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Sobotní noc ovládla Soud trestal lékařský ŠLENDRIÁN
Další podmínka za smrt patnáctiletého chlapce
v Jesenci EROTIKA
Zbytečná smrt patnáctiletého
Honzíka Vysloužila po banální
operaci v prostějovské nemocnici v listopadu 2005 není ještě
stále uzavřena. Vloni byl chirurg
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nepříjemný verdikt. Byl potrestán osmnáctiměsíční podmínkou a navíc mu na dva roky
soud zakázal samostatnou pooperační péči. Více na straně 3
dnešního vydání Večerníku.
-mik-

MUDr. Petr Šišma

Policisté zjistili, kdo zapálil kasárna
Zaplatí bezdomovec 850 tisíc? To těžko...
Live-show MONI-CAT byla opravdová divočina. A určitě nejenom proto, že svoje vystoupení
nasměrovala na divoký západ.
Několik týdnů předem jsme už
avizovali V. společensko-erotický ples. V jeseneckém kulturáku nebylo téměř k hnutí.
Možná by se v první chvíli mohl
mít někdo na pozoru, ovšemže
spoře oděné dívky v torzech policejních uniforem rozhodně nepřišly do Jesence dělat pořádek,
rozhodně ne v tom smyslu, v
jakém jsme zvyklí přítomnost
strážců zákona vnímat.

Po přehlídce spodního prádla si
ti nejodvážnější pánové mohli
‚pošmáknout‘ na frutis-show,
kdy měli tabuli prostřenou, respektive sami si mohli prostřít
na obnaženém dívčím těle a
chvilku po půlnoci, bezprostředně po vyhlášení nejen erotické tomboly, přišla řada na
exkluzivního hosta v podobě autoerotické live-show držitelky
čtyř pornooscarů MONI-CAT,

která oproti policejním strážníkům, či spíš strážnicím, přišla na
pódiu vyzbrojena pro změnu s
kolty proklatě nízko. A později
ještě níž, než by se původně
předpokládalo…
Letošní eroťák je tedy už za
námi a Prostějovany může jedině mrzet, že kvůli nedostatečnému zájmu svůj první erotický
ples víceméně odmítli. Jejich
škoda!
-MiH-

Po více než roce odhalila prostějovská policie pachatele,
který v lednu loňského roku zapálil opuštěná Jezdecká kasárna. Podle našich informací se
jedná o bezdomovce a tak bude
pro město více než těžké chtít po
něm náhradu škody.
"Policisté obvodního oddělení v
Prostějově sdělili v těchto dnech
podezření z trestného činu poškozování cizí věci dvaadvacetiletému muži z Prostějova. Dne 26.
ledna 2008 v podkroví u štítu střechy budovy bývalých Jezdeckých
kasáren na ulici Jezdecká v
Prostějově úmyslně rozdělal oheň
na dřevěné podlaze tohoto podkroví, oheň neuhasil a z budovy
odešel. Po jeho odchodu došlo k
vznícení části krovu a následnému
požáru střechy o délce 70 metrů.
Podle odborného vyjádření tak

způsobil majiteli objektu škodu za
více jak 850 tisíc korun," uvedla
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
"Každopádně bych chtěl policistům poděkovat za výbornou práci.
Je to v krátké době druhé zjištění
pachatele v oblasti žhářství.
Věřím, že policie brzy dopadne i
člověka, který v současnosti zapaluje znovu kontejnery na tříděný
odpad. Policistům velmi fandím,"
sdělil nám Vlastimil Uchytil, místostarosta města. "Škodu způsobenou ohněm v Jezdeckých
kasárnách samozřejmě budeme
po pachateli vymáhat. Je ale
pravda, že úspěšnost tohoto kroku
vidím nereálně," dodal Uchytil.
V případě uznání viny soudem
hrozí dvaadvacetiletému muži
trest odnětí svobody až na tři roky.
-mik-

Byla to fuška.Na konci loňského ledna likvidovali hasiči požár Jezdeckých
kasáren po celou noc
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Černé skládky

V průběhu týdne strážníci třikrát
řešili odložené odpadky na místech, kde to není povoleno.
Jedenkrát bylo založení černé
skládky oznámeno přímo občanem na linku 156. Dvě se nacházely téměř v centru města.
Obsahovaly rozmanité předměty, například různé plastové trubky z chladícího výčepního zařízení, hadice z vysavače, prázdné
i rozbité lahve od alkoholu, igelitové pytle se zbytky potravin,
časopisy, nejrůznější tiskopisy a
to i s adresami a dalšími údaji. V
jednom případě se strážníkům
podařilo přímo se zkontaktovat s
přestupcem. Ten se k založení
černé skládky přiznal a přislíbil
okamžité odklizení, což následně splnil. Zbylé dva se zastihnout nepodařilo. Ve všech případech jsou podezřelými osoby
podnikající na základě živnostenského listu. Za tento správní
delikt jim hrozí pokuta ve správním řízení až 200 tisíc korun.

Rozkopal reklamu

Několik minut před čtrnáctou
hodinou bylo přijato na linku
156 oznámení o poškození reklamního poutače před provozovnou na Dukelské bráně.
Svědci události na místě strážníkům označili podezřelého muže. Ten dle jejich výpovědi ceduli rozkopnul. Podezřelá podnapilá osůbka nebyla hlídce neznámá. Jednalo se třicetiletého bezdomovce. Vyčíslení škody nepřesáhlo částku těti tisíc korun a
tak byla celá událost předána
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Ustlal si v bance

Zhruba za dvě hodiny se strážníci s výše uvedenou postavičkou
setkali znovu. Tentokrát šlo o
vykázání z vestibulu banky, kde
si muž ustlal na zemi a spal. Na
výzvu k opuštění prostoru nereagoval. Hlídka byla nucena jej
vyvést za pomoci donucovacích
prostředků, hmatů a chvatů.
Záležitost byla předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku neuposlechnutí veřejného činitele a vzbuzování veřejného pohoršení.

A nedá si pokoj!

Přibližně za další hodinu vyjela
hlídka na sdělení pracovníka
bezpečností agentury o napadení mezi zákazníky v prodejně na
Vrahovické ulici. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o chlapíka, se kterým se v průběhu služby již dvakrát setkali. Ten zde
obtěžoval nakupující. Jeden z
nich se vůči jeho chování ohradil. Došlo k výměně názorů.
Následně se situace zklidnila.
Hlídka vyprovodila výtržníka z
místa.

Zakázaný prodej

V dopoledních hodinách bylo
přijato na linku 156 sdělení o
dvou ženách, které v prostorách
Dukelské brány prodávají zboží.
Strážníci na místě zjistili devatenáctiletou a devětatřicetiletou
ženu rumunské národnosti. Ty
se snažily prodat kolemjdoucím
povlečení. Svým jednáním se
dopustily přestupku proti tržnímu řádu, neboť pochůzkový
prodej na území města
Prostějova je zakázán. V blokovém řízení hrozí pokuta až do
výše 1 000 korun. U správního
orgánu pak až do 30 000 korun.
Podobné oznámení bylo přijato
na dispečink Městské policie i
následující den. Dva pánové na
Žižkově náměstí nabízeli procházejícím občanům elektrické
nářadí. Než hlídka dorazila na
místo, ztratili se v uličkách poblíž centra.

Rozbili okno

Po třiadvacáté hodině bylo
oznámeno na linku 156 z
Domova mládeže rozbití okna
prázdnou lahví skupinkou mládeže. Hlídka provedla kontrolu
okolí a dle daného popisu dva
podezřelé hochy s dívkou zadržela. Za pachatele přestupku byl
svědky označen osmnáctiletý
hoch. Všichni přítomní byli
značně ovlivněni alkoholem.
Celá záležitost pro podezření z
přestupku proti majetku byla
předána správnímu orgánu.

Zadrželi hledaného

V nočních hodinách při dohledu
na veřejný pořádek v prostoru
Olomoucké ulice si hlídka povšimla muže, o kterém z místní
znalosti pojala podezření, že je v
celostátním pátrání. Po ověření
této skutečnosti byl dotyčný zajištěn a předán Policii ČR.

Finanční úřad v Prostějově připravuje
na konci března rozšíření úředních hodin

Ředitel FÚ přesto radí, abyste podání daňového přiznání nenechávali na poslední chvíli
Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2008. Posledním
termínem pro jeho podání je
úterý 31. března. O povinnostech poplatníků, ale nejen o
nich, jsme v minulém týdnu
hovořili s Pavlem Michalcem,
ředitelem Finančního úřadu v
Prostějově (na snímku).
Pane řediteli, daňová soustava
prochází neustálými změnami. Můžete zmínit ty hlavní,
které se týkají daně z příjmu
fyzických osob za rok 2008?
Ty hlavní změny jsou čtyři: sazba daně je stanovena jednotně na
patnáct procent, jsou zvýšeny
slevy na dani, oproti minulým
letům nelze uplatnit společné
zdanění manželů, na druhou
stranu je zrušen minimální základ daně. Hovořit o těchto změnách konkrétněji, či zmiňovat
další nové podmínky, by bylo
obšírné. Jsem přesvědčen o tom,
že poplatníci jsou o změnách informováni prostřednictvím médií, svých daňových poradců a
účetních.
Každoročně je podávání daňových přiznání spojeno s tím,
že spousta lidí nechává jeho
vyřízení na poslední chvíli. Je
Finanční úřad v Prostějově na
tuto situaci připraven?
Finanční úřad v Prostějově stejně jako v loňském roce přijal několik opatření, která by měla občanům podání daňového přiznání usnadnit. Budou rozšířeny
úřední hodiny v posledním březnovém týdnu. Každý pracovní
den od 23. do 31. 3. až do 18.00
hodin, přičemž pokladna bude
otevřena v tyto dny až do 15.00
hodin. Úřad bude otevřen i v sobotu 28. března od 8.00 do 12.00
hodin. Přiznání lze podávat i na
Městském úřadu v Němčicích
nad Hanou ve dnech 18. a 25.
března. V prvním březnovém
týdnu bylo navíc možné podat
daňová přiznání pracovníkům
finančního úřadu na vybraných
obecních úřadech, konkrétně to
bylo v Brodku u Prostějova, v
Čechách pod Kosířem, v Protivanově a v Klenovicích na Hané. Další podrobnosti jsou uvedeny na obecních úřadech a na
Finančním úřadu v Prostějově,
kde si lze také vyzvednout tiskopisy daňových přiznání.
Jak poplatníci využívají možnost podat daňové přiznání

elektronickou formou?
Myslím si, že ji zatím nevyužívají dostatečně a Finanční úřad v
Prostějově se je snaží všemožně
podporovat, neboť tuto formu
podání považuje za velmi efektivní. Stejně jako v minulém roce i letos uspořádáme ve spolupráci s odborníky z Finančního
ředitelství v Ostravě bezplatný
seminář pro veřejnost. Seminář
se uskuteční ve čtvrtek 12. března v zasedací místnosti budovy
Finančního úřadu v Prostějově.
Bude zaměřen na elektronickou
komunikaci s daňovou správou,
jaké možnosti a výhody taková
forma komunikace může občanovi přinést, na semináři je možné se seznámit i s praktickým
postupem elektronického podání. Podrobné informace o elektronických podáních pro daňovou správu lze najít na daňovém
portálu České daňové správy,
který naleznete na adrese
http://cds.mfcr.cz.
Co byste doporučil všem občanům, které podání daňového
přiznání za rok 2008 čeká?
Určitě bych všem vzkázal, aby
podání daňového přiznání nenechávali na poslední chvíli.
Pracovníci Finančního úřadu v
Prostějově se snaží svým klientům vycházet vstříc, využijte
proto možnost, kdy ještě nejsou
fronty, pracovníci tak mají čas
vám poskytnout případné konzultace. Při platbě daní využijte
možnost převodu z účtu, případně úhradu prostřednictvím daňových složenek, které jsou k
dispozici na všech pobočkách
České pošty, opět se vyhnete případným frontám na pokladně.
Již jsem hovořil o tom, že elektronické podání je výhodné a
efektivní. Pokud tuto formu nechcete využít, i když získat elektronický podpis je velmi jednoduché, alespoň si na adrese
http://cds.mfcr.cz vyplňte daňové přiznání, vytiskněte si jej a
přineste na finanční úřad.
Kontrolní vazby, které jsou na
portálu daňové správy nastaveny, vám dají jistotu, že daňové
přiznání je vyplněno správně,
nemůžete se přepsat a napsat čísla do špatných kolonek.
Pojďme od podání daňových
přiznání k obecné funkci
Finančního úřadu v Prostějově. Jsou nějaké novinky nebo
zajímavosti, s nimiž byste
chtěl seznámit veřejnost?

Vidìno - Slyšeno
O Hurvínkovi

„Dýchej zhluboka, Davídku, dýchej,“ radila maminka klučinovi,
pro kterého chtěla zajisté to nejlepší a vzala ho s sebou do sauny.
Ovšem synek její dobrý úmysl
nehodlal brát na vědomí.
„Nebudu dýchat, a nebudu,“ dí
vzlykající chlapeček. No jak
známo, všechny rady rodičů nemusí být zákonitě těmi nejdokonalejšími. A možná se mu vrylo
do paměti také ona známá scéna,
kdy taťulda Spejbl při předcvičování ranního strečinku nabádal:
„Nadechnout!“ Načež Hurvínek
jen stroze dodal: „A zdechnout!“
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sleze – bourají zase,“ hodnotil
pán situaci na našich silnicích.
Pravda pravdoucí. Ne vždy se
kola točí tak, jak by si člověk
přál. A někdy se i člověk točí
tak, jak si ani kola nepřejí. Ale
jednoznačné je to, že si nedáme
říct v jakémkoliv ročním období. Ani si moc nevybíráme, kdy
se nám to nejlíp bourá.

Co s tím?

„To tady máme tak šestkrát
denně,“ konstatovala lazebnice
poté, co ze salónu odkráčel pán,
jemuž se pranic nelíbilo, že kadeřnický zásah poněkud poodhalil jeho bující pleš a ona nic
neudělala proto, aby vypadal
pořád jak pačesatý hipík. Kde
prostě nic není, ani smrt nebere.
Jaro, léto, podzim, zima Natož pak prostá kadeřnice.
-MiH„Je zima a sníh – bourají. Sníh

F OTO T Ý D N E

Obecně se ví, že ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám.
Tento krok patří do souboru
opatření Národního protikrizového plánu vlády. Rozhodnutí se
vztahuje pouze na fyzické osoby
s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a
právnické osoby, pokud k 1. prosinci 2008 neměly zaměstnance
nebo zaměstnávaly nejvýše pět
zaměstnanců.
Na Finančním úřadu v Prostějově se snažíme vůči všem daňovým subjektům, které si plní své
povinnosti, prosazovat klientský
přístup. Uvědomujeme si závažnost současné ekonomické situace, daňovým subjektům se na
základě jejich žádosti snažíme
vyjít vstříc ve snižování nebo rušení záloh na daně, stanovení
splátkového kalendáře či pose-

čkání platby daně.
V souvislosti s novelou zákona o
DPH účinnou k 1.1.2009 se některé obce mohou stát nově plátci DPH. S ohledem na tuto skutečnost zorganizujeme ve druhé
polovině března bezplatný seminář pro zájemce z řad pracovníků obecních úřadů zaměřený na
registraci obcí k DPH. Při této
příležitosti si dovolím poděkovat za velmi dobrou spolupráci
všem obcím Prostějovska, a také
Celnímu úřadu v Prostějově.
Zajímavostí, která určitě stojí za
zmínku, je spolupráce se zástupci zahraničních daňových správ.
V rámci programu FISCALIS
náš úřad v listopadu loňského
roku navštívili zástupci daňových správ z Německa, Finska,
Rumunska a Turecka. Jednodenní jednání bylo zaměřeno na
výměnu zkušeností při správě
DPH.
-bp-

Daň z příjmů

Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu v Prostějově
Den
Pondělí 23. března
Úterý 24. března
Středa 25. března
Čtvrtek 26. března
Pátek 27. března
Sobota 28. března
Pondělí 30. března
Úterý 31. března

podatelna
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 12.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

pokladna
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
8.00 – 11.30 12.30 – 15.00

Městský úřad v Němčicích n/H – kancelář místostarosty
- daňové přiznání lze podat přímo pracovníkům finančního úřadu
Středa 18. března 8.00 – 15.00
Středa 25. března 8.00 – 15.00

Hladoví Prostějované :-) Ve čtvrtek bylo v OD Prior otevřeno
nové rychlé občerstvení v tureckém stylu ISTANBUL KEBAB PIZZA.
Jeho provozovatel Feim Mazrek se rozhodl první den servírovat kebab
zdarma. Před oknem se tvořily dlouhé fronty a za celý den bylo rozdáno
přes pět stovek porcí.

OHEŇ zničil kamion
Řidič měl štěstí, vyskočil
K závažnému případu požáru
vyjížděli ve čtvrtek večer prostějovští hasiči. Na dálnici směrem na Brno začal za jízdy hořet kamion. Řidič včas kabinu
opustil, oheň pak zničil celé auto.
"Ve čtvrtek 5. března byl ve 21.12
hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje požár
nákladního automobilu na 24. kilometru rychlostní komunikace
R46 ve směru na Brno. Na místo
vyrazili profesionální hasiči z
Prostějova, kteří po příjezdu zjistili, že se jedná o požár maďarského nákladního vozidla," informovala nás Vladimíra Hacsiková,

tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Šofér měl z pekla štěstí, že
stačil kabinu náklaďáku včas
opustit. "Ke vzniku požáru došlo
za jízdy. Požárem byl zasažen
motorový prostor, kabina a přední
část korby. Nákladní auto nepřeváželo žádný náklad, přesto si požár vyžádal zhruba stotisícovou
škodu," uvedla Vladimíra Hacsiková a ještě dodala, že příčinou
vzniku ohně byla technická závada.
Kvůli likvidaci požáru musela být
na půl hodiny uzavřena rychlostní
komunikace ve směru z Prostějova do Brna. Maďarský řidič vyvázl z události bez zranění. -mik-

Město zvyšuje jízdné v MHD. Musí, kvůli kraji
Od prvního dubna tohoto roku se zvýší jízdné v prostějovské městské hromadné dopravě o jednu korunu, tedy ze sedmi na osm. Datum tohoto
zdražení nechť vás neplete, nejedná so o žádný aprílový žert.

Èerná kronika
Sebrali mince

Neznámý pachatel v obci
Žárovice vypáčil u telefonního
automatu mincovní box, ze
kterého odcizil plastovou pokladničku s finanční hotovostí
700 korun. Stejného činu se
pachatel dopustil i v obci
Drahany, kde odcizil finanční
hotovost v mincích ve výši 1
900 korun. Poškozením zařízení telefonních automatů
vznikla škoda 18 000 korun.

Přišel o "horáka"

Neznámý pachatel se v domě
na ulici Žeranovská v
Prostějově vloupal do společné kolárny ve sklepních prostorách a odcizil pánské horské
jízdní kolo. Majiteli vznikla
krádeží škoda 11 000 korun.

Vysál mu olej

Neznámý pachatel v areálu kamenolomu Baldovec odcizil z
nádrže mobilního drtiče celkem 450 litrů hydraulického
oleje a způsobil tak poškozené
společnosti škodu za 15 000
korun.

Kabelka je fuč

Neznámý pachatel vnikl do za-

Představitelé města sdělili, že k
tomuto nepopulárnímu kroku
byli víceméně přinuceni, bylo
zapotřebí sjednotit ceny v
rámci celého Olomouckého
kraje.
"Jako město jsme se před lety

připojili k Integrovanému dopravnímu systému Olomouckého kraje a jednou ze součástí plnění dohod je bohužel pro letošní rok zvýšení ceny jízdného v
MHD. Na základě žádosti kraje
jsme rozhodli, že toto jízdné zvý-

šíme o jednu korunu, a to od prvního dubna," uvedla Alena
Rašková, místostarostka města.
Podle ní ve všech okolních městech jízdenka stojí takto již několik let, Prostějov měl dlouho jízdné nejlevnější.
-mik-

parkovaného osobního motorového vozidla Škoda, které
bylo odstavené u vjezdové
brány v areálu zemědělské farmy v obci Niva a z předního
sedadla odcizil dámskou kabelku s věcmi. Majitelce
vznikla škoda 3 700 korun.

na ulici Waitova v Prostějově a
odcizil odtud horské jízdní kolo v hodnotě 8 100 korun. Poškozením zámku dveří způsobil pachatel škodu 500 korun.

vač. Škoda způsobená krádeží
je vyčíslena na 103 000 korun.

