesně silní hosté potřebovali, ale já i přes porážku považuji náš výkon za dobrý a chtěl bych holkám poděkovat, že
zápas solidně zvládly. Víme, na čem pracovat a přestože jsou naše
podmínky mnohem horší než u VK, jsme rozhodně schopní v případných dalších střetnutích soupeře potrápit o poznání víc.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Já jsem samozřejmě spokojen
nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Myslím si, že snesla ty
nejpřísnější parametry volejbalové kvality. Holky podaly výborný
výkon, ovšem ani soupeřky nehrály špatně a hlavně pořád bojovaly.
Nevzdávaly to, do poslední chvíle se snažily utkání zdramatizovat.
My jsme však byli v maximální formě jako tým a některá děvčata –
jmenovitě Jelínková, Tomanová či Pušněnkovová – to byla absolutní
špička. Rozhodl hlavně náš kvalitní servis, který dostal Olomouc do
defenzivy, z níž se těžko dostávala a v útoku se pak prosazovala jen
ojediněle. Právě v útočné fázi jsem viděl největší rozdíl mezi oběma
celky. My bodově zakončovali všemi hráčkami, zatímco domácí to
měli na smeči mnohem těžší.“
-zv-

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

Jelínková
Spalová

Pušněnkovová
Thomasová
Soaresová
Kučerová
libero: Tomanová
Střídaly: Sajdová, Töröková, Wittocková.
Připraveny byly: Bramborová, Tomašeková.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

SEMIFINÁLE ČESKO-SLOVENSKÉHO POHÁRU

VK Prostějov - VK Slávia UK Bratislava

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

65 minut
Renčín, Vojtíšek
300
25:12
20 minut
25:6
15 minut
25:22
30 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

FINÁLE ČESKO-SLOVENSKÉHO POHÁRU

SK UP Olomouc - VK Prostějov

0:3

Volejbalistky Prostějova potvrdily roli favoritek

Přerov nafasoval tvrdou lekci a hlavně direkt do sebevědomí
V pátečním 1. zápase čtvrtfinále play-off ženské extraligy
změřily vítězky základní části
hráčky VK Prostějov síly s celkově osmým Přerovem. Před
očima asi sedmi stovek diváků
opět předvedly suverénní
výkon. Na domácí palubovce
Městské haly Sportcentra
DDM potvrdily roli favoritek
a za necelou hodinu vyprovodily soupeřky bez ztráty setu.

PV 3:0 PR

Čerstvé vítězky Česko-slovenského poháru nastoupily k zápasu v totožném složení, jako když
končily středeční vítězné finále:
Jelínková, Soaresová, Thomasová, Pušněnkovová, Kučerová,
Spalová a libero Tomanová. V
úvodním duelu série se nakonec
nekonalo žádné překvapení.
Trenér domácího týmu Miroslav
Čada neponechal nic náhodě a
své svěřenkyně poslal do boje ve
skvělé formě. Snaha Přerova potrápit prostějovské favoritky
alespoň ve druhém setu se minu-

la účinkem a rozhodit ambiciózní tým Prostějova se mu ani v nejmenším nepodařilo. „V cestě za
titulem nás nemůže nic zastavit.
Jdeme pevně za svým cílem,“
řekla po utkání Valeria Pušněnková, ruská smečařka hájící barvy Prostějova.
Zápas měl od začátku do konce
jednoznačný průběh. Na první
pohled výrazně lepší domácí volejbalistky nedaly soupeřkám jedinou šanci a celou dobu si držely průběžné vedení. V 1. setu se
po smršti přesných prostějov-