Bral i konzervy

Dosud neznámý pachatel odcizil nákladní přívěs - valník s
plachtou, který byl odstaven
při pravém okraji vozovky
před domem na ulici Barákova
v Prostějově. Majiteli vznikla
škoda 38 000 korun.

Doposud neznámý pachatel
vnikl na pozemek u rekreační
chaty v katastru obce Seloutky,
nejprve se vloupal do zahradního domku, odkud nic neodcizil. Poté vypáčil dveře rekreační chaty a odcizil sedací soupravu s úložným prostorem a
několik konzerv. Majitel škodu odhaduje na 6 100 korun.

Chudák stařenka

Kradl i ničil

Odtáhl přívěs

Dne 26. února doposud neznámý pachatel v Prostějově na
ulici Tylova vylákal pod smyšlenou záminkou od poškozené
dvaaosmdesátileté ženy finanční hotovost 41 000 korun.
Pachatel jí řekl, že ho poslal
syn poškozené, který peníze
potřebuje na nákup motorového vozidla. Žena mu peníze
vydala. Až později zjistila, že
se toto tvrzení nezakládalo na
pravdě a zavolala policii.

Straka v kolárně

Neznámý pachatel se vloupal
do uzamčené kolárny v domě

V Prostějově na ulici
Plumlovská se neznámý pachatel vloupal do vozidla
Škoda Superb a odcizil autorádio v hodnotě 10 000 korun.
Poškozením vozidla způsobil
pachatel škodu 19 000 korun.

Auto i s televizí

Neznámý pachatel odcizil
osobní motorové vozidlo
Mazda 323, které majitel odstavil na parkovišti před objektem soukromé firmy v
Kralickém háji. V zavazadlovém prostoru měl majitel uloženou televizi a DVD přehrá-

Pro pár korun...

Dosud neznámý pachatel v obci Stařechovice vypáčil mincovní box telefonního automatu a odcizil plastovou pokladničku s finanční hotovostí 185
korun. Poškozením telefonního přístroje vznikla škoda více
jak 7 500 korun.

Série vloupání

Na Policii ČR v Prostějově byly nahlášeny tři případy vloupání do vozidel. Neznámý pachatel se vloupal do vozidla
Hyundai na ulici Moravská, do
Škody Fabie na ulici Krasická
a do Škody Roomster na parkovišti ulice Okružní v Prostějově. Majitelům byla z vozidel
odcizena autorádia a v jednom
případě dálniční známka.
Celková škoda je vyčíslena na
22 200 korun.

Poškodil lak

Neznámý pachatel poškodil
lak přední kapoty, blatníků a
dveří na osobním vozidle
Peugeot 306, které nechal majitel odstavené před domem v
obci Otaslavice. Majitel škodu
odhaduje na 10 000 korun.

Ničivé plameny. Poté, co maďarský řidič ve spěchu opustil kabinu
náklaďáku, nenasytný oheň ji zcela zlikvidoval.
Informace do této rubriky poskytují: Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo
nám. 19, tel.: 582344073, mobil 602/581098, Pohřební služba Václavková
a spol., s.r.o., Dolní 21, tel. 582340004, Mlýnská 31, tel.: 582343883,
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel. 582332100.

Nejsou jiz mezi námi...
Josef Křupka 1949 Prostějov
Karel Závodský 1964 Vrahovice
Zdeňka Kišacová 1925
Prostějov
Pavel Konečný 1952 Alojzov
František Pokorný 1931
Prostějov
Věra Dokoupilová 1927
Vrbátky
Libuše Vyroubalová 1934
Čechy pod Kosířem
Miluška Neckařová 1931
Prostějov
Jitka Hudečková 1923
Prostějov
Břetislav Luběnka 1938
Prostějov
František Zabloudil 1946
Poličky
Marie Soldánová 1914 Drahany

Anna Černá 1956 Prostějov
Antonie Kroutilová 1932
Ohrozim
Marie Hrazdilová 1921 Ptení
Marcela Ferenčíková 1939
Prostějov
Naděžda Růžičková 1971
Hluchov
Robert Smolík 1932 Prostějov
Vlastimil Vedmoch 1936
Prostějov
Anežka Sládečková 1946 Zdětín
Miloslava Mrázková 1920
Smržice
Anna Halířová 1933 Kostelec n.H.
Bohumil Sokol 1946 Držovice
Olga Vodárková 1936 Prostějov
Jiří Kadlec 1940 Prostějov
Dagmar Dvořáková 1947
Rozstání

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 9. března 2009
Josef Kardohelyi 1949 Tvorovice 11.20 Obřadní síň Olomouc
Hedvika Pavelová 1933 Otonovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Karel Smutný 1917 Konice 13.20 Obřadní síň Olomouc
Středa 11. března 2009
František Grepl 1926 Konice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. března 2009
Zdeněk Kůr 1932 Čehovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Repková 1941 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov

9. března 2009

Cirkusanti se chovali

3

Hasiči krotili vodní živel

jako SLONI v porcelánu Divoká voda zahrozila také v Prostějově
Město nebude mít dobré
vzpomínky na návštěvu cirkusu, který k nám zavítal
minulý týden. Cirkusanti
udělali v Prostějově více škody než užitku. Radnice už
zahájila proti cirkusu správní řízení, a to pro několik
přestupků. Na jeho pondělní
odjezd navíc budou dohlížet
hlídky městské policie, aby
se už neopakovalo to, čeho
jsme byli svědky.
"Než se cirkus "ubytoval" na
pronajaté ploše vedle severní
obslužné komunikace, jeho
vozidla poničila pozemky města. Těžká auta přejížděla
chodníky, cyklostezku a zničila obrubníky. Na městských
pozemcích pak rozjezdila
podmáčenou půdu a navíc na
zdejší sídliště jejich vozidla
vjela i přes jasný zákaz daný
dopravními značkami," vypočítával škody a přestupky
Vlastimil Uchytil, místostarosta města Prostějova.
Radnice bude zcela jistě chtít

Takhle tedy ne! Cirkusanti svými vozidly poničili pozemky
v majetku města.
škodu uhradit, zahájeno bylo
správní řízení proti majitelům
cirkusu. Věc má ale jeden
háček. Podle našich informací
se ke škodám nechce nikdo z
cirkusantů přiznat, strážníkům
se nepodařilo zjistit, kdo seděl
za volanty těžkých nákladních
vozidel, která způsobila desetitisícové škody. Odveta ze
strany města nenechala na se-

be dlouho čekat. Ještě minulý
týden radnice nepovolila
výlep reklamních plakátů na
cirkusová představení. "Ano,
to mohu potvrdit. Kdo se takto
chová v našem městě, nemůže
od nás čekat také žádná vstřícná gesta. Nebudeme tolerovat
žádný vandalismus a další porušování předpisů," vysvětlil
Vlastimil Uchytil.
-mik-

Lupič přepadl banku

Neznámého zakuklence vystrašila úřednice!
Uprostřed minulého týdne došlo k loupežnému přepadení v
Komerční bance ve Svatoplukově ulici. Maskovaný lupič,
patrně ozbrojený, si ovšem z
banky neodnesl ani vindru. U

pokladny ho totiž vylekala
úřednice a tak dareba raději
utekl.
"Ve středu 4. března kolem
15.30 hodin vstoupil doposud
neznámý muž do pobočky Ko-

Ani si neškrtnul. Maskovaný lupič přepadl banku ve Svatoplukově
ulici, utekl však před úřednicí.

merční banky na ulici Svatoplukova v Prostějově. Poté přistoupil k pokladně a namířil na ženu
za přepážkou neurčitý předmět.
Mohlo se jednat o krátkou střelnou zbraň nebo napodobeninu
maskovanou v igelitové tašce.
Pachatel řekl pokladní, že se jedná o přepadení a požadoval vydání peněz," informovala nás
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Čáru přes rozpočet neznámému
zakuklenci však udělala jiná
úřednice banky. "V průběhu přepadení náhodně procházela před
pokladnami další pracovnice
banky, pachatel svého jednání
zanechal a z místa utekl. Při přepadení pobočky měl muž maskovaný obličej černou kuklou.
Ke zranění ani odcizení finanční
hotovosti nedošlo. Po pachateli
policisté intenzivně pátrají," řekla mluvčí naší policie.
-mik-

Soud vydal zatykače na podezřelé
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po trojici mužů, na něž Okresní
soud v Prostějově vydal souhlas k zatčení. Muži jsou podezřelí ze spáchání trestných činů a před vyšetřováním se ukrývají na neznámých místech. Policisté
spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
JAN
ČELOVSKÝ se narodil 1.
dubna 1965 a trvalé bydliště má
hlášeno v Havlíčkově ulici číslo
26 v okrese Prostějov. 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

Pohledem shora
Pohledem shora

195 centimetrů, má střední postavu, hnědé rovné a krátké
vlasy s čelní pleší a nosí hnědý
knír a bradku.
D R A H O S L AV
BUCHTA se narodil 1. listopadu
1981 a trvalé bydliště má hlášeno v
obci Ivaň číslo 197
v okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 26 do 30 let, měří
175 centimetrů, má obézní postavu, zelené oči a hnědé vlnité
vlasy s pěšinkou uprostřed.
RADOVAN AMBROŽ se narodil 12. ledna 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v ulici
Rudé armády číslo 302 v
Plumlově v okrese Prostějov.
Na hledaného vydal Okresní

soud v Prostějově
příkaz k zatčení
pro podezření ze
spáchání trestného činu výtržnictví. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, zmáčknutý
nos, šikmo postavené zuby,
oválný tvar hlavy zúžený k čelu, šedé oči a hnědé středně
dlouhé vlasy. Bývá dohladka
vyholen a má špatnou výslovnost sykavek.
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-

HLAVA SVÉHLAVÁ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
eden starosta, co jsem znal, údajně kdysi prohlásil, když byl zvolen, jak předpokládal do svého posledního volebního období, že dosud starostoval pro lidi a
teď bude starostovat pro sebe a podle sebe. Nemínil tím nejspíš to, že by se
chystal napakovat, ale nebude příliš koukat napravo nalevo a pohrne to jenom
podle sebe a svého rozumu. Těžko říct, jak si nakonec prosadil svou a jestli aspoň
částečně se cítil spokojen a uspokojen, a zrovna tak si nemyslím, že by byl se svým postojem k funkci
zcela ojedinělým. Vzpomněl jsem si na to ale z jiného důvodu a v jiných souvislostech. A vlastně mi to
vytane na mysli pokaždé, když prezident Klaus přijde pokaždé s nějakým protestsongem obracejícím
všechno naruby. Ať už je to jeho boj s globálním oteplováním, nebo nejnověji jeho kritika postoje nejen
evropských vlád, když se snaží nějak zápasit s finanční krizí. Pravda je, že různá prohlášení představitelů států určitě má negativní dopad v tom smyslu, že nějaká hloupá řeč roztočí nevypočitatelnou burzu do
obrátek, ale zase spoléhat na to, že trh je samospasitelný a poradí si s tím sám, to asi taky není to pravé
ořechové. Z jeho úst to slýcháme už vlastně celé dvě dekády, co je ve vrcholné politice a už párkrát jsme
se mohli přesvědčit, že to tak úplně pravda není. I když – možná i je. Ovšem za předpokladu, že se situace nechá dojít až do totálního spáleniště. A jenom proto, aby se tak potvrdilo nebo vyvrátilo jeho tvrzení, by měli lidé časem dloubat výživné kořínky a okusovat lišejníky? I očistná kůra musí mít své meze a
kárat někoho za to, že se snaží aspoň něco udělat a nečeká, jestli se podaří trhu povstat z popela, což nemusí být vůbec jisté. Co by bylo pak, kdyby to nevyšlo, to se neví.

J

Vražedná kombinace rychle
tajícího sněhu a vytrvalého
deště ve čtvrtek 5. března
zvedla hladiny potoků a řek v
prostějovském regionu. Hrozba záplav vyburcovala všechny složky Integrovaného
záchranného systému k okamžité pohotovosti, sešel se
štáb povodňové komise. Ta
vyhlásila na toku Romže II.
stupeň povodňové aktivity,
což znamená trvalou pohotovost.
Práce na zmírnění průběhu v záplavových oblastech odstartovaly téměř okamžitě. Nepřetržitý monitoring stoupající hladiny
říčky Romže, příprava pytlů s
pískem a další práce spojené s
protizáplavovými opatřeními
znamenaly bezesnou noc pro
profesionální hasiče z prostějovského Hasičského záchranného
sboru, policisty i strážníky. Jejich pozornost byla upřena i na
Hloučelu. Průtok vody zde dosahoval maxima, ale záplavy nehrozily. K rychlému zásahu byli
připraveni i dobrovolní hasiči,
ale jejich pomoci nebylo třeba.
Hladina vodního toku Romže
kulminovala dvě hodiny po půlnoci a během dopoledne opadla
pod hranici II. povodňového
stupně.
„V pátek ve 13 hodin se sešel
znovu štáb povodňové komise v
Prostějově. Hladina Romže
klesla na I. stupeň povodňové
aktivity. Nadále tedy bude organizována nepřetržitá hlídková
služba na vodních tocích a členové povodňové komise budou

dostupní na telefonu z důvodu
hlásné služby. Monitoring bude
pokračovat po celý víkend,„
uvedla vedoucí odboru životního prostřední Městského úřa-

du v Prostějově a kontaktní osoba povodňové komise Martina
Cetkovská.
Nejvíce výjezdů v souvislosti se
zvýšenou hladinou vodních to-

ků měli hasiči na Konicku, Drahansku a v oblasti Plumlova. O
tom více v regionálním zpravodajství na straně 8 dnešního vydání.
-jp-

V pohotovosti. Průtok koryta Hloučely dosahoval v závěru týdne maxima, záplavy ale zatím nehrozí.

Soud trestal lékařský ŠLENDRIÁN
Na začátku byla chyba při banální operaci. Ta by se ještě dala zachránit. Poté však přišlo
druhé, tentokrát již fatální selhání, kdy lékař špatně vyhodnotil zdravotní stav operovaného patnáctiletého chlapce. Ten
nakonec v listopadu před čtyřmi roky v prostějovské nemocnici zemřel.
Prostějovský soud za to a za další
pochybení ještě v jiném případu
potrestal lékaře Petra Šišmu osmnáctiměsíční podmínkou. Na dva
roky mu rovněž zakázal samostatnou pooperační péči. „Lékař
chybně vyhodnotil a podcenil
stav pacienta po operaci, nasadil

Krajští konšelé
na Prostějovsku
V úterý 10. a ve středu 11.
března se uskuteční výjezdní
jednání Rady Olomouckého
kraje na Prostějovsku. Radní
vedení hejtmanem Martinem
Tesaříkem se setkají se starosty obcí, s podnikateli i se zástupci neziskových organizací. Zavítají do Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově, navštíví významné zaměstnavatele v regionu a prohlédnou si
areál bývalé nemocnice, který
slouží zařízením pro děti i pro
seniory.
-red-

OMEZENÍ pro
vydání e-pasů
Odbor občanských záležitostí
Městského úřadu v Prostějově, úsek cestovních dokladů, nám. T.G.Masaryka 12 14 upozorňuje občany, že ve
dnech 25. 3. 2009 - 31. 3. 2009
nebude možné:
- podat žádost o vydání e-pasu
- provést kontrolu e-pasu
- převzít e-pas
Důvodem tohoto omezení je
přechod na novou aplikaci v
souvislosti se zavedením otisků prstů jako dalšího biometrického prvku do cestovních
dokladů. (Pozn. žádosti s otisky prstů budou registrovány
od 1. 4. 2009. Cestovní doklad
bez tohoto biometrického prvku zůstává v platnosti tak, jak
je v příslušném dokladu vyznačeno).
Ostatní činnosti jako je ověřování podpisů a listin, které zajišťuje úsek cestovních dokladů, budou obstarány ve dnech
25.- 31. 3. 2009 bez omezení.
-red-

nesprávnou léčbu a odešel. To
způsobilo obrovskou krevní
ztrátu a srdeční zástavu. Prodleva,
která tak nastala, zapříčinila, že se
stav již nedal zvrátit,“ zdůvodnila
rozsudek prostějovská soudkyně
Adéla Pluskalová.
Patnáctiletý student zemřel po
poměrně jednoduché operaci varlete v listopadu roku 2005. Chirurg si spletl strany těla a operoval
zdravou pravou namísto nemocné levé. Z operované kyčelní
žíly poté začala vytékat krev do
pánevního dna, chlapci postupně
selhávaly důležité životní funkce
a mladík po několika hodinách
zkolaboval. Život mu již nezachránila ani okamžitá série několika dalších operací.
Lékař Petr Šišma se hájil tím, že
postupoval, jak nejlépe uměl.
„Chtěl bych říct, že mě celá věc
nesmírně mrzí a velice toho lituji. Je to tragédie. Z lékařského
hlediska jsem postupoval podle

svého nejlepšího vědomí a svědomí. V tomto případě se však
zdravotní stav pacienta zhoršoval velmi rychle,“ prohlásil Šišma u soudu. Myslel si totiž, že
mdloby, bledost či nízký krevní
tlak vyplývají z klasického pooperačního šoku. To však vyvrátili svědci a znalci. „Sestry jednoznačně popsaly, že příznaky neodpovídaly tomu, s čím se běžně
setkávaly u pooperačního šoku.
Shodly se, že to nebyl normální,
ale zvláštní stav. Znalec řekl, že
pooperační kolaps je záležitostí
minuty. Příznaky pacienta tomu
neodpovídaly,“ vysvětlila soudkyně Adéla Pluskalová. Hoch
totiž neměl klasický pooperační
šok, ale masivní vnitřní krvácení.
Právě na tomto faktu postavil
obžalobu státní zástupce Ivo Černík z Prostějova. „Z lidského hlediska jsem schopen akceptovat,
že se stala chyba, ale lékař má vel-

kou odpovědnost. Měl rozpoznat,
že šlo o vnitřní krvácení. Kdyby
šel pacient dřív na sál, vše už
mohlo být připraveno, krev, léky,
a dnes tady pacient mohl být,“ řekl státní zástupce. Matka zemřelého chlapce Jana Novotná
pokládá rozsudek za spravedlivý.
„Operatér udělal chybu, ale syna
mohli zachránit. V pooperační
péči zůstává velká otázka. Můj
syn vlastně vykrvácel pod dozorem lékařů. Vím, že lékaři mají
těžkou a odpovědnou práci, ale ať
si z toho případu vezmou ponaučení,“ řekla matka chlapce.
Druhého lékaře Jiřího Ivánka,
který rovněž čelil obžalobě za pooperační péči patnáctiletého
chlapce, soud osvobodil.
Doktor Ivánek se na místě pochopitelně vzdal práva odvolání. Potrestaný lékař si vzal zákonnou
lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako
státní zástupce. Rozsudek tedy
není ještě pravomocný.
-mik-