HLASY TRENÉRŮ
Ľubomír PETRÁŠ (asistent trenéra VK Prostějov): „Naše hra
má už několik týdnů hlavu a patu a to se potvrdilo i dnešním utkání. Hráčky dnes svým výkonem jen potvrdily předcházející
výkon ze středečního finále Česko-slovenského poháru. V několika pasážích se sice objevily okamžiky, kdy holky trochu ztratily
koncentraci, ale to je v takových zápasech normální. Celkově tým
střetnutí zvládl výborně. Jde však teprve o první čtvrtfinálový
krok, proto musíme jít dál a stejně zodpovědně se připravit na další utkání.“
Juraj MIŠÍK (PVK Přerov Precheza): „Zápas skončil vysloveně podle očekávání. Z naší strany to byl místy až příliš ustrašený výkon s hodně velkým respektem, především v úvodu zápasu.
Varování, které jsem děvčatům předesílal, že tlak ze strany Prostějova bude značný se potvrdilo. Bohužel jsme se tomu nedokázali žádným způsobem bránit, hráčky ze sebe zdaleka nedostaly vše, co v nich je. Pokud by se jim to podařilo, mohlo utkání vypadat trochu jinak. Nezbývá mi tedy než domácím pogratulovat
zaslouženému jasnému vítězství, ke kterému se dopracovali perfektním, zodpovědným výkonem a vůbec k ničemu nás nepustili.“
-nedských míčů dostal Přerov ke slovu až za stavu 6:0, kdy vybojoval první bod. Děj celého setu
měly však prostějovské hráčky
plně pod kontrolou. Ustrašené
soupeřky nedokázaly využít nevynucené chyby domácích při
ztrátě podání za stavu 14:4 a po
15 minutách nebylo co řešit. Jednoznačné vítězství Prostějova
25:7.
I druhou sadu otevřely prostějovské volejbalistky výtečně.
Tým soupeřek však nechtěl dát
favoritkám nic zadarmo. Jenom
co naše sebevědomé hráčky trošku polevily, hosté vylepšili nahrávky i bloky a častým
střídáním a přerušováním hry se
snažili žlutomodré favoritky
rozhodit. Za stavu 21:13 vyslal
trenér Čada do boje Törökovou a
Wittockovou. Po chvilkovém
zaváhání, kdy domácí dvakrát
po sobě neproměnily setbol, se
nakonec tribuny radovaly z
druhého vítězného setu 25:17.
Třetí dějství bylo už jen zatlučení pomyslného hřebíčku do rak-

ve Přerova. Ruská hvězda Pušněnkovová vymlátila „hladové“ přerovské bloky a po nechytatelné smeči Kučerové byly
odeslány smířené soupeřky skórem 25:15 do šaten.
„Ano, s takovým výsledkem
jsme počítaly,“ vykřikla se
smíchem americká posila Elisha
Thomasová. Ta se teprve před
pár dny vrátila z USA, kam narychlo odletěla kvůli rodinným
důvodům. „Moji rodinu postihla
nedávno tragická událost. Teď
po vyhraném zápase se cítím
fajn, i když uvnitř jsem pořád
smutná. Zpět do Prostějova jsem
se ale moc těšila. Máme tu skvělý tým, jsem tady ráda,“ dodala
Eli. Spokojenost a dobrá nálada
vládla i na trenérské lavici. „My
jsme chtěli potvrdit výkon, který
náš tým v posledních týdnech
podává. To se nám myslím podařilo. Teď se musíme zodpovědně
připravit na další dvě utkání a neusnout na vavřínech,“ svěřil se
asistent trenéra Lubomír Petráš.
-ned-

Všechny si zahrály. V průběhu prvního čtvrtfinálového utkání se dostaly na palubovku i v posledním období méně vytěžované hráčky a svou
roli zvládly na výbornou. Na snímku právě blokují útok Míčkové zleva
Töröková se Sajdovou, v pozadí kontroluje Wittocková.
Foto: Z. Pěnička
Zpravodajský a společenský týdeník. Vydavatel Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Šéfredaktor Bohumil Pácl. Adresa: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
Tel.: 582 333 433. E-mail: vecernik@pv.cz, webové stránky: www.vecernikpv.cz
Tiskne Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci. Příjem inzerce: Olomoucká 10, Prostějov, tel./fax: 582 333 433. Registrováno pod č. 037090297.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí. “PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou.

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

67 minut
Pecháček, Renčín
700
16:25
22 minut
13:25
18 minut
19:25
27 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