9. března 2009

Ad: Budou i Vrahovice samostatné?
Dne 2. března 2009 vyšel v Prostějovském Večerníku článek
výše uvedeného názvu, v němž
si autor pohrává s myšlenkou,
zda by měla část města -Vrahovice - lepší vyhlídky na rozvoj v
případě, že by fungovala jako
samostatná obec. Přestože
věříme, že tento názor není ve
Vrahovicích většinový, považujeme za nezbytné uvést na pravou míru některá v textu předložená tvrzení.
Částka 25 - 30 milionů korun, kterou autor odhaduje jako částku
pro hospodaření Vrahovic, v
žádném případě nemůže být považována za částku rovnající se
investicím. Autor zcela pomíjí
zásadní výdaje, jakými jsou například financování chodu úřadu obce, úhrada prokazatelných nákladů na provoz hromadné dopravy,
náklady na údržbu chodníků a ko-

munikací, čištění obce, údržbu
veřejné zeleně, správu hřbitova,
elektrickou energii a v neposlední
řadě náklady na úhradu likvidace
odpadu (příjem zákonem stanoveného poplatku na obyvatele v
tomto případě zdaleka nestačí na
úhradu skutečných nákladů!).
Teprve po odečtení všech těchto
položek zbývá částka na investice. O tom dobře vědí všichni starostové samostatných obcí.
Město Prostějov investovalo do
části Vrahovice za posledních pět
let částku bezmála 100 milionů
korun. Je skutečností, že každým
rokem je objem investic jiný, a to
v závislosti na jednotlivých stavebních akcích. Z těch nejvýraznějších jmenujme alespoň
budování kanalizace (dešťové +
splaškové), které spolykalo v letech 2004 - 2007 přes 50 milionů
korun. Na ni navazovalo budo-

vání komunikace v ulici Armádního sboru.
Je zřejmé, že není možno zavděčit
se v otázce investic a údržby obce
– města všem občanům, ale je velmi nekorektní tvrdit, že Vrahovice
jsou nějakým způsobem z pohledu města opomíjeny. Už i z toho
důvodu, že kromě investic jsou
stimulovány formou veřejné finanční podpory také sportovní aktivity, bylo opraveno fotbalové
hřiště, finanční subvence se dočkala vrahovická farnost.
Velmi si vážíme také spolupráce s
hasiči ve Vrahovicích, jejichž činnost je podporována z městských i
státních peněz. Připomeňme alespoň zakoupení automobilové stříkačky za více než 5 milionů korun.
Úplně závěrem zmiňme vrahovickou školu, o níž také byla řeč.
Její roční provoz se blíží částce
dvou milionů korun. Zřizovatel,

Přes sto milionů. Takovou částku investovalo město do Vrahovic
za posledních pět let. Jednou z akcí byla i nová komunikace v ulici Čs.
armádního sboru.
kterým je město Prostějov, zde v
uplynulém období finančně zajistil nejen výměnu všech starších
žákovských lavic a židlí s moderní nastavitelnou výškou, ale i vybudování multimediální učebny a
dvou PC učeben včetně vybavení.
K tomu přidejme investice v podobě už vybudované nové tělo-

cvičny, hřiště a možné celkové rekonstrukce školy, ke které by mělo dojít, a pokusme se odpovědět
objektivně na otázku, zda by si
skutečně tyto akce mohla samostatná obec dovolit.
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí
Městského úřadu v Prostějově

Co zabíjí, stromy nebo nepozornost?
M. Vafek: "Ochránci životního prostředí zastávají zcestný názor!"
Předkládám materiál k problematice stromořadí kolem silnic.
Tento materiál není mým
výmyslem, ale je to názor odborníků zabývajících se bezpečným utvářením pozemních komunikací nejen u nás, ale i v zahraničí. U nás se problematikou
bezpečného utváření pozemních komunikací zabývá například Centrum dopravního výzkumu Brno, Dopravní fakulta
ČVUT, EDIP Liberec a další odborné organizace.
Především je třeba si uvědomit, že
každý občan, je potencionálním
aktivním či pasivním účastníkem
dopravních nehod. Co se má stát,
se stane. Je jen otázkou času a
náhody, kdy, kde a komu se to přihodí. Osobně neznám řidiče s dvaceti či třicetiletou praxí, který by se
neúčastnil byť malé dopravní nehody.
U zastánců životního prostředí
jsem často svědkem názoru, že
stromy nezabíjejí, zabíjejí se o
stromy řidiči sami. Pokud by řidiči jezdili tak, aby nebourali, nebyly by tyto problémy. Toto je naprosto zcestný názor. Je třeba si
uvědomit, že člověk je tvor chybující. Na celém světě neexistuje stát,
kde by nebyly dopravní nehody.
Velká část chyb řidiče, ať z nepozornosti, přecenění svých schopností a podobně, vede k dopravní
nehodě. Malé chyby nesmějí vést
k extrémním následkům. Ani soudy přece netrestají smrtí okamžik
nepozornosti, přehlédnutí náledí či
defekt kola. Potřebujeme silnice
promíjející naše chyby a nejde jen
o naše chyby: mnohdy havaruje s
těžkými následky ten, kdo uhýbal
druhému, jenž se dopustil chyby, v
horším případě tomu bezohlednému. O pasivní bezpečnosti vozidel
toho bylo napsáno dost, teď jde o
pasivní bezpečnost silnic. Je třeba
systematicky a nepřetržitě působit
na zmírňování rizik, která jsou na
silnicích např. vzhledem k pevným překážkám kolem silnic stromořadím. I výrobci automobilů počítají s tím, že dochází k dopravním nehodám. Kdyby řidiči
nebourali, nemusely by se automobily vybavovat bezpečnostními pásy, airbegy, nemusely by
být prováděny bariérové zkoušky
apod., prostě pasivní bezpečnost
vozidla. Zdůrazňuji, že se tímto
nezastávám „pirátů silnic.“
Je třeba konstatovat, že v dlouhodobém průměru ročně v ČR na
stromech zemře kolem 20% osob
z celkového počtu usmrcených
osob. V r. 2008 to bylo 177 osob. U
nás na okrese Prostějov se dlouhodobě počet usmrcených na stromech pohybuje v průměru kolem
20 až 25 % usmrcených osob, v r.
2008 to bylo dokonce 50 % ze
všech usmrcených osob. V r. 2009
je zaznamenána již jedna usmrce-

ná osoba na stromu. Střet vozidel
se stromem v dlouhodobém
průměru je něco okolo 3% z celkového počtu dopravních nehod,
ale počet usmrcených a zraněných
osob je velmi vysoký. Z toho plyne obrovská nebezpečnost těchto
dopravních nehod.
Vybočení vozidel z vozovky s následkem havárie určitě nelze vyloučit, neboť některé příčiny dopravních nehod mají objektivní
charakter. V ohromném počtu řidičů jsou jedinci nezkušení, unavení, na vozovkách občas a místy dochází ke vzniku náledí, vyskytují
se i situace, kdy volba vyjetí ze silnice je ( nebo by mohla být pokud
by kolem silnice nebylo stromořadí) jedinou možností, jak zabránit
střetu s druhým vozidlem, jež se
např. ve smyku pohybuje v protisměru. Řidiči se mohou i vyhýbat
zvěři, zvířatům na vozovce apod.
Problematiku nelze řešit pouze
výchovou řidičů, protože vznik
anebo řešení krizové situace vždy
závisí na zkušenosti a odpovědnosti účastníků, na jejich okamžité
kondici a dalších i vnějších faktorech. Proto je třeba okolí komunikací této skutečnosti přizpůsobit s
cílem výrazně snížit počet nárazů
na pevné překážky a zmírnit jejich
následky. Znamená to zejména redukovat počet, blízkost a masivnost pevných překážek na nejnutnější míru.
Riziko usmrcení při nárazu na
sloup či strom je více než osminásobné v porovnání s tím, kdy k
vyjetí mimo silnice dojde na místě
bez pevných překážek podél silnice. Dle německých zkušeností,
pokud by kolem silnice byl souvislý živý plot z pružných dřevin,
riziko usmrcení je zde dokonce desetinásobně menší, jako při vyjetí
mimo silnici se stromořadím. Pokud automobil po opuštění silnice
nenarazí na pevnou překážku, je
jeho zpomalení limitováno třením
o terén. Tím je i limitováno přetížení působící na posádku vozidla. Tak lze bez vážnějších zranění
přežít i převrácení automobilu, v
němž je člověk jako rytíř v brnění,
pokud ovšem nepřipoutaný z vozidla nevypadne. Zcela jiné poměry ale nastanou, když automobil
narazí na pevnou překážku. Osoba
připoutaná i bezpečnostními pásy
při nárazu zůstává sedět na místě,
drží ji bezpečnostní pásy, ale
vzhledem k setrvačnosti dochází u
vnitřních i dalších orgánů k jejím
vážným poškozením.
Stromy kolem silnic představují
nejčastější překážku. Problém
střetu vozidel se stromem je přitom jaksi skrytý, nenápadný, neboť ze statistik se jako příčina nehod nejčastěji uvádí jen rychlost,
alkohol, nedání přednosti, nesprávné předjíždění apod. Je třeba
připomenout, že v Dánsku, Finsku

Obrovské číslo. Z celkového počtu usmrcených osob při dopravních nehodách jich 20 procent zemře po nárazu do stromu
a Švédsku je dokonce z hlediska
bezpečnosti silničního provozu
stromořadí kolem silnic zakázáno.
A Dánsko je rovinatý stát bez jakékoliv konfigurace terénu a lesů na
rozdíl od ČR. V Německu a Rakousku postupují jednotlivé země
samostatně, v některých je opět
stromořadí kolem silnic zakázáno.
Ve státech vyspělé EU není počet
stromořadí kolem silnic tak masivní, jako je u nás. Stromořadí je
zde většinou kryto svodidlem.
Je vhodné si uvědomit, že v aleji
stromů znamená každé vyjetí ze
silnice náraz do stromů. Úhel vyjetí vozidel ze silnice bývá malý do 30 stupňů, většinou se pohybuje okolo 10 až 20 stupňů. Vozidlo
mající určitou šířku pod takovým
úhlem většinou nemůže „vejít„ do
mezery mezi kmeny stromů v aleji: o jeden strom obvykle vozidlo
škrtá a na následující kmen zplna
naráží. Alej stromů tak představuje vlastně kontinuální pevnou překážku. Odstupy stromů od okraje
vozovek jsou u nás často tak malé,
že není k dispozici ani minimální
účinná šířka pro svodidla. Dalším
faktem je, že investoři rekonstrukcí silnic a správci těchto silnic se
brání z finančních důvodů svodidla osazovat. Jeden běžný metr
ocelových svodidel v současné
době stojí kolem 3500,- Kč.
Výzkumy v USAukázaly, že 80 až
85% vybočujících vozidel se dostává do boční vzdálenosti menší
jako 10m, pokud už před tím nenarazí na pevnou překážku. 80%
vozidel opouští vozovku pod úhlem menším jako 20 stupňů. Dle
analýzy Doc. Ing Šachla CSc, který se dlouhodobě zabývá problematikou nárazu vozidla při dopravní nehodě na pevnou překážku, se tyto údaje v ČR potvrdily. Tedy za minimální boční odstup pevné překážky ( včetně stromů) od silnice v rovinatém terénu
a v přímé trase lze považovat 10m.
U zářezů je tato pravděpodobnost
poměrně nízká, pokud pevná překážka stojí na svahu 3,0m a výše
nad silnicí. Nelze-li dodržet ani
minimální předepsaný boční od-

stup od silnice, je nutno oddělit
překážku svodidlem, přičemž mezi ním a překážkou musí zůstat tzv.
deformační prostor svodidla. V
obcích by tyto zásady měly být dodržena na komunikacích s rychlostí vyšší jako 50km/h.
Dopravní psychologové upozorňují na další negativní jevy. Velmi
časté střídání stínu a světla na silnici se stromořadím vede ke zvýšené
únavě řidiče. Míhání stromů kolem projíždějícího vozidla vede
opět ke zvýšené únavě řidiče,
zvýšená únava může vést k dopravním nehodám. Stromořadí na
vnitřní straně zatáčky podstatně
zhoršuje rozhled na zastavení. I
zde je vidět negativní vliv stromořadí na bezpečnost silničního provozu.
Výsadba nových stromů v malém
bočním odstupu od komunikací je
nezodpovědná. Jednotlivé stromy
a stromořadí na silnicích jsou pevnými překážkami, jež mohou
výrazně zhoršit následky nehod
pro vozidla v havarijních situacích. Z těchto důvodů je možno realizovat novou výsadbu podél silnic pouze za splnění uvedených
kritérií.
Jako následující příklad bezohledného postupu orgánů životního prostředí k bezpečnosti silničního provozu uvádím rekonstrukci silnice II/367 BedihošťPolkovice, která proběhla v r.
2008. S jednotlivými obcemi bylo
dohodnuto vykácení stromů kolem této silnice, poněvadž stromo-

řadí je zde velmi blízko krajnice
silnice a tím se zlepšení pasivní
bezpečnosti celé silnice. Obce
okolo uvedené silnice povolily
kácení s tím, že výsadba náhradní
zeleně se provede v okolí potoků a
v místech tvoření tzv. biokoridorů.
Na zásah orgánů životního prostředí se však muselo stromořadí
vysadit opět kolem silnice bez
ohledu na zásady bezpečného
utváření pozemní komunikace.
Bezpečnost silničního provozu –
tedy zachování zdraví a životy
občanů bohužel nikoho nezajímá.
Často se setkávám s názorem, že
stromořadí kolem silnic je tradice,
kterou je nutno za každou cenu dodržet. Stromořadí kolem silnic
mělo smysl a vzniklo na „tereziánských silnicích„ v době císařovny
Marie-Terezie, v době koňských
potahů, kdy stromořadí chránilo
koňské spřežení i vojenské,
případně přesouvající se pěší vojsko, v létě před horkým sluncem.
V současné době však stromořadí
kolem silnic ve všech směrech negativně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu, je pevnou překážkou stojící ročně značné množství lidských životů. Na zachování tradice za každou cenu nelze
trvat. Vývoj jde dál a co kdysi vyhovovalo koňskému spřežení,
které jezdilo poměrně malou rychlostí, nevyhovuje v současné době
motorové dopravě pohybující se
několikanásobně větší rychlostí.
Ani na dráze netrvají na zachování
parních lokomotiv, které v
bývalém Rakousku-Uhersku a následně Československu jezdily po
drahách více jako 100 let. Dráha se
modernizuje, podobně by se měly
modernizovat i silnice a to včetně
doprovodné zeleně tak, aby vyhovovaly všem požadavkům na bezpečné utváření pozemních komunikací včetně bezpečnosti silničního provozu. Závěrem chci říci,
že Česká republika je na chvostu
EU co se týká bezpečnosti silničního provozu. Jedním z faktorů
podstatně ovlivňujících bezpečnost silničního provozu je i bezpečné utváření pozemních komunikací.
Michael Vafek,
dopravní inženýr DI Policie ČR
v Prostějově

... a ještě zcela opačný názor

Každé jaro se potěšme pohledem na překrásně kvetoucí třešně po-dél silnice. Jak dlouho se
z nich budeme moci radovat?
Jsme schopni, my řidiči, respektovat skutečnost, že dosud alespoň některé silnice vedou kulturní krajinou? Opravdu nenajde
dopravní inspektorát jiný způ- opačném případě nás budou za
sob, jak snížit následky doprav- pár let na cestách provázet už jen
ních nehod, než systematicky barevné reklamní poutače!
kácet stromy podél vozovek? V Pozemkový spolek Plumlovsko

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech

prùzkum proveden ve dnech
5. 3. - 6. 3. 2009

Interspar
Pomelo (1 ks)
24,90
Okurka salátová (1 ks)
12,90
Závin makový (400 g)
Hovězí zadní (1 kg)
179,00
Perla Tip (500 g)
21,90
Jogurt Activia ovocný (120 g)
9,90
Housk. knedlíky v pr. Vitana (450 g) 23,90
Hašlerky Original (90 g)
13,90
Toma pomeranč džus 100% (1 l)
28,90
Griotte Božkov (0,5 l)
96,90

TUTY
Albert
43,50
49,90
65,00 (1kg) 69,90 (1kg)
32,90
27,90
174,00
184,90
27,50
22,90
8,90
9,90
23,90
14,00
13,90
35,50
28,90
96,90

Billa
59,90
19,90
29,90
179,90
22,90
9,90
24,90
13,90
29,90
99,90

Kaufland
44,90
26,90
29,90
185,00
21,90
9,90
20,90
13,90
28,90
96,90

Tesco
44,90
26,90
29,90
185,00
21,90
9,90
21,50
13,90
29,90
-

Lidl
34,90
19,90
29,90
185,00
21,90
9,90
-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 9. 3. DO 15. 3. 2009:
Ve čtvrtek v 18. 00 hodin PŘEDNÁŠKA „ČTVERNOZÍ KOSMONAUTI“. O zvířatech ve službách kosmonautiky, o těch co lidem razili cestu do vesmíru. O opicích, psech, želvách, kteří byli a jsou tam kam
nemohou a nebo nechtějí lidé.
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 v 19. 30 hodin.
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.
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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Skupina Kamelot chce vytvořit světový rekord
Sto koncertů v řadě, v úterý přijede do Prostějova!
V roce 2009 u příležitosti vydání
jubilejního dvacátého alba s
názvem „Mořská sůl“ se rozhodla skupina Kamelot udělat
něco, o co se ještě v hudebním
světě nikdo nepokusil. Tím „něco“ je zdolání rekordu – ve 100
za sebou jdoucích koncertech –
a zapsání se tak do České knihy
rekordů.
Turné „O 106“ začalo 2. března (v
předvečer 45. narozenin kapelníka
Romana Horkého) a končí 14.
června. Celé turné bude pečlivě
monitorovat agentura Dobrý den z
Pelhřimova, která má Českou knihu rekordů pod svými křídly. Aby
turné přineslo opravdu co největší
užitek, rozhodli se navíc členové
skupiny Kamelot věnovat část
svého honoráře Fondu ohrožených dětí a podpořit tak projekt
Klokánek. Trasa turné je uvedena
na www.kamelot-brno.cz, na
novém CD „Mořská sůl“ a na
stránkách Fondu www.fod.cz.
V tomto týdnu zavítá Kamelot v
rámci rekordního turné také do
Prostějova. V úterý 10. března vystoupí od 19.30 hodin v kulturním
klubu DUHA. O tom, jak turné
probíhá, jsme v pátek hovořili s
kapelníkem Romanem Horkým.
„Máme za sebou pět koncertů a
cítím, že naše forma stoupá vzhůru!“ nepřipustil žádnou únavu
Roman Horký. Svěřil nám, že rekordní šňůru vymyslel on sám.
„Přemýšlel jsem nad tím, že u
příležitosti vydání nového alba
každý interpret absolvuje asi třítydenní turné a tím to zhasne. Chtěl
jsem to udělat jinak, líp, a spojení
s překonáním rekordu a zároveň

charitativní pomocí Klokánku je
parádní,“ uvedl R. Horký. Z každého koncertu kapela odvede
Fondu ohrožených dětí tisíc korun, navíc při každém vystoupení
mají návštěvníci v sále možnost
přispět do zapečetěné kasičky.
„Chci poděkovat všem sponzorům a pořadatelům, všichni do toho šli s nadšením. Bude to nesmírně náročné, ale na každý další
den se těším,“ dodal Roman Horký.
Pro překonání světového rekordu
v počtu koncertů má podle Romana Horkého Česká republika ideální podmínky. „U nás je to všude
kousek, v Americe by to asi nešlo,“ řekl s úsměvem kapelník
Kamelotu. A je pokus o překonání
světového rekordu spojen i se
změnou životosprávy? „Od
svých patnácti let žiju plnohodnotným muzikantským životem.
Kdybych začal jíst třeba zeleninu
a pít minerální vodu, třeba onemocním,“ odpověděl se smíchem
R. Horký. „Samozřejmě se večer
neopíjíme, ale po koncertu se nebráníme posezení s přáteli u pivka, nakonec je to tak trošku naše
povinnost, protože jedním z partnerů turné je Pivovar Černá Hora,
který při této příležitosti uvedl na
trh nový světlý 12o ležák s názvem Kamelot. Neodpustím si ani
ranní kávu a cigárko,“ dodal
frontman skupiny.
Na závěr dodejme, že na koncertu
vystoupí jako předkapela skupina
Pozdní sběr z Brna, která hraje
folk country rock. Tak se přijďte
podívat na dobrou muziku a záro- Kamelot. Zleva bubeník Pavel Plch, kytarista Jiří Meisner, kapelník Roman Horký, kytarista Viktor Porkristl.
Zdroj www.kamelot-brno.cz
veň pomoci dobré věci!
-bp-

Březen za kamna vlezem – ale příjemněji zahřeje jižní slunce

„Na zeměkouli je mnoho míst, kde lze prožít krásnou dovolenou,“ tvrdí
Marcela Kopečná.

Nevlídné chladno, mlha, déšť
nebo sníh v tomto předjarním
období láká mnohé teplomily za
sluncem a na prohřáté pláže
omývané azurovými mořskými
vlnami. Není nic snazšího, než se
vydat do vyvolené země například s cestovní agenturou MIMA, která nabízí pobyty a
zájezdy renomovaných cestovních kanceláří s dlouholetou
tradicí na českém trhu.
„Díky výhodným lastminutovým
nabídkám mohou zájemci prožít
krásnou dovolenou například v
Egyptě. Doporučuji oblast Marsa
Alam, která je poměrně málo
známá, je však nazývaná „Karibikem Rudého moře.“ Jsou zde
nové krásné hotely za velmi přijatelné ceny a navíc se létá přímo do
letoviska Marsa Alam. Na své si
přijdou zvláště potápěči, ale i pro
ostatní je koupání v moři lákavé -

mohou si zde zaplavat i s delfíny,“
přichází se zajímavou nabídkou
Marcela Kopečná z cestovní agentury MIMA, Dukelská brána 4 v
Prostějově. Další velmi vyhledávanou oblastí v Egyptě je Taba
na Sinajském poloostrově v blízkosti izraelských hranic. Odtud
mohou turisté podnikat výlety nejen k Mrtvému moři, ale i do
žádaného Jordánska. Pobyty u
teplého moře nabízí i vzdálenější
destinace, například exotické
země jako Mexiko, Kuba, Thajsko – zde jsou možné i přímé odlety z Ostravy na ostrov Phuket.
Dále Isla Margarita, Brazílie, Spojené arabské Emiráty, které jsou
hitem letošního roku, Dominikánská republika, Mauritius nebo El
Salvador.
Nepřeberný výběr pobytů a zájezdů skýtají katalogy cestovních
kanceláří na léto 2009. Mnohé ce-

stovky prodloužily slevy za včasnou rezervaci až do 15. března.
Nabízejí pobyty pro děti zdarma
po celou sezónu pouze za letištní
poplatky. Zájezdy do mnoha žádaných míst se nyní prodávají s 15 až
20 procentní slevou. Novinkou je
také možnost odletu z Brna na Kanárské ostrovy.
„Velký zájem je trvale i o termální
lázně v Maďarsku. Doslova hitem
jsou pobyty v Sárváru, Zalakarosu, Bückfúrdo. Stálá klientela vyhledává i poznávací zájezdy, kterých je velké množství, nejen po
Evropě, ale i do vzdálenějších destinací. Stačí si jen vybrat,“ míní
Marcela Kopečná a dodává, že
všem zájemcům ráda poskytne
veškeré dostupné informace na telefonních číslech 582 331 893 nebo 776 147 544 i na emailové adrese: mima.ca@tiscali.cz.
-jp-, -in-

Pohřební služba Pavel Makový:
Nové pohlednice naší radnice

Město Prostějov vydalo další
drobný propagační materiál, kterým je pohlednice formátu A5 s
vyobrazením exteriéru i interiéru
prostějovské radnice. „Na pohlednici jsme zařadili snímky nejatraktivnějších prostor naší radnice, jako obřadní síň, zelený salonek nebo salonek konferenční.

Nechybí zde ani obraz autora projektu radnice – profesora Karla
Hugo Kepky,“ popsala vedoucí
odboru kanceláře starosty Jaroslava Tatarkovičová.
Dvě tisícovky pohlednic jsou
zájemcům k dispozici za cenu 6
korun za kus na informační službě městského úřadu.
-red-

obhájila Znak kvality v oboru pohřebnictví
Dne 6. března 2009 se konala
Kontakty na firmu Pavel Makový - Pohřební služba
Valná hromada Sdružení poDrozdovice 79 Prostějov - tel. 582 341 368
hřebnictví České republiky v
Lísku, kde probíhaly kontrakKravařova 11 Prostějov - tel. 582 332 100
tační trhy a mimo jiného se taCísařská 32, Brodek u PV - tel. 582 372 000
dy předávaly i Znaky kvality
pohřebním službám, jež
Mobil. tel. majitele: 603 814 572
splňují podmínky tohoto ocenění.
služeb nachází příznivou odezvu tí Znaku kvality Pavel Makový,
V České republice působí v sou- i u zákazníků, kteří tuto službu majitel Pohřební služba Pavel
časnosti 460 pohřebních služeb, potřebují," sdělil nám po převze- Makový v Prostějově.
-inpřičemž Znakem kvality se může pochlubit pouze 27 z nich.
Jednou z těchto sedmadvaceti firem je i Pohřební služba Pavel
Makový z Prostějova, která tento titul obhájila již potřetí, přičemž Znak kvality má platnost
pouze dva roky.
Ocenění Znaku kvality přebíral
v pátek přímo v Lísku osobně
majitel prostějovské pohřební
služby Pavel Makový (na snímcích). "Jsem rád, že jsem již potřetí dostal toto ocenění, kterého
si nesmírně vážím. Už proto, že
v roce 2003 jsem byl první pohřební službou v tehdejším Jihomoravském kraji, která Znak
kvality dostala. Naší vizí je být
neustále krok vepředu před
ostatními firmami tohoto oboru.
Je vidět, že náš záměr kvalitních
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Seminář ohledně dotací z OK v Prostějově
proběhl na Cyrilometodějském gymnáziu

O semináře na dotace z Olomouckého kraje je mezi Prostějovany obrovský zájem

V úterý 3. března 2009 v odpoledních hodinách proběhl další ze série seminářů pořádaných UNO
OK zaměřeného především na napsání žádosti o dotaci na 25 tisíc z
Olomouckého kraje. Všech 17
účastníků semináře se seznámilo s
pravidly, žádostí i samotným
zpracováním vyúčtování takové
dotace. Obdrželi od UNO kromě
základních informací o činnosti
UNO také podkladové materiály
včetně CD, kde mají uvedeny i
jiné dotační tituly, které jim mohou pomoci v jejich snaze získat
nějaké finance pro činnost svojí
organizace. Během semináře bylo
prodiskutováno několik typů
žádostí a námětů na akce a domnívám se, že se každý něco
nového dozvěděl. Za pomoci vedení prostějovské sekce PRKNO
a díky paní Ungermannové jsme

BUDEME STAVĚT?!
S manžely Veselými jsme se rozloučili minulý týden poté, co navštívili dvě obce a odnesli si veškeré podklady k nabízeným pozemkům. Tedy zmenšenou kopii
územního plánu obce, územní rozhodnutí pro výstavbu sítí, souhlas
stavebního úřadu s užíváním sítí
(elektřina, plyn, voda, kanalizace),
snímek z pozemkové mapy, geometrický plán, na kterém jsou zakresleny jednotlivé parcely, situační plán sítí a regulativy územního
plánu pro výstavbu RD.
Pan architekt Zkušený si ještě před
návštěvou Veselých prohlédl tři
vybrané pozemky V Plumlově,
Kvítečkově a Sluníčkově a konstatoval, že pro výstavbu nízkoenergetického domu (NED) jsou
vhodné všechny tři parcely, co se
týče velikosti, tvaru a zejména
umístěním vůči světovým stranám, tak aby jižní a případně
západní průčelí domu, bylo plně
přístupné solárním ziskům.
Pan Veselý už z dřívějšího „samostudia“ věděl, že cílem výstavby
NED je co nejkompaktnější, jednoduchý tvar domu, bez zbytečných výstupků, s co nejmenším
povrchem pláště vůči obestavěnému prostoru, bez zbytečných věžiček v rámci „podnikatelského baroka“.
Zopakoval si své osobní základní postuláty:
1. Nízkoenergetický dům na stáří
je nejlepší formou penzijního připojištění, protože ceny energií budou neustále růst. Ceny energií v
ČR dosud nejsou v úrovni cen EU
(i když polostátní firma ČEZ v
rámci udržení úrovně zisků a
odměn jejich manažerů, dělá vše
proto, aby svoje „přátelské ceny“
na tuto úroveň dostala). Také ví, že
„osvícený car“ Vladimir Vladimi-

rovič může znovu poslat do ČR telegram gaz stop.stop a celá EU s
tím zatím nic neudělá. Ceny v celé
EU dále porostou se zvyšující se
poptávkou, i když v rámci současné finanční krize tomu tak není.
2. Bude chtít mít dům připojený z
hlediska možností vytápění na
elektřinu a plyn, pořídí si také krb s
krbovou vložkou na vytápění dřevem nebo tuhými palivy pro zajištění všech alternativ vytápění v
budoucnosti. Přemýšlí také o rekuperační jednotce, tepelném čerpadle a solárních panelech. Dům
bude zděný.
3. Jeho snahou je ušetřit v budoucnosti, a proto nelituje na rozdíl od
většiny stavebníků vydat v počátku vyšší náklady na kvalitní přípravu výstavby domu (cena za architekta, zvýšení nákladů na NED
o cca 10%, cena za autorský /stavební/ dozor, ostatní náklady včetně nákladů na zajištění optimálního financování). Ví, že jen tak se
vyvaruje zbytečných problémů a
finančních vícenákladů v budoucnosti. Např. vad stavby, vzniku tepelných mostů, reklamace po 5 letech, na které lze sjednat dobu
záruky se stavební firmou, špatnému finančnímu řešení. Ví, že na
výstavbu NED nemůže v žádném
případě použít typový projekt!
Pan architekt Zkušený jim na
uvítanou uvařil výbornou kávu,
přestože nemá sekretářku, a pustili
se spolu do práce. Na základě potřeb rodiny stanovili společně dispozice domu: obývací pokoj, pracovna pana Veselého, pokoj pro
dceru, pokoj pro maminku pana
Veselého, jídelna-kuchyň, ložnice,
WC, koupelna, dílna a úložný prostor, vstup. Po odsouhlasení dispozic jim navrhl zpracování architektonické studie s těmito základními

Termín dokončení:
srpen 2009

mohli seminář uspořádat v prosto- bo na podzim, neboť pevně
rách Informačního centra pro věříme, že díky opětovné podpoře
mládež v budově Cyrilometoděj- významného projektu Oloského gymnázia v Prostějově. Pro mouckého kraje „Pomáháme nevelký zájem z řad neziskových or- ziskovkám“ budeme moci pro vás
ganizací budeme tento seminář je- tyto tolik potřebné semináře realiště opakovat 24. 3. 2009, bohužel zovat. Více informací o připravoi tento termín je již zcela naplněn. vaných seminář a novinkách z
Nicméně všem dalším zájemcům UNO najdete na www.uno-ok.cz
se pokusíme zprostředkovat další
Mgr. Marcela Vystrčilová,
semináře tohoto typu v červnu neškolitel UNO
Cyrilometodějské gymnázium zve na
KREATIVNÍ PODVEČER
Co: Jaro už ťuká na vrátka, přijďte si vyrobit originální mozaikový květináč na první jarní rostlinky.
Kdy: Středa 11.3. 2009, začátek ve 14.00, konec v 17.45. Příchod
kdykoliv během odpoledne mezi 14.00 a 16.30 hod.
Kdo: Pro všechny věkové skupiny – maminky s dětmi, školní
mládež, studenty, dospělé
Kde: Klub Oáza v přízemí CMG, Komenského 17
S sebou: Květináč (hliněný) může být i starší. Zbytky dlaždic (pokud nemáte, budou k dispozici na místě)

Návštěva u architekta

parametry: dům ve tvaru kvádru
bez obytného podkroví - bungalov
s podlahovou plochou 11m x 13m,
bez podsklepení, s výškou 3,5 m,
2 garážovými stáními umístěnými
mimo dům. V rámci nízkoenergetického domu manželům Veselým
navrhl sendvičovou konstrukci na
bázi materiálů porotherm a minerální vata zvenku domu. V rámci
předběžného rozpočtu spočítal cenu jednoduchým výpočtem. Nejdřív spočítal obestavěný prostor
prostým násobkem 13 x 11 x 3,5 =
500,5 m2. Vynásobil pak tento objem hodnotou 4500 Kč (předpokládaná cena za obestavěný kubický m2) a dostal se tak na předpokládanou cenu domu 2,252.250
Kč bez základové desky a přípojek. Vzhledem k tomu, že sítě jsou
na hranici pozemku, připočetl na
přípojky a základovou desku
300.000 Kč. Dále 200 000 Kč na 2
garážová stání a 10 % rezervu k
celkovým nákladům. Celkový
součet tak činí (2,252.250 +
300.000 + 200.000) x 1,1 =
3,027.475 Kč tedy cca 3 mil. Kč.
Ví, že k této ceně se musí v rámci
vnitřního vybavení připočítat cena
za krbová kamna, kuchyňskou linku a „ostatní drobnosti,“ jako je např. venkovní dlažba, plot, vstupní
brána, bazén, případně solární panely a tepelné čerpadlo dle přání
klienta.
Pan Zkušený je autorizovaný architekt, má právo označovat projektovou dokumentaci kulatým razítkem se státním znakem a je členem profesní komory, v jeho případě České komory architektů. Cena
jeho práce se odvíjí dle honoráře na
základě hodinové sazby nebo dle
nákladové metody. Dle výkonového a honorářového řádu profesní
komory se celkový honorář archi-

tekta může pohybovat až kolem
9% z nákladů, v praxi pak mezi 6 až
7% za všechny výkonové fáze na
základě dohody s klientem.
Pan Zkušený manželům Veselým
sdělil, že za architektonickou studii
stavby bude chtít 30.000 Kč, za
projektovou dokumentaci pro stavební povolení 70.000 Kč až
100.000 Kč dle rozsahu požadovaného stavebním úřadem a za autorský dozor do doby kolaudace,
který nahradí nutnost zpracování
projektové dokumentace pro provádění stavby 30.000 Kč. V případě dalšího projektu pro klienta je
samozřejmě cena nižší. Pan Veselý si ihned spočítal, že v jeho případě se pohybuje honorář pana Zkušeného kolem 5 % z nákladů stavby. Na závěr schůzky jim pan Zkušený řekl, že pokud se rozhodnou
pro něj, tak je nutné, aby si rozmysleli na příští schůzku, který pozemek si vyberou a donesli mu pro
zpracování studie stavby k němu
veškeré dokumenty včetně regulativů územního plánu.

Pan Veselý si nechal předložit doklady o kvalifikaci (autorizaci v
komoře), pojištění profesní odpovědnosti a prohlášení o nezávislosti kanceláře. Dále převzal CD s
návrhem smlouvy o dílo a realizovanými pracemi pana Zkušeného
v oblasti NED . Nechal si také
předložit adresy a telefony těch klientů, kteří vyjádřili souhlas pro poskytnutí referencí.
Na závěr návštěvy si pan Veselý
ale uvědomil, že má na hotovosti
pouze 150.000 Kč a sdělil panu
Zkušenému své obavy, jak to vše
zaplatí. Na to mu pan Zkušený dal
kontakt na finančního poradce pana Moudrého, s kterým dlouhodobě spolupracuje, protože je v
branži už 14 let a financoval již cca
150 RD. Řekl mu, že nemusí mít
žádné obavy, protože ví, že s ním
pan Moudrý vyřeší všechny jeho
záležitosti nejen po finanční stránce od A do Z.
Konkrétní dotazy nám zasílejte na
email: prostejov@sophia.cz
Jiří Kučera
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Svíčkový den Moravanů

V poslední den měsíce února
2009 se uskutečnil v Brně
svíčkový pochod Moravanů.
Sraz účastníků byl v 17.00 hodin na Moravském náměstí v
Denisových sadech. Přítomní
pochodem chtěli upozornit na
skutečnost, že Morava má vlastní historii i předhistorii již více
než 1200 let. Její předhistorie je
spojena se Sámovou říší v sedmém století, která představovala obranný val jak proti náporům Avarů z východu, tak i tlaku
francké říše ze západu, a to území osídlené Slovany již od 5.
století našeho letopočtu. Nejznámější historie dnešní Moravy začíná v 9. Století našeho le-

topočtu vznikem Velkomoravské říše. Byl to první společný
stát Čechů, Moravanů a Slováků vytvořený pod tlakem německé výbojnosti. Moravané,
jejichž jméno se odvozuje od řeky Moravy, se uvádějí v soudobých letopisech k roku 822. Morava byla sjednocena mnohem
dříve než Čechy. Historie Moravy se ve školách neučila, proto
to občané neznají. V poslední
době se vyskytují nesprávné
výrazy ve sdělovacích prostředcích, jako je Česko. Závěrem je
nutno zdůraznit, že Morava a
Slezsko není žádné Česko!
Ing. Miroslav Pokorný,
člen MO Moravané

OBRAZEM
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Další vstupenka na božského „Káju“ zná majitele
Blížící se prostějovský megakoncert krále české popové scény Karla Gotta vzbuzuje mezi
jeho příznivci v celém regionu
nebývalý zájem. Takřka se
čtvrtročním předstihem jdou
lístky na jeho vystoupení v prostějovské Víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu doslova na dračku. U tak významné kulturní akce v našem
regionu nemůže samozřejmě
chybět ani nejčtenější týdeník
Prostějovska - Prostějovský
Večerník. Vaše periodikum se

stalo jedním z hlavních mediálních partnerů projektu, když
neváhalo ani okamžik po oslovení zástupců spolupořádající
agentury MAMUT AGENCY.
Pro vás čtenáře se tak každý
týden naskýtá možnost soutěžit a
jako odměnu získat volnou vstupenku na koncert Karla Gotta s
jeho hosty Monikou Absolonovou, Leonou Machálkovou a Felixem Slováčkem. Čtrnáctitýdenní soutěžní seriál dospěl dnešním
datem ke svému třetímu dílu. Komu z vás se nechce zkusit štěstí

nebo nevěří v náhodu, tak může
využít předprodejních míst, která
jsou na Prostějovsku následující:
Cestovní kancelář ČEDOK na
Netušilově ulici, prodejna hudebnin v Kramářské ulici, prodejna
hokejové výstroje Roman Vysloužil přímo ve Víceúčelové hale nebo konická prodejna Elektro
Brilant. Distribuci také zajišťuje
prodejní síť Ticket Art.cz.
Stejně jako v prvním díle, tak i v
tom druhém jste projevili velice
dobrou znalost kariéry našeho
nejvýznamnějšího
zpěváka

všech dob. Z více jak dvou stovek
správných odpovědí na otázku
kolikrát za svou kariéru získal
Karel Gott ocenění Zlatý nebo
Český slavík, která byla 34, jsme
vylosovali pana Michala KOMÁRKA z Prostějova. Jako správnou odpověď jsme brali i číslo
12 značící počet Českých slavíků, protože se vinou tiskařského šotka vloudila do zadání minulé otázky chybička. Výherci
gratulujeme a pro vstupenku se
může zastavit v redakci PV Večerníku od pondělí 9. března v

pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 3:
Kolikrát byl Karel Gott v anketě Zlatý nebo Český Slavík
až třetí?
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 sou- litnější kolo byste si měli pořídit.
těži s Hračkami U Filipa jsme pro V druhé řadě je zapotřebí nejlépe
vás s přicházejícím jarem připra- již ve specializované prodejně stavili další “dárkování.” Žijeme na novit správnou velikost rámu
rovinaté Hané a jízdní kolo je pro vzhledem k vaší postavě, stylu jespoustu z nás oblíbeným doprav- ždění a značce kola a domluvit si
ním prostředkem, ale také spor- případné úpravy katalogového
tovním vyžitím, prostředkem od- modelu podle vlastních představ.
počinku, relaxace a cest za po- V současné době je jako základní
Nezapomněli. Položením kytic u pomníku T. G. Masaryka si v
znáním. Takže v celkově šesti týd- materiál rámu jízdních kol do
pátek 6. března 2009 připomenuli představitelé města a zástupci
nech vám budeme přinášet za- 35.000 Kč takřka ve všech přípaspolečenských organizací 159. výročí narození prezidenta – osvoboditele. jímavé informace, které s bicykly dech vyroben ze slitiny hliníku
I přes nepříznivé počasí přišly uctít Masarykovu památku desítky občanů. souvisí - třeba jaké kolo vybrat, (dural), ať už se jedná o kteroukojak provádět jeho údržbu, přinese- liv kategorii kol (výjimkou je kame vám tipy na zajímavé cyklotu- tegorie freestyle kol). Materiály
ristické výlety, dozvíte se, jaké jako ušlechtilá ocel, titan, magnetrendy hýbou cyklistikou.
sium nebo i moderní karbon jsou
Hlavním partnerem naší sou- buď cenově ve vyšší kategorii neJsme zvláštní národ. Někdy moc sokol, orel, skaut, co vedly děti a těže je prodejna jízdních kol bo na okraji zájmu běžných cykslavíme a jindy nám nic neříká 7. mládež k lásce k vlasti. Jaká je Mystic bike Plumlovská 32 Pro- listů. Komponenty jízdního kola v
březen, narození prvého prezi- naše nová mládež? Žádná úcta stějov.
zásadě ovládá japonské Shimano,
denta Tomáše G. Masaryka. Pro ke starším lidem. Alkohol, drogy A výhry jsou velmi zajímavé! V americký koncern Sram, u silninás dříve narozené je to hezká a mnoho dalších neřestí.
každém kole z vašich odpovědí čních kol zčásti italské Campagvzpomínka. Na školách se nacvi- Na hlavním prostějovském vybereme třináct výherců, kteří nolo.
čovaly besedy. Byly velkolepé náměstí byly k soše T. G. Masa- dostanou dárky na kolo.
Nejprodávanější kategorií jsou již
průvody, ve kterých šli legionáři, ryka v pátek 7. března položeny
Hlavní výhrou bude
tradičně horská kola, která již
sokolové, orlové a skauti. Jelo se kytice i věnce. Jsou obce, kde
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
svým názvem napoví způsob jena koních a někde pochodovali i mají bustu T. G. M., bohužel u
v ceně 11.499 Kč!
jich určení, ale mnozí cyklisté bevojáci. Hrála hudba, několik ka- těch pomníčků mnohdy žádná
rou tyto MTBčka jako univerzálpel, zpívalo se do pochodu. To kytička. Národ, který nectí své
Dnes na téma:
ní odolná kola do jakýchkoliv
bylo za našich mladých let. Kdo hrdiny, si úctu nezaslouží.
VÝBĚR JÍZDNÍHO KOLA podmínek a terénu. V oblíbenosti
zavinil ten nezájem o vzdání úc- Učme se z historie – paměti Při výběru jízdního kola je zapo- mezi zákazníky následuje kategoty prvému prezidentovi? Jednu národa.
Leopold Färber, třebí určit jak a kde budete kolo rie crossových a trekkingových
dobu se zlikvidovaly spolky – místopředseda KPV Prostějov používat a stanovit si hranici, ko- kol, která jsou zejména vhodná
lik jste ochotni tímto směrem in- pro lehký terén, zpevněné cesty i
vestovat. Pro jízdní kola jako me- silnice a díky svojí geometrii
chanickou věc platí, že čím víc rámu, která je přizpůsobena pohopeněz budete do kola investovat, dlnějšímu posedu, jsou velmi obtím bude vaše kolo kvalitnější, le- líbená a vhodná k cykloturistice.
Už zase! Kdo ví, kolikvím jistě, letos budete hčí a budete s ním více spokojeni. Následují fitness kola, která jsou
rát už jsem je zažil... Zimuset víc přemýšlet Platí přímá úměra, čím víc kilo- pro mnohé vzhledem k pohodlí
mu nemám rád, tak se
než loni, neboť podle metrů na kole najezdíte, tím kva- lepší volbou než silniční kola. Tana ně docela těším. To
průzkumu se to účastopráším šortky, turisníkům zdálo lehké.
tickou hůl a vyrážím do
Oprašte proto své znapřírody. Zříkám se vylosti ve čtení map,
možeností civilizace a
určování azimutu, zavrhám se vstříc nástrahám příro- pojte intenzivně mozkové bu2. Která značka kol z našeho sortimentu nabízí pojištění prody. Ale jak rád! Protože je tady ňky a jděte do toho! Budeme se
ti krádeži v ceně jízdního kola?
zase JARO! A jako loni, tak zno- setkávat v okresu Prostějov, neOdpovědi zasílejte do pátku 13. března 2009 na adresu Prostěvu startují "Toulky s Večer- bo jeho nejbližším okolí. A tak
jovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte na
níkem." Ty letošní budou v po- jako loni si vyzvedněte začátčíslo 582 333 433 nebo zasílejte na e-mail: inzerdobném duchu. Opět se poku- kem března Tulácké průkazy v
ce@vecernikpv.cz.
sím o šest akcí, každou jednou redakci Večerníku, do kterých
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tentokrát šťastnou třiměsíčně. Ale přesné datumy ne- vám budu dávat potvrzení o
náctku výherců, kterou odměníme cenami, věnovanými prodejmohu dopředu stanovit. Ne, že účasti. Na závěr Toulek dostanou Mystic bike a dalšími partnery! Výherce zveřejníme v
bych nechtěl, prostě jen nevím nete i diplom. Nakrémujte tedy
příštím vydání, které vyjde opět v pondělí, tj. 16. března 2009, v
jak na tom budu s časem. A taky boty, oprašte ruksaky a těšte se!
němž také najdete druhou soutěžní otázku! A v článku vám poranevím ještě docela přesně, kde
Na Toulky vás srdečně zve
díme s údržbou a servisem jízdního kola.
ta cílová místa budou. Jedno
Josef Klimeš.

Vlast a vlastenectví

Toulky s Večerníkem 2009

Soutěžní otázka
pro 2. týden zní:

to kategorie je výhradně určena
pro sportovní jízdu na asfaltových
silnicích a v žádném případě se
tento typ kola nedá doporučit pro
využití v jakémkoliv terénu. Kategorie kol jako BMX, freestyle,
freeride AM nebo sjezd jsou kategorie, které nabývají na síle a pro
mnohé mladé cyklisty se některá
z těchto kategorií může stát i životním stylem. Některé speciály z
těchto kategorií se pro laika svým
vzhledem mohou blížit víc motorce než jízdnímu kolu.
Výrobci jako Merida nebo GT bicykles, které můžete najít v naší
prodejně, mají v nabídce kola
všech těchto kategorií. Záleží už
jen na vás, v jaké cenové hladině
si daný typ kola vyberete.
Od začátku března do konce srpna tohoto roku si můžete v naší
prodejně zapůjčit novinku od Meridy, kolo Ninety Six HFS 1000 D
k testovací jízdě, a to třeba i na
víkend, což svědčí o solidnosti
dané značky. Na termínu a podmínkách výpůjčky se přijďte informovat přímo do prodejny nebo
jsou dostupné informace na
www.merida-bike.cz
Pozorně si dnes přečtěte inzerát,
protože s ním souvisí soutěžní
otázka.
Právě dnes se před vámi otevírá
druhá 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 loso-

vání 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 ob-

držíte u pokladny, po žádosti o
zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem, kopii pokladního dokladu 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-

Ve druhém kole můžete
vyhrát:
1. Brašna na zadní nosič
Merida
2. Brýle s výměnnými skly
Merida
3. Krimistop
4. Nářadí multifunkční Merida
5. Pumpička Merida
6. Olej Motorex Dry Lube
7. Láhev GT
8. Košík Merida
9. Blikačka Pro-T
10. Láhev Merida
11. Láhev Merida
12. Košík na láhev
13. Samolepky reflexní

1.DAŠKOVÁ Lucie, Prostějov
2. ŠŤASTNÝ Petr, Prostějov
3. JUDITKOVÁ Anna, Skalka
4. PEŠÁK Vincenec, Mostkovice
5. FAJSTLOVÁ Margita, Ptení
6. SVOBODOVÁ Olga, Prostějov
7. ROSOVÁ Františka, Prostějov
8. SURMOVÁ Ludmila, Prostějov
9. PATZ František, Prostějov
10. BLÁHOVÁ Jitka, Prostějov
11. JAKUBEC Radomír, Prostějov
12.GAMBERSKÝMarek,Otaslavice
13.HRÁDKOVÁMarcela,Prostějov

Výherci z prvního kola:

Ceny si vyzvedněte v redakci.

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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Na
Prostějovsku
řádila
dravá
voda
Světová premiéra PĎĎ pošestnácté
REGION
JE FANTOM POHÁDKOU POSLEDNÍ NEBO POSLEDNÍ ?

Kladečtí kosi
zpívají stále líp

Kladky už mají svého sedmého
kosa. V soutěži malých zpěváků
se v pátek odpoledne představilo 21 adeptů na ocenění Kladecký kos. V jednom případě loňská vítězstva svoje prvenství obhájila, další dvě kategorie mají
vítěze úplně nové a především
mezi mladšími velmi překvapivého.
Jedenadvacet soutěžících, z toho
jenom dva chlapci. Trošku smutná
bilance pokud to bereme z tohoto
pohledu. Jinak ale Kladecký kos
rok od roku stoupá jak na popularitě, tak i kvalitou vystupujících.
„Jsem v porotě už téměř od prvopočátku a je patrná zvyšující se
úroveň vystupujících. Je vidět, že
přichází do na pódium připraveni,
není to už vůbec tak nahodilé, jak
tomu v minulosti bývalo,“ porovnává stoupající trend soutěže předsedkyně poroty Věra Kučerová.
Jak dál řekla, Kladecký kos si jde
svoji klidnou cestou, vyvíjí se a
vůbec nejde o to vytvořit něco
bombastického, co brzy splaskne
stejně jak se zrodí. Navíc zapojením moderátora Ládi ‚Sovjeta‘
Ruse se celý program mění v opravdovou show v tom dobrém slova
smyslu. „Jsem vždy ráda, když mě
pořadatelé do poroty pozvou, protože podobné soutěže neumí uspořádat ani větší vesnice nebo i města, čehož si naopak na Kladkách
moc cením,“ řekla Večerníku V.
Kučerová.
Nepřehlédnutelná byla i velká míra ‚týmové práce‘, kdy v nejednom případě přišel na pódiu hudebně doprovodit někdo z rodičů,
což představuje taktéž velký krok
kupředu oproti minulým ročníkům. Vývoj soutěže měl možnost
srovnat další víceméně tradiční
člen poroty Antonín Vymětal, který ovšem loňský ročník vynechal,
takže ten krok vpřed byl v jeho
očích mnohem patrnější. „Je to
opravdu nesrovnatelné. Také tím,
že se soutěž přesunula do nového
prostředí (od loňska kosi zpívají v
sále Kladecké hospody) a zároveň
se i zkvalitnila projevem vystupujících. I když už generačně vypadly vůdčí typy, které vlastně tuto
soutěž rozjížděly, objevují se stále

Prostějovská zpěvačka Helena
Baronová si pozvala na pódium všechny vystupující kosáky.
Její Boty proti lásce patřily všem.
noví zpěváci,“ nabídl A. Vymětal
stručné srovnání.
Zeptali jsme se i moderátora Ládi
‚Sovjeta‘ Ruse, který sám také
zpívá, jaké to bylo, když on sám
začínal. „To bylo ještě za totality a
podobných soutěží moc nebylo. A
jestli bylo těžší začínat tenkrát nebo dnes za situace, kdy je tato
možnost a pokud chce ve zpěvu
pokračovat vlastně také svým
způsobem nutnost si to vyzkoušet
na této úrovni? Těžko říct, každopádně se dřív otrká. Tu atmosféru
se každý naučí brzo vnímat a postupně se to stává takovým hnacím motorem jít pořád dál a znovu
vystupovat,“ řekl Večerníku Sovjet. A kdy ty sám se představíš na
Kosovi coby zpěvák? „Někdy to
určitě vyjde,“ usmívá se. Své zpěvácké místo v sobotu zatím přenechal zpěvačce Heleně Baronové,
která možná rovněž naznačila malým sólistům, kam až to také můžou dotáhnout.
A jak to vlastně všechno dopadlo?
V kategorii předškoláků si překvapivé prvenství odnesla teprve tříletá Klára Žouželková, která svojí
bravurou vyrazila dech i porotcům. Zbylá místa na pomyslných
stupních vítězů si rozdělili Lenka
Grulichová a Filip Kučera. V nejpočetnější kategorii 6-10 let obhájila svoje loňské vítězství Magda
Fréharová, před Nikolou Kučerovou a Marií Ošlejškovou. V elitní
kategorii do 14 let pak zvítězila Tereza Koutná, následovaná Gábinou Čeplovou a Vendulou Langerovou. A jak hodnotí Láďa Rus výrok poroty, v níž kromě už zmiňovaných arbitrů usedla také senátorka Božena Sekaninová a Milan
Kočí? „Myslím, že jsme se výsledkově sešli v názoru,“ říká.
Kladecký kos pořádaný o.s. Říman a Obecní úřadem Kladky už
tedy zná svého vítěze. Do jaké míry to ovlivní slibnost kariéry malých zpěváků se teprve uvidí, ale
minimálně je potřeba ocenit, že to
aspoň zkusili.
-MiH-

Celou noc monitorovali hasiči
vodní toky v prostějovském regionu a zasahovali v mnoha případech, kdy voda místních potoků
vystoupila z břehů a zalila silnice
a hospodářské objekty. Hrozba
záplav katapultovala místní samosprávy k bdělosti a k organizování opatření na ochranu
majetku obcí i občanů.
Také v Konici se situací zabývala
povodňová komise. Pohotovost
měli jak profesionální hasiči, tak i
dobrovolníci. V podvečer kolem 17
hodiny vyjížděli k rybníku v Horním Štěpánově k monitoringu a částečnému přečerpání rybníka.
„Bylo to preventivní opatření, aby
nápor vody neprotrhl hráz rybníka.
Hlídka pak kontrolovala hladinu
vody, dokud nezačala opadávat,„
uvedl jednatel SDH Horní Štěpánov
Petr Eyer.
Ve 22,30 vyráželi profesionální hasiči z Konice do další akce. Tentokrát spěchali do Čunína, kde se v
korytě potoka vzpříčily naplavené
klády u mostu. Voda se přelila přes
mostek a v rekreačním areálu zatopila loučku. Hasiči pak museli evakuovat i jednu zatopenou garáž a
odčerpávat vodu.
„Hasiči zasahovali také v Křemenci.
Tam se vylila voda přes cestu v
místní části Trávníky. Kolem půl-

noci začala voda opadávat, naštěstí
přestalo pršet,„ konstatoval starosta
Konice Jaroslav Mazur. Dobrovolní
hasiči z Brodku u Konice odčerpávali vodu ze sklepa rodinného
domu. Podle starostu obce Radomíra Nováka k vážnějším škodám
nedošlo.
Drahansko
Také na Drahansku měli hasiči plné
ruce práce. Krotitele plamenů zaměstnávala dravá voda, která s
sebou brala vše, co jí stálo v cestě a
kupila naplaveniny v korytech potoků. V Nivě si dobrovolní hasiči
mákli při odčerpávání vody z vjezdu
do garáže a odstraňování naplavenin.
„Celý den silně pršelo a z okolních
polí se voda hrnula do koryta místního potoka. Večer po 22 hodině
déšť ustal a voda částečně opadla.
Vyčistili jsme koryto potoka, aby
bylo volné a netvořily se překážky,„ řekl starosta hasičů v Nivě
Jaroslav Soldán. Voda se pak hnala
do sousedního Rozstání. Tady byl
vyhlášen dokonce III. povodňový
stupeň, protože koryto se vylilo na
několika místech přes silnici a do
polí. Hasiči museli stavět hráze z
pytlů s pískem a usměrňovat tok.
Šest mužů bylo v pohotovosti od
půlnoci až do 5 hodin ráno, pak

monitorovala průtok vody dvoučlenná hlídka. K větším škodám
naštěstí nedošlo díky intenzívní
spolupráci vedení obce s vodohospodářskou správou na protipovodňových opatřeních.
„Na vlastní náklady jsme vloni

Divoká voda. Romže se rozlévala u Ptenského Dvorku do pole.
prohloubili koryto potoka v Baldovci, další úsek pak financoval
správce toku,„ konstatoval s uspokojením starosta Rozstání Jiří
Szymsza.
Plumlovsko
Zřejmě nejvíc potrápil vodní živel
dobrovolné hasiče v Plumlově. Od
čtvrtečního večera se zvedala hladina Hloučely v Hamrech a začala
se přelévat přes silnici a do místního
rybníka. Profesionální jednotka z
Prostějova i dobrovolní hasiči z
Plumlova plnili pytle pískem a stavěli hráze k usměrnění toku vody
celou noc. Teprve v nad ránem hladina kulminovala.
„Teď se situace na Hloučele uklidnila. Na Podhradském rybníku je
vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity, střídají se zde hlídky,„ shrnul
dění starosta Plumlova Adolf Sušeň.
V pátek před polednem však přihrnula velká voda do Podhradského
rybníka náplavu. Tmavá hmota se
pomalu sunula napříč rybníkem k
hrázi a byla předzvěstí druhé bezesné noci plumlovských záchranářů.
„Tato situace se opakuje při každé
záplavě. Z lesů v okolí Hamer
spláchne déšť do koryta potoka
hlínu, větve i kmeny stromů a také
odpadky jako plastové láhve a plechovky. Při průtoku obcí Soběsuky
pak posbírá voda další nečistoty,
které jí stojí v cestě. Jakmile dorazí

Z Podhradského rybníka se voda valila rychlostí 12,5 kubíku za sekundu

náplava ke stavidlům Podhradského
rybníka, musíme průběžně naplaveninu odstraňovat přes okraj, aby se
neucpala česla stavidla,„ objasnil
počínání hasičů Ctirad Kocourek.
Náročná akce odstartovala kolem 18
hodiny po té, co hrázný zvýšil průtok vody z 12,5 až na 20 kubických
metrů vody za sekundu. Zrychlený
proud přihnal náplavu ke stavidlům
a to byl povel pro připravené hasiče
s dlouhými hrábly. Větve, pařezy i
objemné kmeny stromů spolu s dalšími odpadky museli přetáhnout
přes hranu stavidla a nasměrovat k
přepadu do přehradní nádrže.
„Je to velice namáhavá práce, ale
neděláme ji poprvé. Tato situace se
opakuje vždy při záplavách. V roce
2006 byla navíc hladina rybníka zamrzlá a situaci zhoršovaly kry, které
zablokovaly přítok ke stavidlům.
Voda se vylila přes okraj rybníka a
hrozila zaplavením osmi domů pod
hrází. Tenkrát jsme se zapotili skoro
jako při ohni,„ zavzpomínala starostka plumlovských hasičů Marta
Kocourková. Ke slovu přišla i hasičská technika, když pomocí lana a
navijáku museli odstraňovat z vody
těžké kusy kmenů. Plné čtyři a půl
hodiny se lopotila desítka dobrovolníků v hasičských mundúrech, než
zbavila hladinu Podhradského rybníka poslední větévky. Oddechli si
až před půlnocí, kdy stavidla rybníka svěřili do péče hrázného. -jp-