JAK SE HRÁLO
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPASY: VK Prostějov - VK Přerov
Precheza 3:0 (7, 17, 15). Stav série: 1:0. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová.
Střídaly: Töröková, Wittocková, Sajdová - Mrázková, Dřímalová, Goliášová, Kotounová, Hrabalová, Míčková, libero: Kapavíková. Střídaly: Zajícová, Dýčková, Dobrá, Zápotočná. Čas: 57 minut. Diváků: 700 • VK Královo Pole Brno - SK Slavia Praha volejbal 3:2 (18, -24, -15, 21, 11). Stav
série: 1:0. Sestavy: Melichárková, Božková, Kubínová, Útlá, Onderková,
Mikysková, libero: Jášová. Střídaly: Noseková, Hanusová -Vlásková, Mezerová, Ďurianová, Kalužíková, Jonášová, Mitáčová, libero: Steinerová.
Střídala: Telipská. Čas: 98 minut. Diváků: 200 • TJ Mittal Ostrava - PVK
Olymp Praha 1:3 (-24, -23, 16, -23). Stav série: 0:1. Sestavy: Mazurová,
Elblová, Šímová, Holingrová, Kolářová, Orlovská, libero: Spáčilová.
Střídaly: Homolová, Holišová - Brejchová, Nejmanová, Kallistová, Šmídová, Halbichová, Vanžurová, libero: Háječková. Střídaly: Sládková, Jakubšová. Čas: 107 minut. Diváků: 300 • SK UP Olomouc -VK TU Liberec
3:0 (12, 11, 23). Sestavy: Mátlová, Nachmilnerová, Piňosová, Gregorová,
Dedíková, Chalcarzová, libero: Gregorová. Střídaly: Měrková, Langová
Soumarová, Kinská, Endlerová, Vinecká, Rašková, Neumannová, libero:
Ullmanová. Střídala: Živcová. Čas: 59 minut. Diváků: 300.
ČESKO-SLOVENSKÝ POHÁR
Semifinále: VK Prostějov - SK Slávia UK Bratislava 3:0 (12, 6, 22). Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová,
Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Kučerová, Thomasová, Wittocková Halmová, Paňková, Hrončeková, Golitková, Rojková, Kolšová, libero:
Bognárová. Střídaly: Čierna, Forgáchová, Hinzellerová, Hnátová. Čas: 65
minut. Diváků: 300 • SK UP Olomouc - Doprastav Bratislava 3:0 (23, 25,
14). Čas: 80 minut. Diváků: 400 • O 3. místo: Doprastav Bratislava - SK
Slávia UK Bratislava 3:1 (-22, 18, 22, 13) • Finále: SK UP Olomouc- VK
Prostějov 0:3 (16, 13, 19). Sestavy: Dedíková, Piňosová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Měrková,
Langová, Honková - Soaresová, Spalová, Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Kučerová, libero: Tomanová. Čas: 67 minut. Diváků: 700. -zv-

KAM PŘÍŠTĚ
Čtvrtfinále play off, 2. zápasy, středa 4. března 2009: VK Přerov Precheza
- VK Prostějov, SK Slavia Praha -VK KP Brno, VK TU Liberec - SK UP Olomouc, PVK Olymp Praha - TJ Mittal Ostrava.
3. zápasy, pátek, sobota 6.-7. března 2009: VK Prostějov - VK Přerov Precheza (pátek 6.3., 18:30 hodin), VK KP Brno - SK Slavia Praha (sobota 7.3.),
SK UP Olomouc - VK TU Liberec (pátek 6.3.), TJ Mittal Ostrava - PVK
Olymp Praha (sobota 7.3.).

Zájezd pro fanoušky
na play-off do Přerova
Fanklub Volejbalového klubu Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání Česko-slovenského poháru žen v Olomouci, který se koná se ve středu 4. března na zápas play-off volejbalové extraligy.
Zájezd je zdarma, jedinou podmínkou účasti je včas se přihlásit, a to buď emailem na adresu zatloukal@vkprostejov.cz, či telefonicky na čísle 773 185
636. V případě e-mailového hlášení prosím připojte telefonní kontakt na sebe. Uzávěrka přihlášek je dnes, tj. v pondělí 2. března do 12.00 hodin, avšak
pouze v případě dosud volných míst. Přehled přihlášených lidí a zbývajících
volných míst je k dispozici na internetové adrese.
-red-
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„Výkon některých našich hráček, to byla absolutní špička,“
řekl k Česko-slovenskému poháru trenér Miroslav Čada
Jako pomyslný vlak co nikde nestaví působí soubor volejbalistek
VK Prostějov ve všech soutěžích v roce 2009. Strojvedoucím tohoto šikanzenu je pak protřelý trenér Miroslav Čada, který
už toho s volejbalem zažil opravdu hodně. Proto jeho veřejná pochvala směrem k výkonům
svých svěřenkyň znamená, že
musely zahrát opravdu dobře.
„Jsem samozřejmě spokojen nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Myslím si, že snesla
ty nejpřísnější parametry volejbalové kvality. Holky podaly
výborný výkon, ovšem ani soupeřky nehrály špatně a hlavně
pořád bojovaly. Nevzdávaly to,
do poslední chvíle se snažily utkání zdramatizovat. My jsme
však byli v maximální formě jako tým a některá děvčata, jmenovitě Jelínková, Tomanová či
Pušněnkovová - to byla absolutní špička,“ chválil svá děvčata ji-