Smržický kulturák bude denním centrem
Minulý týden nemělo ve smržickém kulturáku jenom premiéru dokumentární ohlédnutí
za událostmi a životem vesnice
roku 2008, ale malou premiéru,
nebo spíš ještě předpremiéru si
svým způsobem odbýval i samotný objekt, který v minulém
roce prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
I smržický kulturák měl jednu z
důležitých rolí ve filmovém
vzpomínání na rok 2008. Ještě se
zde stihla odbýt premiéra loňské
videokroniky a pak se už všechno

začalo schylovat k celkové rekonstrukci. Ta byla v různých fázích zachycena na filmový pás a
symbolickým vyvrcholením bylo
to, že opět po roce se Smržičtí
sešli při promítání letošním,
ovšem v prostorách ještě vonící
novotou.
„V březnu tady budeme ještě malovat. Pak máme v úmyslu předat
celý objekt nájemci se záměrem
využít tyto prostory k dennímu
provozu jako volnočasové centrum pro všechny generace,“
představuje vizi smržických za-

stupitelů starostka Ing. Hana Lebedová a pokračuje: „K dispozici
bude také internetová kavárna
stoprocentně nekuřácká, jako příležitost pro ty, kteří naopak nechtějí trávit čas vysedáváním v
zakouřených hospodách!“
Jak starostka stručně nastínila, prvořadým zájmem je dát objektu
takový ráz a náplň, aby mohl být
využíván denně, ne jenom příležitostně, je připraven také projekt
na podporu pohybových aktivit
všech věkových skupin. V těsné
blízkosti kulturáku se také připra-

vuje venkovní areál především
pro rekreační sporty – plážový
volejbal nebo také pétanque.
„Celý areál bude mít potřebné
vybavení sportovními potřebami.
Doufáme, že tato nabídka lidi
osloví a přitáhne k pohybovým
aktivitám opravdu všechny věkové kategorie. Zároveň se může
také využít jako noclehárna při
velkých turistických akcích, které
se tady během roku pořádají,“
přeje si starostka.
I když je to možná ještě daleko,
přesto už nyní je stanovený ter-

mín, kdy se celý areál v této podobě otevře veřejnosti.
Slavnostní stříhání pásky venkovních i vnitřních prostor je naplánováno na smržické hody
27.-28. června. Nabízí se ještě
jedna otázka: Při tom všem, k
čemu bude kulturák využíván,
vejde se sem také promítání příští
videokroniky? „S tím jsme počítali už při rekonstrukci a nechali
jsme nad pódium přímo zabudovat svinovací promítací plátno,“
ujišťuje starostka Smržic Ing.
Hana Lebedová.
-MiH-

Pravda, nestihli jsme všech šestnáct světových premiér v podání
Ptenského dětského divadla
(PĎĎ), ale od dob, kdy co jsme
do ptenské Zlaté kapličky přijeli
s Večerníkem poprvé, jsme už
nevynechali ani jediné. Nicméně
na plakátech zvoucí na světovou
premiéru pohádky Karla Foltina
Fantóm cirkusu byl malý dovětek, že jde o jeho poslední pohádku s hudbou Františka,
Filipa a Kamily Francových. Tak
jak to ve skutečnosti je?
Pochopitelně první otázka musela
bezpodmínečně směrovat ke zmiňované doušce. Je to pohádka poslední v tom smyslu, že zatím jiná
není nebo poslední proto, že už ani
žádná jiná nebude? Autor a režisér,
mimo to také principál PĎĎ a v neposlední řadě i ředitel ptenské školy
Karel Foltin mnohoznačně krčí rameny. „Už minulý rok jsem si říkal,
že bude poslední. Nakonec jsme
připravili i tu letošní. Jde ale o to,
že já jsem už abdikoval na funkci
ředitele školy a odcházím do důchodu. Nemůžu tedy předjímat,
jaké představy bude mít můj nástupce o aktivitách žáků a případném zachování divadelního
souboru,“ odpovídá nečekaně realisticky na naši otázku. Spíš by člověk očekával, že se za dovětkem
bude opravdu skrývat nějaká kulišárna jemu vlastní, ale takový je už
život. Ať ten divadelní nebo ředitelský.
Ovšem v případě zájmu pokračovat v divadelničení, by nejspíš ani
on sám nebyl proti. „Kolotoč zkoušek spojený s dennodenní prací ve

PĎĎ v celé své kráse. Co by si mohli malí herci víc přát, než se aspoň na jevišti stát na chvilku pravými
cirkusáky.
představení, které by mělo rozhodnout, zda to bude sukces,
který vrátí cirkus zpátky na výsluní nebo představení naopak
úplně poslední. Na první pohled
by mohl být děj maličko smutnější, než pohádky minulé. Je
tomu tak? „Myslím, že ne. Děcka
řádí jako tyfus a baví se, vymýšlí
si na jevišti i vlastní blbosti. Vymyslel jsem tomu i úplně nový
název pro žánr. Říkáme tomu ko-

psané pro opravdové hvězdy souboru? „Vždycky říkám, že v PĎĎ
nemusí hrát opravdové talenty, ale
především ten, kdo opravdu chce.
A tak to funguje pořád. Napsanou
rolí se hvězda neudělá, naopak
herec může roli hvězdnou udělat.
to je v tomto případě třeba postava
papouška Břeťu, kterého hraje
Lucka Hejlová, mimochodem držitelka loňského Ptenského Ferdy
(divácké ocenění pro nejlepšího

Cirkus už přišel o koně. Je rozhodnuto, že koně nahradí direktorovic dcery Pája a Réňa. Do cirkusu
prostě přišly zlé časy.
škole s přibývajícím věkem už
nebyl nějak to pravé. Teď si ale
říkám, že když se budu šest dní v
týdnu trochu válet, tak ten sedmý,
kdy se zkouší, určitě hravě
zvládnu,“ připouští s úsměvem.
Svůj určitě ZATÍM poslední divadelní kus nazval Fantóm cirkusu.
A jak jinak, hlavní a vlastně jedinou scénou pro všechny obrazy je
divadelní šapitó, v němž se odehrává příběh bankrotujícího cirkusu, který už přišel o svého koně
a dalším na řadě by měl být krokodýl Kamilek, kterého se rozhodne královská rada cirkusových
zvířat uchránit. Připravuje se

mediální pohádková taškařice,“
vysvětluje principál.
Celý děj provází 11 původních písniček Františka, Filipa a Kamily
Francových, k nimž Karel Foltin
také opatřil texty. To, co na generálce vypadalo zvládnuté s profesionální bravurou však ‚rejža‘
uvádí trochu na pravou míru. „Při
zkouškách jsme se potýkali s velkou nemocností, kdy se nám chyběla třetina, někdy i polovina
ansámblu. Nakonec ještě v pondělí
jsme museli přeobsazovat jednu
roli, protože původní představitelka by pro nemoc už premiéru
nestihla.“ Jsou v pohádce role
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herce představení),“ říká principál.
Dává nám zapravdu i v případě
Páji v podání Pavlíny Kolářové,
která nás zaujala hned od prvního
výstupu. „Ona je prostě komediant,“ usmívá se. Aktuální otázka
těsně před premiérou: Je rozdíl
mezi premiérou a derniérou, co se
týče
kvality
představení?
„Vždycky to tak bývalo, že premiéra bývala ještě trochu toporná. Ale
v poslední době se soubor už
opravdu vypracoval do takové
úrovně, že už od premiéry je to
skutečné divadlo,“ odpovídá na
naši poslední otázku Karel Foltin a
soudě podle hereckých výkonů na

generálce mu musíme dát jednoznačně zapravdu.
V přestávce mezi zkoušením jsme
si ještě odchytli už zmiňovanou
Páju – skutečnou Páju Kolářovou.
„Myslím, že moje role se hodně
podobá tomu, jaká ve skutečnosti
jsem,“ přiznává s úsměvem Pája.
To může mít určitě svoje pozitiva,
což také sympatická šesťačka potvrzuje. „Snažím se dělat všechno
podle scénáře a pokynů pana ředitele. Pak se ale stane, že kousek
textu vypadne a musím si vymýšlet,“ připouští to, co určitě zažil
každý, co někdy stál na jevišti.
Podle ní má textu ve scénáři tak
akorát, aby to zvládla. Ovšemže na
samotném začátku to bylo ještě
podstatně víc. „Když jsem se začala
roli učit, uměla jsem i ostatní postavy ve výstupech. Když jsem
byla úplně v nesnázích, tak pomohl
brácha,“ nechává nám nakouknout
do vlastní tvůrčí kuchyně.
Ani ona si nechce připouštět, že by
Fantóm byl skutečně posledním
představení PĎĎ, alespoň v této
podobě. Společně s ostatními je odhodlaná ukecávat pana ředitele, aby
to s nimi zkusil ještě vydržet. A
kdyby si měla sama zvolit roli, kterou by v tomto představení chtěla
hrát? „Líbila by se mi postava papouška Břeti nebo paní ředitelová,“
odpovídá na naši otázku. Jak už
jsme naznačili, také Pája je z našeho pohledu horkou kandidátkou
na umístění v anketě o Ptenského
Ferdu, mimochodem také vloni se
umístila na stupních vítězů.
„Ferda? Myslím, že ještě tak dobrá
nejsem,“ dodává.
V tuto chvíli už mají malí herci
svoji nedělní premiéru za sebou, a
jak nám ještě Karel Foltin řekl,
kromě ní mají prozatím ‚nasmlouvaná‘ další tři představení. Není ale
vyloučeno, že přibudou další, každoročně jich bývá mezi pěti až deseti. Tak doufejme, že opravdu je
Fantóm cirkusu posledním představení jenom proto, že zatím není
to další…
-MiH-

Myslejovičtí hasiči si rozumí i s merunou
Soutěže v požárním sportu momentálně prochází zimní přestávkou, ale sportovně nadaní členové
dobrovolných hasičských sborů se
tuto pauzu snaží využít jinými aktivitami. Přes zimu se konají turnaje
v různých, zejména halových sportech. Jednou z těchto akcí byl i turnaj hasičských družstev Vyškovské
ligy v nové dražovické sportovní
hale, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů z Myslejovic. O vítězství v tomto turnaji bojovalo celkem
10 družstev. V sobotu 7. března, již
od osmé hodiny ranní naplno propukly souboje ve dvou základních
skupinách o postup do semifinále,
které zajišťovala dvě první místa.
Obě skupiny byly velmi vyrovnané
a každá vstřelená branka měla velkou cenu, v některých případech o
postupu rozhodovalo až výsledné
skóre. V první skupině se nakonec
z postupu mohla radovat družstva
Tučap a Šaratic. Ve druhé grupě
pak vybojovaly postup Drnovice a
Myslejovice. Zbylá družstva se utkala pouze o konečné umístění, za
které obdržela věcné ceny. Semifinálové dvojice tvořily Tučapy -

Pravda, na výlet do Pohádkového lesa ve Dzbeli-Borové si
musíme počkat do první červnové soboty. Ovšemže už tímto
časem se nabízí možnost se s pohádkovými postavičkami dzbelského Pohádkového lesa potkat.
Na sobotu 14. března totiž dzbelští hasiči chystají Dětský ples, samozřejmě patřičně laděn do
pohádkova.
Sváteční šosy přijdou provětrat i
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Myslejovice a Drnovice - Šaratice.
Oba tyto souboje skončily drtivými
vítězstvími hasičů Myslejovic a Drnovic, kteří se tak utkali ve finálovém utkání, které rozhodovalo o
konečném vítězi. Tento souboj byl
opravdovým vyvrcholením celého
turnaje. Obě družstva svým výkonem ve finále dokazovala, že v něm

jsou právem a skóre utkání se přelévalo z jedné strany na druhou.
Rozhodujícím momentem byla až
branka Mysle-jovic na 5:3 pět
minut před koncem zápasu. Tento
stav vydržel až do samotného
konce a z vítězství a poháru za
první místo se tak radovali hasiči z
Myslejovic.
-zv-

dvě neodmyslitelné postavičky z
tábořiště Pod borovicí (tradiční domovina Pohádkového lesa) –
Pepek námořník a vodník Stoklásek. A nebudou z této party jediní.
Plesové peklo s občerstvením dostanou na starost čarodějnice,
vlastně jak jinak, známé pohádkové
postavičky se budou starat o
všechny hosty, které si do dzbelské
obecní hospody pozvali. A klidně
to můžete být i vy, kteří jste to

dosud ani neplánovali.
A mimochodem, před časem jsme
psali o ‚výběrovém řízení‘ na výtvarné návrhy nových kulis do Pohádkového lesa. Bohužel, termín
byl do 28. února s oznámením vítězných návrhů v polovině března,
takže případní opozdilci už to prošvihli. Teď už tedy si budeme muset
jenom počkat, jestli se skutečně podaří dát Pohádkovému lesu novou
tvář.
-MiH-

Na Recesním plese v Seloutkách se rozdával let vrtulníkem
Minulou sobotu se v sále Obecního úřadu konal PRVNÍ RECESNÍ PLES organizovaný
agenturou Smith Agency Music.
Agentura s téměř desetiletou tradicí nabídla návštěvníkům nejen
skvělou atmosféru, kvalitní
hudbu a vzrušující taneční vystoupení. Při losování první ceny
v tombole doslova tuhla krev v
žilách. Hrálo se totiž o let vrtulníkem!
První akce tohoto typu v Seloutkách pořádaná agenturou Jaromíra
Šmídy se opravdu vydařila.
Krásně vyzdobený sál, přátelská
atmosféra a lidové ceny – ve
zkratce tři hlavní důvody, v nichž
tkvělo tajemství úspěchu. „Během
zimy probíhají v Seloutkách tři
různé plesy. My jsme se rozhodli
udělat to trošku jinak a uspořádat
ples, který jsme nazvali Recesní“,
říká hlavní organizátor akce Jaromír Šmída. A v čem se tato akce
liší od ostatních? „ Hlavní rozdíl je
v tom, že tady nemáme živou kapelu. Moje agentura se věnuje pořádáním akcí na klíč, já sám
působím jako DJ a práce je mi koníčkem. Rozhodl jsem se tedy
spojit příjemné s užitečným a jako
osvěžení k vlastnoručně reprodukované hudbě jsem si pozval jednoho zpěváka, kamaráda, který
mě doplňoval,“ dodává.
Že se nápad s plesem lidem líbil,
dokazuje i zájem o vstupenky. Sál
byl bez větší propagace vyprodaný

Hodinový
manžel
Potøebujete

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

775 562 356

VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL

Pohár je náš. Hasiči z Myslejovic pobili svou konkurenci na futsalovém turnaji v Dražovicích.

Do Dzbele na pohádkový (p)les

VOLEJTE:
NECHTE SI JIŽ TEĎ
PŘIPRAVIT KOLO
NA NADCHÁZEJÍCÍ
CYKLISTICKOU
SEZÓNU.
VYHNETE SE
TÍM DLOUHÝM
ČEKACÍM LHŮTÁM
V SERVISECH NA
POČÁTKU JARA.
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NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIŽ
V PRODEJI

Spokojenost. Organizátor plesu Jaromír Šmída (vlevo) měl důvod k
radosti. První Recesní ples v Seloutkách se podařil na jedničku.
do posledního místečka. A nelitoval nikdo. Do tomboly se podařilo
sehnat dary v celkové hodnotě asi
25 000 korun a kromě výše zmíněného adrenalinového zážitku se
výherci mohli radovat s noci v
apartmánu v hotelu Bělecký mlýn

se saunou a šampaňským na pokoj
nebo poukazů na večeři v hodnotě
500Kč a 300Kč. Další větší akci v
Seloutkách plánuje Jaromír Šmída
na červen, kdy pod širým nebem
oslaví 10. výročí fungování Smith
Agency Music.
-ned-

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

SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700
SO

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

Kultura & zábava

9. března 2009

* 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
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
Čtvrtek 12. března
10.00 – 12.00
Vstupné 10 Kč/osoba
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Sobota 14. března
15.00 – 17.00
Neděle 15. března
15.30 – 17.30
Vstupné
Dospělí 35 Kč/2 hod
Děti do 15 let 30 Kč/2 hod
Doprovod 10 Kč/vstup

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 informace 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.
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.

KUPÓN č. 10
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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 Prostějově,
Kostelecká 17, zve své členy i nečleny 10.4.2009 na zájezd do Lysic – Jaro na zámku, Tylex Letovice, Černá
hora – exkurze v pivovaru. Dále
máme ještě několik volných míst na
týdenní pobyt u moře Chorvatsko
– Podgora (Makarská riviéra) 31.7. –
9.8.2009. Výběr čl. příspěvků na rok
2009 a přihlášky na zájezdy každé
úterý v kanceláři č. 106 od 9.00 –
12.00 hod. tel.: 588 000 167.
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.
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 NÁSI-

LÍ 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:
Oldies párty v sobotu 21.3. a v neděli 22.3. proběhne další taneční večer
Zadáno pro starší a pokročilé. Sledujte stránky www.freedance.cz.
Pokud máte děti či vnoučata nad 9 let,
rádi Vás přivítáme na dětském karnevalu "Princeznám vstup zakázán",
který chystáme na den 13.3.2009 od
17.00 hod. Děti čekají soutěže, tanec,
zábava, rej masek. Přijďte si rovněž
odpočinout a na chvilku se zastavit.
Podrobnosti se dozvíte v dohledné
době na www.freedance.cz
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
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.
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6 uvádí ve čtvrtek 26.
března 2009 v 19. 00 THE RANGERS – LADIES PARTY. Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz, www.sdpv.cz

SKAUTSKÝ PLES nejen pro
skauty. Dne 28. března 2009 od
19.30 hod. Národní dům Prostějov.
Těšit se můžete na předtančení skupiny orientálních tanců AYSUN. Večerem bude provázet skupiny MELODY. Tel. rezervace na čísle 723 731
240 p. Kadlčík.
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
Připravujeme kurz Něžná náruč rodičů - přihlášky a info už nyní v MC
Kreativní večer pro rodiče - velikonoční ovečky, 18.3. od 18 hod. v MC
Dvořákova, přihlášky v MC
Od 2.3. probíhají zápisy dětí i rodičů
do kroužků na duben - červen.
Jarní burza dětského oblečení a obuvi, MC Dvořákova - 30.3. 9 – 17 hod.
příjem zboží, 31.3. 9 -17 hod.prodej
zboží, bližší informace v MC
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868.
Základní umělecká škola Konice Vás
srdečně zve na KONCERT KOMORNÍ HUDBY ve čtvrtek 12.
března 2009 v 18.00 hodin v koncertním sále konického zámku, účinkují
žáci hudebního oboru.
Akce v Městské knihovně:
Tvorba webových stránek malých
knihoven, Internet pro knihovníky –
semináře určené dobrovolným knihovníkům obecních knihoven na Prostějovsku se budou konat v úterý 10. a
17. března 2009 v 10.00 hod. a v
15.00 hod. ve studovně.
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
Tvořivá dílna - Ze starého nové pátek 13. března 2009 od 16:00 do

Správná odpověď z č. 8: Na snímku je budova na ul. Poděbradovo náměstí. Vylosovaným výhercem je Jana Dvořáková, Čechovická 85, Pv. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 17. března 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 23. 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).

18:00 hod. Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
AGENTURA MaDaMi srdečně zve
na Vás a Vaše přátele na pravidelný
komponovaný večer nejen pro
dámy - 11. března 2009 od 18.00 hodin. Galerie Agentury MaDaMi, Olomoucká 4, PV, telefon 777 178 332,
email: otevreneocka@seznam.cz,
www.agenturamadami.estranky.cz
Pozvánka na X. oblastní kolo festivalu mateřských škol MATEŘINKA
2009, které se koná dne 25.3.2009 v
15.00 hod. v Městském divadle Prostějov.
Fit klub Jitřenka, Šafaříkova 49a,
Prostějov:
Nové hodiny se Simonou Pospíšilovou MTV Dance, aerobik, kalanetika.
Dále nabízíme: suna, dámská posilovna, kafe bar, masáže.
Další cvičení a výborná zumba na
www.fitklubjitrenka.cz, info na tel.:
581 111 548 .
Dovolujeme si vás pozvat na XII. ročník mezinárodní koktejlové soutěže
juniorů a profesionálů CBA pod záštitou Rady města Prostějova HANÁCKÝ POHÁR 2009 ve čtvrtek 19.
března 2009 od 11.00 hod. ve Společenském domě Prostějov.
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově pořádá v
galerii Linka výstavu fotografií
AKORDY SVĚTLA II. Své ukázky
předvedou členové skupiny Fototrio:
Bohdan Kousal, Michal Kriška,
Zdeněk Pella. Výstava potrvá do konce března.
Muzeum Prostějovska v Prostějově - MICHAELKA – obrázky Michaely Nehodové. Vernisáž proběhne
12. března 2009 v 16.00 hod. v budově muzea na nám. T.G.M. č. 2. Výstava potrvá do 10. května 2009.
KONCERT – MOST MEZI
KULTURAMI
MICHIYO KEIKO
– japonská sopranistka
Místo konání: kostel Husův sbor
československé církve husitské, Demelova ul. (za Priorem) Prostějov.
Předprodej v IC.
Začátek koncertu 17.00 hodin.
Cena vstupenky: 220,- Kč.

Apollo
Apollo
13

13

Pátek 13. března:
21.00 FRIDAY 13 drum and bass and
house
Sobota 14. března:
20.00 WOHNOUT
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 12. března:
19.00 Electronic Thursdays
Pátek 13. března:
20.00 I. HOROROVÝ PLES
Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 13. března:
DJ Tarabass + PapaJam
Sobota 14. března:
DJ Kovář
Simetrix
Simetrix
Pátek 13. března:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 14. března:
DJ Martin Čapka
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Kino Metro 70
Pondělí 9. března:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh
Úterý 10. března:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Rembrandtova noční hlídka
Vítězný film MFF Karlovy
Vary 2008
Středa 11. března:
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh
Čtvrtek 12. března:
17.30 Vévodkyně
Koprodukční historické drama
20.00 Valkýra
Americké drama
Pátek 13. března:
17.30 Vévodkyně
20.00 Valkýra
Sobota 14. března:
15.00 Cesta na Měsíc 3D
Belgická animovaná pohádka
17.30 Vévodkyně
20.00 Valkýra
Neděle 15. března:
15.00 Cesta na Měsíc 3D
17.30 Vévodkyně
20.00 Valkýra
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 14. března:
15.00 Příběh zvířátek
Pásmo pohádek
17.30 Stmívání
Americký romantický horor
20.00 Stmívání
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 9. března:
17.00 Vernisáž výstavy JIŘÍ MÁDL
- "Obrazy - grafika"
Výstava potrvá do 4.4.2009
Od pondělí 9. do čtvrtku 12. března:
18.30 - 20.00 "Rozhodl jsem se nekouřit"
- Zdravotně osvětový seminář
Úterý 10. března:
19.30 KAMELOT
Hudební večer s folkovou
špičkou naší hudební scény
Pátek 13. března:
20.00 Taneční večer
Sobota 14. března:
9.00 - 16.00 WOOL PARTY III
Setkání nejen s vlnou
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 11. března:
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat
úplně sám
Komedie VB
Pátek 13. března:
20.00 Podivuhodný případ Benjamina
Buttona
Drama, romantický USA
Kino
OKO
Němčice
nad Hanou
Kino
Oko
Němčice
Úterý 10. března:
20.00 Líbáš jako bůh
Česká komedie
Pátek 13. března:
18.00 Madagaskar 2
Animovaný film
Městské
divadlodivadlo
Městské
Středa 11. března:
14.00 KLUB KARDIO
Členská schůze
19.00 KRÁL TULÁKŮ
Moravské divadlo Olomouc
Sobota 14. března:
MOJE DIVADLO
Ples
Divadlo
Point Point
Divadlo
Čtvrtek 12. března:
19.00 Kabaret Gizela

Berani - 21.3.-20.4. Jezdíte rádi na výlety, ale ten nejbližší vám pořádně zhořkne. Raději nikam nejezděte ve více lidech, hrozí hádky a
vzájemné šťouchance. Pokud se vůbec chcete vyvarovat sporům, buďte doma.
Býci - 21.4.-21.5. Nedávejte najevo svoji slabinu, kterou by někdo z
vašeho bezprostředního okolí mohl lehce zneužít. Tudíž se nepouštějte do žádných finančních machinací, určitě byste přišli na buben!
Blíženci - 22.5.-21.6. Klidně si udělejte volno, v práci vás bota netlačí
a bez problémů vás budou postrádat. Doma z toho budou mít určitě radost, zvláště když jste rodinu v poslední době poměrně zanedbávali.
Raci - 22.6.-22.7. Nějak vám dojdou argumenty a tak se může stát, že
nad blížícími se problémy pouze mávnete rukou. Také v zaměstnání
se dostanete do útlumu, takže nad vodou vás podrží jen výřečný partner.
Lvi - 23.7.-23.8. Docela nečekaně si budete naprosto ve všem rozumět s partnerem, se kterým jste se v poslední době často hádali. Pohoda u rodinného krbu se přenese i na ostatní, takže se máte na co těšit.
Panny - 24.8.-23.9. Nějak vám bude chybět sebevědomí, které je
nutné, abyste se pohnuli alespoň o krok dopředu. Možná si některé
věci příliš zabíráte. Lidově řečeno, děláte z mouchy velblouda.
Váhy - 24.9.-23.10. Pokud si zavčas neuděláte pořádek sami u sebe,
jen těžko můžete poučovat druhé. Sami se vystavujete pomluvám,
které rozhodně nejsou liché. Chybí vám více sebekritiky.
Štíři - 24.10.-22.11. Už uzrál čas, abyste se konečně vymanili z vlivu
druhých a začali podnikat podle svého. Máte dost talentu i elánu na to,
abyste byli slavní a aby se o vás brzy povídalo všude možně.
Střelci - 23.11.-21.12. Hodně lidí z vašeho bezprostředního okolí se
vás bude chtít snažit dotlačit někam, kam se vám vůbec nechce. Bohužel, nebudete mít dostatek odvahy se vzepřít a podlehnete jim.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Buďte maximálně pozorní při procházce
ulicemi, hrozí vám reálné nebezpečí úrazu. Ve střehu buďte hlavně při
přecházení silnice, nemyslete při tom na nesmysly!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Radovat se budete z menšího finančního přilepšení. Na druhé straně byste potřebovali mnohem více peněz, abyste
ukojili potřeby rodiny. To bude ale problém nad vaše síly.
Ryby - 20.2.-20.3. Měli byste více myslet na své zdraví, poslední dobou se vůbec nešetříte. Možná máte radost z množství vykonané
práce, ale nic se nesmí přehánět. Zvláště když vás nadřízený nemá rád.
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05:59 Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (15)
Krotitelé duchů 2
Americká komedie
Odložené případy IV
(23)
Můj přítel Monk V
(16)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (8)
Kobra 11 VIII (3)
Hvězdná brána VI (7)
Las Vegas: Kasino (17)
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka New York
II (11)
Ulice (1231, 1232)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kobra 11 XIII (2)
Víkend
Dr. House III (9)
Zlatíčko
Americko-britská
komedie
4400 (1)
DO-RE-MI
Novashopping
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(3,4/56)
09.00 - Začalo to karafiátem
Česká komedie
10.25 - Moje rodina II (10/13)
10.55 - Objevování planety
Oceán (3/13)
11.45 - Šejk ze Senegalu
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Kouzelnice z Bejrútu:
Blanka Matragi
13.50 - Dotek anděla (10/35)
14.40 - Soudkyně Amy V
(1/23)
15.25 - Simpsonovi XIX
(7/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Praménka rakouská
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 (7/10)
21.00 - Na cestě po severu
Etiopie
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Tajné akce StB (10/40)
22.30 - Kmotr (2/2)
23.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.00 - Politické spektrum
00.30 - Sex ve městě III
(15/18)
01.00 - Dotek anděla (10/35)
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.00 - Regiony ČT24
03.30 - Z metropole
03.55 - Týden v regionech
Brno
04.20 - Týden v regionech
Ostrava
04.45 - Setkávání

Pondìlí

05.00 - Krotitelé
dluhů (9/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - České housle hrající,
zpívající...
10.35 - Arnold Palmer
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Zábavná škola - Děti
v Čechách (9/10)
12.55 - Záhady starého Egypta
(9/10)
13.10 - ETV 1 (3/6)
13.15 - Eat it (3/6)
13.25 - Pettson a Fiškus (2/2)
14.35 - Fokus ČT24
15.00 - Až na dno zrady Emanuel Moravec
16.00 - Dobrodružství vědy
a techniky
16.30 - SK Slavia Praha FC Baník Ostrava
19.20 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.30 - Musicblok
20.00 - Souboj vojevůdců
(10/13)
20.45 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.15 - Krásný ztráty
21.45 - Jak se žije kočkám podle
Drahomíry Vihanové
22.00 - V odborné péči (23/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
00.40 - Padlé ženy
Irsko-britský film
02.35 - Knižní svět
03.05 - Vráceno v restituci (1/8)
03.20 - Máte slovo
04.05 - POKR
04.30 - Československý filmový
týdeník (719/2379)
04.45 - Čtení na dobrou noc

07:00- Možnost
regionálního
vysílání
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (56)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (15)
07:55- Přátelé III (14)
08:25- M*A*S*H (6)
08:55- Panelák (87)
09:45- Odpadlík III (7)
10:45- Právo a pořádek IV
11:45- To je vražda, napsala
IV (21)
12:45- Sabrina - mladá
čarodějnice II (18)
13:20- Will & Grace VII (16)
13:50- Čarodějky I (18)
14:50- Médium III (15)
15:45- Děti štěstěny
Německý film
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 (15)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (67)
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha (10)
23:25- Žralok I (10)
00:20- Na plný plyn II (4)
Plán na den: pondělí
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona II (7)
03:50- Autosalon (S)
04:30- Miláčci

9. 3. 2009

10. 3. 2009

Støeda
Novashopping
112
DO-RE-MI
Áčko
Směr jih (55)
Novashopping

Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.25 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Letní opojení
07:00- Možnost
10.40 - Zpívá Karel Gott
regionálního 11.40 - Sladké hrátky říše
sběratelek
vysílání
12.00 - Zprávy
06:15- Teleshopping
12.30 - Sama doma
06:35- Petr Pan a piráti (58)
13.30 - Diagnóza
07:00- Oggy a škodíci
13.50 - Dotek anděla (13/35)
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (17) 14.40 - Soudkyně Amy V
(4/23)
07:55- Přátelé III (16)
15.25 - Vodácká putování
08:25- M*A*S*H (8)
15.40 – Šikulové
08:55- Panelák (89)
15.55 - Medúza
09:45- Odpadlík III (9)
10:45- Právo a pořádek IV (4) 16.30 - Kouzelná školka
11:45- To je vražda, napsala V 17.00 - AZ-kvíz
17.25 – Stop - Rady řidičům
12:45- Sabrina - mladá
17.30 - Bydlení je hra
čarodějnice II
13:20- Will & Grace VII (18) 17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
13:50- Čarodějky I (20)
18.25 - Černé ovce
14:50- Médium III (17)
18.40 - Živé srdce Evropy:
15:45- Divoký tymián
Ropucha krátkonohá
17:40- Regionální
18.45 - Večerníček
zpravodajství
18.55 - Šťastných deset
17:40- Minuty regionu
a Šance milion
18:00- 5 proti 5
19.00 - Události
18:55- Zprávy TV Prima
19.40 - Branky, body, vteřiny
Sport TV Prima
19.55 - Předpověď počasí
19:30- Přátelé III (17)
20.00 - Hercule Poirot
19:55- Počasí
21.50 - Máte slovo
20:00- Hádej, kdo jsem!
22.35 - POKR
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV 23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
(5)
23.10 - Deadwood III (2/12)
23:20- Prokletí posedlosti
00.05 - Na moll
Německý kriminální
00.50 - Dotek anděla (13/35)
thriller
01.35 - Hotel Babylon II (2/8)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona II (9) 02.30 - Pětka v Pomeranči
02.55 - Události v regionech
03:50- TOP STAR magazín
03.20 - Události v regionech
04:40- Carusošou
Brno
03.45 - Události v regionech
Ostrava
05.00 - Auto Moto
04.10 - Regiony ČT24
Styl
04.40 - Film o filmu:
05.30 - Správy
Umučení Krista
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
05:59 Snídaně
09.10 - Film o filmu
s Novou
Peklo s princeznou
08:30 Zorro: Meč a růže (18)
09.40 - Exit 316 - Mise:
09:25 Tlouštík z Beverly Hills
Star Dancers
Americká komedie
10.00 - Michelangelo
11:00 Mr. Bean
10.45 - Svět zázraků: Ushuaia 11:35 Beze stopy (2)
(13/26)
12:25 Můj přítel Monk VI (3)
11.15 - Šaty dělaj' člověka
13:15 Lenssen & spol.
11.35 - AZ-kvíz
13:40 Ženatý se závazky (11)
12.00 - Chalupa je hra
14:10 Kobra 11 VIII (6)
12.25 - Černé ovce
15:10 Hvězdná brána VI (10)
12.40 - Reportéři ČT
16:05 Las Vegas: Kasino (20)
13.20 - Věříš si?
17:00 Odpolední
Televizní noviny
13.45 - Záhady Toma Wizarda
Sportovní noviny
14.00 - Věda je zábava (17/26)
Odpolední Počasí
14.25 - Tykadlo
17:35 Kriminálka New York
14.45 - Chcete je?
II (14)
14.50 - Jak přelstít teroristy
18:30 Ulice (1237, 1238)
15.45 - Deset století
19:30 Televizní noviny
architektury
Sportovní noviny
16.00 - Vivat Španělsko!
Počasí
(10/12)
20:00 Ordinace v růžové
16.20 - Zoom
zahradě 2 (93)
16.40 - Zprávy v českém
21:15 Druhá šance (3)
znakovém jazyce
22:00 Rok Václava Klause
16.50 - Buly
22:40 Černý déšť
19.30 - Pětka v Pomeranči
Americký krimi thriller
20.00 - Kolářovic Josefka
01:00 Kriminálka Las Vegas
20.25 - STUDIO FOTBAL
V
23.45 - Střípky Jednoho světa 01:45 Novashopping
2009
02:05 Na vlastní oči
23.55 - Dokumentární klub:
02:40 Áčko
Tajemství
04:10 Směr jih (56)
00.50 - Jezero zapomnění
Americko-kanadský
Americký film
dobrodružný seriál
02.55 - Divadlo žije!
05:00 Novashopping
03.20 - Q
03.45 - Zoom
04.00 - Deset století
07:00- Možnost
architektury
regionálního
04.15 - Vltava
vysílání

01:40
02:00
02:30
03:15
04:10
05:00

11. 3. 2009

Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Protentokrát?
10.00 - Josef Sudek
10.15 - Příště u Vás ze
Studnice u Hlinska
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla (14/35)
14.30 - Haf! (54/62)
14.55 - Tom, nejlepší přítel
(23/26)
15.20 - Záhada hradu Černá
růže (2/13)
15.45 - Svět Elmo (43/56)
16.00 - Daleká cesta za
domovem (4/39)
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:
Hlaváček letní
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
(10/21)
21.00 - 13. komnata
05.00 - PORT
Vladimíra Mišíka
21.30 - Uvolněte se, prosím
05.30 - Správy
22.20 - Sex ve městě III
STV
(16/18)
05.59 - Dobré ráno
22.50 - Losování Šťastných
08.30 - Panorama
deset a Šance milion
09.10 - Přidej se
22.55 - Nejsem blázen
09.25 - Nedej se
00.40 - Losování Euromiliony
09.45 - Letečtí stíhači v boji:
Blízký východ (10/13) 00.45 - Dotek anděla (14/35)
01.30 - Všechnopárty
10.35 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy aneb 02.15 - Události v regionech
02.40 - Události v regionech
Návod na přežití
Brno
(10/13)
03.05 - Události v regionech
11.35 - AZ-kvíz
Ostrava
12.00 - Kuchařská pohotovost
03.30 - Regiony ČT24
12.30 - Černé ovce
03.55 - Krásný ztráty
12.45 - Střípky času
13.05 - Dvaasedmdesát jmen 04.20 - Film o filmu:
Noční hlídka
české historie
Pavel Stránský ze Zap 04.30 - I BBC se utne
13.20 - Bludiště
13.50 - Poutníci
05:59 Snídaně
Pohádka
s Novou
14.40 - Já a moje rodina
08:30 Zorro: Meč a růže (19)
(26/26)
09:25 Julie Lescaut VI (2)
14.55 - Toulavá kamera
11:30 Beze stopy (3)
15.25 - Království divočiny:
12:25 Můj přítel Monk VI (4)
Dželady
13:10 Lenssen & spol.
15.50 - Prizma
13:40 Ženatý se závazky (12)
16.15 - Tisíc let české
14:10 Kobra 11 VIII (7)
myslivosti
15:10 Hvězdná brána VI (11)
16.40 - Minuty dvacátého
16:05 Las Vegas: Kasino (21)
století
17:00 Odpolední
16.50 - Buly
Televizní noviny
19.30 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Odpolední Počasí
20.00 - Kati a blázni
17:35 Kriminálka New York
21.00 - Historie.eu
II (15)
21.55 - Zašlapané projekty
18:30 Ulice (1239, 1240)
22.15 - Vráceno v restituci
19:30 Televizní noviny
(2/8)
Sportovní noviny
22.30 - Události, komentáře
Počasí
23.10 - Střípky Jednoho světa 20:00 Kameňák 2
2009
Česká komedie
23.20 - Kachní sezóna
22:00 Tudorovci (10)
Mexický film
23:05 Purpurové řeky 2:
00.45 - Tajemství dávných
Andělé apokalypsy
léčitelů (2/3)
00:50 Bang, bang, seš mrtvej!
01.40 - Romano Ilo
Kanadsko-americký
02.50 - "Jožkakubík" z Hrubé
film
Vrbky
02:25 Novashopping
03.10 - Cikánský rok
02:45 Tabu
03.30 - Film point
04:10 Směr jih (57)
04.35 - Zpívá Karel Sháněl
04:55 Novashopping
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (59)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (18)
07:55- Přátelé III (17)
08:25- M*A*S*H (9)
08:55- Panelák (90)
09:45- Odpadlík III (10)
10:45- Právo a pořádek IV (5)
11:45- To je vražda, napsala V
(2)
12:45- Sabrina - mladá
čarodějnice II (21)
13:20- Will & Grace VII (19)
13:50- Čarodějky I (21)
14:50- Médium III (18)
15:45- Milostná rošáda
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 (18)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(56)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (10)
23:25- Sběratelé kostí I (11)
00:25- Vraždy v Kitzbühelu
(1)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona II
(10)
03:50- Kapitán Kloss (16)
04:45- Sauna - Někdo to rád
horké
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05.00 - Vivat
Španělsko!
(10/12)
05.20 - Šaty dělaj' člověka
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Experiment
10.05 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
10.30 - Kolářovic Josefka
11.00 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Na plovárně s Pete
Samprasem
13.35 - Medúza
14.05 - Šikulové
14.20 - Byla jednou jedna
planeta (10/26)
14.50 - Sportovci světa:
Zinédine Zidane 15.45 - Evropa dnes
16.10 - Rodina a já
16.30 - Chcete je?
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
19.30 - Haf! (54/62)
20.00 - Zázračná planeta:
Od vyhynutí ke
znovuzrození
20.55 - Benefiční galavečer
Trebbia
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Střípky Jednoho světa
2009
23.20 - Benefiční galavečer
Trebbia
23.55 - I BBC se utne
00.15 - TV BONSAI...
s Marthou Issovou
a Jiřím Zemanem
00.35 - Gorodok (1/20)
01.00 - Samizdat (11/15)
02.00 - Kati a blázni
02.55 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.25 - Rodina a já
03.45 - Na moll
04.25 - Jan Jindřich Grasel Loupežník bez hranic

07:00- Možnot
regionálního
vysílání
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (60)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (19)
07:55- Přátelé III (18)
08:25- M*A*S*H
08:55- Panelák (91)
09:45- Odpadlík III (11)
10:45- Právo a pořádek IV (6)
11:45- To je vražda, napsala V
(3)
12:45- Sabrina - mladá
čarodějnice II (22)
13:20- Will & Grace VII (20)
13:50- Čarodějky I (22)
14:50- Médium III (19)
15:45- Vítr naděje
Německý romantický
film
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 (19)
19:55- Počasí
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Cellular
Americko-německý
thriller
23:25- Ten pravý Cancun
Americký film
01:20- Volejte Věštce
03:05- Ve jménu zákona II
(11)
03:55- To je fór!