nak na podobná vyjádření hodně
skoupý lodivod Prostějova Miroslav Čada. Hodně ho zajisté
potěšilo, že předvedený výkon
odnesla právě Olomouc a navíc
ve svém domácím prostředí.
„Pořád to bereme tak, že máme
Olomouci co vracet. Proto jsme
chtěli celé utkání odehrát co nejlíp a neúprosně zvítězit bez jakéhokoliv polevení. To se přesně
povedlo,“ konstatoval Čada spokojeně. Kormidelník však také
vysoko hodnotil hrdinný odpor
soupeře. „Přestože jsme vyvíjeli
obrovský tlak, soupeř se pořád
držel, nic nevzdal a do posledního míče se rval, což bylo obdivuhodné. Jiný protivník by
zápas už dávno zabalil, ale Olomouc ne a také díky tomu bylo
celé finále tak kvalitní. Byť s jasným výsledkem,“ rozebíral
trenér mezinárodního tuzemského hegemona. Po pomalejším
sezónním rozjezdu se ve

skvělém světle představila i ruská smečařka Valeria Pušněnkovová. „Začátek sezony měla Vali pomalejší, ale poslední dva
měsíce hraje výborně. Už je tou
smečařkou evropských kvalit a
svou herní silou ukazuje, proč
jsme ji do družstva brali.
Výrazně se prosazovala v
Champions League a dobrou
formu stále drží, čímž plně potvrzuje své volejbalové schopnosti,“ ocenil Čada matku dvou
roztomilých holčiček s dynamitem v pravé ruce. Možnost absolvovat těsně před extraligovým play off dva mače Československého poháru si prostějovský lodivod pochvaloval.
„Přivítali jsme to, protože v současné fázi sezony už je potřeba
víc hrát, než se pořád mordovat
tréninkem a čekat na jeden zápas
týdně. Z tohoto důvodu nám olomoucký turnaj maximálně vyhovoval.“
-zv-

Holky, je to jednička. Jakoby něco podobného ukazoval v průběhu finálového utkání Česko-slovenského poháru svým hráčkám trenér Miroslav Čada.
Foto: Stanislav Heloňa

„Soli“ se netajila bezprostředně po zisku trofeje spokojeností
Z pozice kapitánky velí svým spoluhráčkám na vítězné cestě brazilská hráčka Solange Soaresová.
Bezprostředně po zisku další trofeje a navíc v jámě lvové Olomouci, neskrývala pocity velkého štěstí a uspokojení. Podělila se s nimi
ochotně i se zvědavými novináři.
„Pocity mám úplně super. Násobí
ještě hlavně to, že jsme vyhrály po
opravdu výborném týmovém
výkonu. To je mnohem cennější,
než kdybychom uspěly jen tím, že
se některá z nás víc prosadí individuálně. My jsme hrály velmi kompaktně a kolektivně, což je naše
největší síla. Body dělaly úplně
všechny členky družstva a tak to
má ve volejbale být,“ rozplývala
se nad excelentním týmovým
výkonem Soli. Sama kapitánka
také přiznává, že na Olomouc se
všechny hráčky hodně soustředily.
„Hrály jsme přesně tak, jak se proti Olomouci musí, tedy s plnou
koncentrací od začátku až do konce. Ani na chvíli jsme nepolevily,

vzájemně si na hřišti pomáhaly a
vykrývaly se. Jak říkám, skvělý
kolektivní volejbal, po herní stránce naprosto kompaktní. Jsem za to
strašně ráda a celému týmu chci
moc poděkovat, jak profesionálně
pracuje a přitom drží pospolu.“ Jedinou krušnější chvilku zažil bezchybně šlapající prostějovský stroj
v závěru třetí sady, ale sama kapitánka žádné obavy neměla. „Vůbec jsem neměla žádný strach. I
když soupeřky mají výborný servis, tak jsem prostě vnitřně cítila,
že nemůžeme prohrát. Stačilo položit jeden balon a znovu to šlo,
pak už jsme utkání rychle dovedly
do vítězného konce.“ Z oslavného
poplácávání po zádech také Solange rychle zmínila, že ještě není
letošní vítězná cesta jejího týmu
zdaleka u konce. „Hlavně nesmíme nic podcenit a nadále předvádět svou, to znamená maximálně kolektivní hru. Všichni soupeři včetně Přerova pro nás mohou být nebezpeční, proto s kým-

koliv není možné ani na chvíli po- z družstev nemá co ztratit a v tom
levit. Proti nám teď vlastně žádné spočívá jejich výhoda.“
-zv-

Když se daří, tak se daří! Jako by si něco podobného říkaly Monika
Kučerová se Solange Soaresovou po dalším z mnoha vítězných míčů ve
finálovém duelu Česko-slovenského poháru s Olomoucí.
Foto: Stanislav Heloňa

Mečbol v režii Moniky Kučerové

Bylo to spíše vítězství z kategorie povinných. V prvním setu
jsme se nechaly trošku ukolébat
s tím, že to jde hladce a nemusíme podávat maximální výkon.
Zbývající dvě sady už jsme soupeřky drtily a bylo i složité, abychom se udržely v tempu. Šlo to
lehce.
Soupeřky působily až neskutečně odevzdaným dojmem...
Když vedete v prvním setu 7:0,
tak se uklidníte a dostanete se do
Co byste nám k tomuto jedno- pohody. Naopak soupeř znejistí
značnému utkání řekla?
a podlehne jakémusi zoufalství.
Jednou z nejlepších hráček v
jednoznačném utkání proti
Přerovu byla v dresu VK Prostějov Monika Kučerová.
Zhruba před dvěma měsíci
přišla do Prostějova z Itálie a
teprve nedávno se prosadila
do základní sestavy týmu
trenéra Čady. Monika chytila
příležitost "za pačesy" a patří
k pilířům prostějovského volejbalového družstva.

Vítězné kolečko. Volejbalistky Prostějova se radují z vítězství.

Foto: Stanislav Heloňa

Finálové utkání Československého poháru a to dnešní extraligové s Přerovem působí
jako dobrá příprava před
těžšími boji v play off. Také to
tak cítíte?
Zcela určitě. Oba zápasy nám
výrazně pomohly udržet si sebevědomí a dostat se do pohody.
Jste ráda, že jste se dočkala
nástupu do základní sestavy?
To víte že ano, jsem za to moc
ráda. Máme ale velice vyrovnaný tým a za pár zápasů může být
všechno jinak. Chci ale podávat
takové výkony, abych si důvěru
trenéra Čady zasloužila.



Slavnostní foto. Tým VK Prostějov s vítěznými trofejemi

Foto: Stanislav Heloňa

Potěšilo vás dnes i to, že jste
proměnila zápasový mečbol?
Samozřejmě. Zvláště proto, že
jsme sehráli nacvičený útok,
který pilujeme na každém tréninku.
Už několik utkání po sobě jste
zvítězily bez ztráty jediného
setu. Nemáte mezi sebou interní sázku na to, jak vám to
dlouho vydrží?
Ale ano, padaly takové nápady.
Ale zavrhly jsme to. Žádný soupeř se nemá podceňovat, přesto
se i tak budeme snažit o to, aby
zmíněná série nám vydržela co
nejdéle.
-zv-

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

VALERIE PUŠNĚNKOVOVÁ
Ze základní sestavy prostějovského celku lze opravdu za minulý
týden někoho zvlášť vyzdvihovat.
Všechna děvčata hrají v naprosto
famózní formě a pohodě. Soupeřky jsou většinou odsouzeny jen
do role statistek a útrpně očekávají
konec zápasu. Jednou ze strůjkyň
mimořádné fazóny družstva je i
ruská smečařka Vali, která s úsměvem „zásobuje“ soupeřovu stranu
palubovky nechytatelnými hřebíky. K její naprosté pohodě jistě
přispívá i přítomnost jejích dcerušek, které mamince hodně fandí.
Pusho, vypadá to že se třetího
triumfu dočkáš!



GABIKA TOMAŠEKOVÁ
Těžko, přetěžko vybírat do této
rubriky členky prostějovské volejbalové družiny. Naše dnešní
volba padla na slovenskou blokařku, protože se pomalu ale jistě
vytrácí ze sestavy. Mezi vyvolenými pro play off momentálně nefiguruje a to je jistě velkým překvapením, zvláště když po většinu sezóny nastupovala pravidelně. Gabice tak nezbývá než trpělivě čekat na svou šanci, ale v
kontextu extrémně dobré výkonnosti jejích spoluhráček to možná
bude chvíli trvat. Gabiko, do rozjetého vlaku se těžko naskakuje!