13. 3. 2009

06:30 -Možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (8)
07:00- X-Men: Začátek I (3)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (13)
08:00- Přátelé III (19)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:35- Wolffův revír IV
10:40- Drzá Jordan V (6)
11:40- Agentura Jasno (10)
12:40- Closer II (2)
13:40- Scooby Doo 2:
Nespoutané příšery
Americká rodinná
animovaná komedie
15:40- Premier League Live!
16:00- Arsenal FC Blackburn Rovers
18:05- 5 proti 5 - Souboj
týmů
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (20)
19:55- Počasí
20:00- Co ta holka chce
22:20- Nemilosrdná
spravedlnost
00:20- Vetřelci
Americko-britský
thriller
02:40- Volejte Věštce
04:25- Helicops II (2)

00:15 Lovec vetřelců
Americký sci-fi film
01:50 Novashopping
02:10 Volejte Novu
02:40 Babicovy dobroty
03:05 DO-RE-MI
04:35 Směr jih (58)
05:20 Novashopping
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05.00 - Až na dno
zrady Emanuel
Moravec
06.00 - Tisíc let české
myslivosti
06.30 - Správy STV
07.00 - Křesťanské umění
na Moravě
07.20 - Klíč
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Od vyhynutí ke
znovuzrození
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Putování za písničkou
06:00Dobrodružství 10.40 - Hledání ztraceného
času
Antje
a jejích přátel (15, 16) 11.00 - Kati a blázni
12.00 - PORT
06:30 3-2-1 Tučňáci! (21)
12.30 - Pětka v Pomeranči
07:00 Pirátova rodinka
12.55 - Game Page
(10, 11)
13.15 - Sabotáž
07:55 Odvrácená tvář hor
13.45 - Ladí neladí
(10)
14.45 - Kamera na cestách:
08:55 Eso W
Nová Evropa
10:10 Do útoku
15.40 - Boj o život na
Americký film
zahrádce (1/2)
12:00 Volejte Novu
16.35 - O češtině
12:30 Když Burian prášil
16.50 - Buly
Česká komedie
19.30 - Divadlo žije!
14:15 Venkovská lékařka
20.00 - Zlatá šedesátá (11/26)
Německo-rakouský
21.00 - Nikdo se nebude smát
film
Český film
16:05 Jen ho nechte,
22.30 - Střípky Jednoho
ať se bojí
světa 2009
Česká komedie
22.40 - Třistatřicettři
17:55 Babicovy dobroty
23.35 - Noc s Andělem
18:30 Koření
01.05 - Abbey Road: Live
19:30 Televizní noviny
(6/12)
Sportovní noviny
01.55 - Sešli se...
Počasí
02.40 - Je to jenom rokenrol
20:00 Next
Americký akční film 03.20 - ČT Live - Karel Plíhal
21:55 Mission: Impossible 2 04.20 - Grotesky
04.30 - Ladí neladí - 10 let
Americký akční
Pohody
thriller

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
06.00 - Šikulové
06.20 - Trojčátka (11/26)
06.45 - Sezamová angličtina
(3,4/52)
07.15 - Kromaňonec (11/21)
07.35 - Tip a Tap (26/26)
07.45 - Záhada hradu Černá
růže (2/13)
08.05 - Doma chutná nejlépe:
Ejgerim zKazachstánu
08.20 - Pettson a Fiškus Pettsonův slib
09.40 - Kuchařská pohotovost
10.05 - Dobrodružství
Malého Indiána
Americký film
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole, Týden
v regionech
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Království divočiny:
Dželady
13.30 - Krásy evropského
pobřeží:
13.40 - Mezi námi zvířaty
14.10 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (11/13)
14.40 - Doktor Martin (10/23)
15.30 - Šeherezáda (1/2)
17.05 - Šaty dělaj' člověka
17.15 - Experiment
17.45 - Smrt soudního znalce
(5/6)
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Zázraky přírody
21.15 - Past
Americko-britská
krimikomedie
23.10 - Zprávy
23.15 - Branky, body, vteřiny
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.25 - U Turn
Americký film
01.25 - Kostka 0
03.00 - 13. komnata
Vladimíra Mišíka
03.25 - Pošta pro tebe
04.15 - Na cestě po severu
Etiopie
04.45 - Izrael - muzeum
tisíciletí

Sobota

06:30 možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (9)
07:00- X-Men: Začátek I (4)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé III (20)
08:00- Svět ve válce (7)
09:15- Svět 2009
09:50- Dvojí nasazení - Berlín
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:40- Od devíti do pěti
Americká kriminální
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 (21)
19:55- Počasí
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:20- Zátaras
Americký akční
romantický film
23:20- Superpoldové
Americká kriminální
komedie
01:10- Volejte Věštce
02:55- Svět ve válce (7)
03:50- Partie
04:20- Sinan Toprak I (7)

00:30 Kriminálka Las Vegas
V (6)
01:15 Novashopping
01:35 Střepiny
02:00 Když Burian prášil
Česká komedie
04:10 Směr jih (59)
05:00 Novashopping
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05.25 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
s Martou
06.50 - Správy STV
07.15 - Akustika srdce aneb
Panu profesorovi
s láskou
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(720/2379)
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise: 3:16
zemřel
11.00 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie:
Tiberius
12.00 - Noc rozhodnutí
České drama
06:20 Tajemný
13.10 - Hodina obrany
oceán
13.55 - Terra musica
06:50 Dobrodružství Antje
14.40 - Svět umění: Věda a la
a jejích přátel (17, 18)
Hollywood (2/4)
07:25 3-2-1 Tučňáci! (22)
15.35 - Znamení a rituály
07:50 Pirátova rodinka (12)
15.50 - Světci a svědci
08:25 Domácí vězení
16.05 - Poklady světa
Americká komedie
16.20 - Magazín Ligy mistrů
10:25 McBride: Žena tří
16.50 - Buly
mužů
19.30 - Jak se točí golf
12:10 Dobrá voda (2)
19.35 - Simpsonovi XIX
13:35 Smrt talentovaného
(8/20)
ševce
20.00 - Exegi monumentum?
Český film
20.55 - Titova cesta
15:15 Četník se žení
22.00 - Na plovárně
17:00 Odpolední
s Antonínem Huvarem
Televizní noviny
22.25 - Střípky Jednoho světa
Sportovní noviny
2009
Odpolední Počasí
22.35 - Rozvedená žena
17:30 Dva a půl chlapa IV
Americký film
(16)
17:55 Rady ptáka Loskutáka 00.35 - Pocta pro Ellingtona
(1/2)
18:50 Občanské judo
01.25 - Zázraky přírody
19:30 Televizní noviny
02.35 - Čétéčko
Sportovní noviny
02.55 - Kamera na cestách:
Počasí
Nová Evropa
20:00 Výměna manželek IV
03.50 - Vodácká putování
(3)
04.05 - Krásný ztráty
21:20 Střepiny
04.30 - Křesťanské umění
21:50 Mr.GS
na Moravě
22:20 Neslušný návrh
04.50 - Chvilka hudby
Americký film

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Míša Kulička v zoologické zahradě (7/7)
06.25 - Garfield a přátelé II
(20/26)
06.50 - Trojčátka (11/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Stříbrná paruka (1/5)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Dítě hvězdy
Pohádka
14.00 - Leonie ze Švýcarska
14.20 - Cesty víry
14.40 - Křesťanský magazín
14.55 - Sváteční slovo
vojenského kaplana
15.00 - Neporažená armáda
Český film
16.20 - Vodácká putování
16.40 - Generace "0"
16.55 - Moje rodina II (11/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem Říše
pohádek (24/39)
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 - Dívka a kouzelník
21.40 - 168 hodin
22.10 - Zprávy
22.15 - Branky, body, vteřiny
22.20 - Losování Sportky
a Šance
22.25 - Dalziel a Pascoe X
(3/5)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Huff II (1/13)
01.10 - Svět umění: Věda
a la Hollywood (2/4)
02.00 - Uvolněte se, prosím
02.45 - Jak se žije kočkám
podle Drahomíry
Vihanové
03.00 - Otázky Václava
Moravce 1. část
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část
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22:20
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20:00
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19:30
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17:00

11:25
12:20
13:10
13:40
14:10
15:10
16:05

08:30
09:25

05:59 Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (17)
Pilotova žena
Kanadsko-americký
film
Beze stopy (1)
Můj přítel Monk VI (2)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (10)
Kobra 11 VIII (5)
Hvězdná brána VI (9)
Las Vegas: Kasino (19)
W
Odpolední
Televizní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka New York
II (13)
Ulice (1235, 1236)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Comeback
Beze stopy VII (10)
Odložené případy VI
(2)
Na vlastní oči
Plastická chirurgie s.r.o.
IV (15)
Zrádná mysl

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 – Televarieté
10.30 - Doktor z vejminku
(6/7)
11.10 - Zbojnické chodníčky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
07:00- Možnost
(10/13)
regionálního 13.45 - Dotek anděla (12/35)
vysílání
14.35 - Soudkyně Amy V
06:15- Teleshopping
(3/23)
06:35- Petr Pan a piráti (57)
15.20 - Game Page
15.45 - Byla jednou jedna
07:00- Oggy a škodíci
planeta (10/26)
07:10- Oggy a škodíci
16.10 - Já a moje rodina
07:25- Will & Grace VII (16)
(26/26)
07:55- Přátelé III (15)
16.30 - Kouzelná školka
08:25- M*A*S*H (7)
17.00 - AZ-kvíz
08:55- Panelák (88)
17.30 - Pod pokličkou
09:45- Odpadlík III (8)
17.55 - Předpověď počasí
10:45- Právo a pořádek IV (3)
18.00 - Události v regionech
11:45- To je vražda, napsala IV
18.25 - Černé ovce
(22)
18.40 - Živé srdce Evropy:
12:45- Sabrina - mladá
Soos
čarodějnice II (19)
18.45 - Večerníček
13:20- Will & Grace VII (17)
18.55 - Šťastných deset
13:50- Čarodějky I (19)
a Šance milion
14:50- Médium III (16)
19.00 - Události
15:45- Kolotoč života
19.40 - Branky, body, vteřiny
17:40- Regionální zpravodajství 19.55 - Předpověď počasí
19.58 - Sportka a Šance
17:40- Minuty regionu
20.00 - Pošta pro tebe
18:00- 5 proti 5
21.00 - Po stopách hvězd
18:55- Zprávy TV Prima
21.30 - Na stopě
Sport TV Prima
21.55 - Losování Sportky
19:30- Přátelé III (16)
a Šance
19:55- Počasí
22.00 - Hotel Babylon II (2/8)
20:00- Velmi křehké vztahy III
22.55 - Losování Šťastných
(55)
deset a Šance milion
21:20- Nahá jsi krásná
23.00 - Perníková věž
22:15- Sběratelé kostí I (10)
Černá komedie
23:15- Kauzy z Bostonu I (10)
00.40 - Dotek anděla (12/35)
00:10- Na plný plyn II (5)
01.30 - Hledání ztraceného
01:05- Volejte Věštce
času
02:50- Ve jménu zákona II (8)
01.45 - Události v regionech
03:40- Svět 2009
02.10 - Události v regionech
Brno
04:05- Receptář prima nápadů
02.35 - Události v regionech
04:55- Trní
Ostrava
03.00 - Sabotáž
03.30 - Tajné akce StB (10/40)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy 03.45 - Regiony ČT24
04.10 - Kultura v regionech
STV
04.35 - Generace "0"
05.59 - Dobré ráno
04.50 - Krásy evropského
08.30 - Panorama
pobřeží

22:15 112
22:50 Není úniku
Americký akční film
00:35 Kriminálka Las Vegas V
(4)
01:25 Novashopping
01:45 Rady ptáka Loskutáka
02:30 Občanské judo
03:00 Áčko
04:10 Směr jih (54)
05:00 Novashopping

09.10 - Jack Nicklaus
09.40 - Mýty a fakta historie:
Caesar
10.35 - 168 hodin
11.00 - Dobrá rada nad zlato
05:00 Novashopping 11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
05:59 Snídaně s Novou
08:30 Zorro: Meč a růže (16)
12.25 - Černé ovce
09:25 Snila jsem o Africe
12.40 - Hřiště 7
Americký romantický
14.50 - Chcete mě?
film
15.05 - Vltava v obrazech (7/86)
11:35 Odložené případy IV
15.25 - Svět zázraků: Ushuaia
(24)
(13/26)
12:30 Můj přítel Monk VI (1) 15.55 - Michelangelo
13:15 Lenssen & spol.
16.40 - Zprávy v českém
13:45 Ženatý se závazky (9)
znakovém jazyce
14:15 Kobra 11 VIII (4)
16.50 - Buly
15:10 Hvězdná brána VI (8)
19.30 - Sabotáž
16:05 Las Vegas: Kasino (18) 20.00 - Ta naše povaha česká
17:00 Odpolední
20.25 - STUDIO FOTBAL
Televizní noviny
23.45 - 880 kladívek
Sportovní noviny
00.50 - Všechno je v pohodě
Odpolední Počasí
02.20 - Vzkaz Jiřího Grygara
17:35 Kriminálka New York II
02.50 - Souboj vojevůdců
(12)
(10/13)
18:30 Ulice (1233, 1234)
03.35 - Náš venkov
19:30 Televizní noviny
03.50 - Sváteční slovo
Sportovní noviny
03.55 - Cesty víry
Počasí
04.15 - Křesťanský magazín
20:00 Ordinace v růžové
04.30 - Exit 316 - Mise:
zahradě 2 (92)
Star Dancers
21:25 Kriminálka New York III
04.50 - Příběhy staré Indie
(2)

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Muzikanti (3/4)
09.40 - Slovácko sa nesúdí
(10/12)
10.10 - Chalupa na horách
Kavčích
11.15 - Vzácný host
Mikropovídka
11.25 - Luboš Ogoun
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (11/35)
14.35 - Soudkyně Amy V (2/23)
15.20 - Děti v Čechách (10/10)
15.35 - Záhady starého Egypta
(10/10)
15.50 - Věda je zábava (17/26)
16.15 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Okrotice
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:
Blízký východ (10/13)
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (10/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho V (2/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Vltava v obrazech (7/86)
00.05 - Dotek anděla (11/35)
00.50 - Chcete mě?
01.05 - Vodácká putování
01.20 - Události v regionech
01.45 - Události v regionech
Brno
02.10 - Události v regionech
Ostrava
02.35 - Regiony ČT24
03.00 - Zajímavosti z regionů
03.25 - Zajímavosti z regionů
Brno
03.50 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.15 - Moravské písně milostné

Úterý

TV program
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V baště u hradeb vystavují Miroslav Malina a Zdeněk Tománek

Společné foto. Zleva Zdeněk Tománek, Miroslav Malina a kurátorka
výstavy Eva Kamzíková.

Ve čtvrtek 5. března se v Galerii
B v baště u hradeb konala vernisáž společné výstavy Miroslava
Maliny a Zdeňka Tománka.
Zároveň proběhl křest monografií obou umělců, kteří žijí a tvoří
v Uherském Hradišti. Oba umělci se na vernisáži "pohádali," ale
jen tak naoko. "Mně ty Zdenkovy plastiky překáží, není přes ně
vidět na moje obrazy," pustil se
do kolegy Miroslav Malina.
"Mně zas vadí ty tvoje obrázky,"
kontroval se smíchem Zdeněk
Malina.
Základem tvorby ak. malíře Miroslava Maliny (nar. 1956), vedoucího ateliéru malby na UMPRUM v Uh. Hradišti, je reliéfní kresba, která se stává postupně dominantním prvkem i
na plátnech. Jeho monografie retrospektivně shrnuje celoživotní
malířské dílo. Miroslav Malina
je absolventem AVU v Praze
(ateliér prof. Karla Součka a
prof. Radomíra Koláře). Je čle-

Zdeněk Tománek - Nechci v kleci - plastiky
Miroslav Malina - Tulák po hvězdách - obrazy
Monografie obou umělců v prodeji
Výstava potrvá do 28. března
Galerie B v baště u hradeb, Školní 49.
Otevřeno út - pá 12-17, so 9-12.

Bezejmenné trio. Zleva Bob Pacholík, Dušan Kamzík a Miroslav
Srostlík.
nem Unie výtvarných umělců
ČR, Skupiny VM a Sdružení Q.
Uspořádal řadu výstav u nás i v
zahraničí. Ve své profesionální
výtvarné činnosti se věnuje
malbě, kresbě, ilustraci, grafice a
scénografii. Je vyzrálou osobností a jeho malířské dílo je po-

staveno na dokonale zvládnutém
řemesle a technické vytříbenosti, s jeho obrazy se můžeme setkat na prestižních přehlídkách a
ve státních i soukromých sbírkách.
Zdeněk Tománek (nar. 1958) je
vyzrálou osobností současného

českého sochařství. Jeho tvorba
zahrnuje kromě klasické sochařiny a medailérství také kresbu,
malbu, realizace pro architekturu, reliéfy na zvony. Tománkovi
je vlastní spíše monumentální
projev v tradičním materiálu
(kámen, bronz, dřevo) nebo v
umělých hmotách (polyestery,
laminát) než malé formáty. Zejména jeho nové plastiky nebo
členité sochařské kompozice (v
reliéfu) jsou spíše prostorově
rozbíhajícími se projekty, v nichž variabilně kombinuje a spojuje vybrané plastické prvky,
fragmenty a struktury, které

zvlášť vytváří, se základní modelační osnovou.
Po celou dobu výstavy obrazů
M. Maliny a plastik Z. Tománka
je možné v Galerii B zakoupit jejich monografie, které mohou
být krásným dárkem či sběratelským kousk
Na závěr vernisáže zahrálo trio
Bob Pacholík, Dušan Kamzík a
Miroslav Srostlík Jak uvedl
frontman Bob Pacholík, kapela
je bezejmenná. Hrají jen pro
svoji radost, ale nutno přiznat, že
fakt dobře, čtvrteční odpoledne
v baště bylo opravdu pohodové....
-bp-

Senioři slavnostně zakončili své vzdělávání Cigánski diabli
Předáním certifikátů z rukou
představitelů města, konkrétně
pánů místostarostů Vlastimila
Uchytila a Miroslava Pišťáka a
vedení Střední zdravotnické
školy Prostějov skončila minulý čtvrtek na této škole druhá
polovina projektu SENIOR 2 s
názvem „Odpovědným přístupem ke svému zdraví, k vitalitě
a spokojenému stáří,“ o kterém
jsme vás již několikrát informovali a který vzbudil v řadách prostějovských seniorů
velký zájem.
Jen pro připomenutí uvádíme, že
senioři se mohli dozvědět v sérii
přednášek spoustu novinek o
svém těle a jako zpestření si sestavit společně kuchařku zdravé
výživy a ve druhé polovině i lehce potýrat své tělo při relaxačních
cvičeních a masážních technikách.
Ředitelka školy Ivana Hemerková konstatovala, že celý projekt

s filharmoniky

byl mimořádně úspěšnou akcí,
která prověřila jak kvality lektorů, tak i materiální vybavení školy, samozřejmě neopomněla dodat, že je stále co zlepšovat. Dále
vyjádřila přesvědčení, že kurzy
tohoto typu budou pokračovat
pro další zájemce z řad seniorské
veřejnosti, která o nabídce bude
včas informována a to i prostřednictvím našeho listu.
I představitelé města vyjádřili
spokojenost s takovýmito aktivitami, které zpestřují a obohacují
život seniorské veřejnosti, jejíž
počet v posledních letech mimochodem velmi stoupá a do budoucna přislíbili pomoc „zdravce“ ze strany radnice, hlavně pak
v oblasti finanční.
-redBrali to s humorem.
Slavnostního předávání certifikátů se zúčastnili i místostarostové
Miroslav Pišťák s Vlastimilem Uchytilem. A bylo u toho hodně veselo.

Cikánská cimbálová kapela a
symfonický orchestr, folklór a
klasická hudba – neslučitelné se
spojilo v jediný kompaktní celek a dobývá koncertní pódia a
lidská srdce. Moravská filharmonie Olomouc připravila společný program se slovenskou
Cimbálovou muzikou Cigánski
diabli a podle nadšení poslucha-

čů a návštěvníků koncertů to
rozhodně nebylo šlápnutí vedle.
Obě tělesa získala světové renomé a společné vystoupení je
skutečně hudebním bonbónkem. Ten si rozbalili a vychutnali také milovníci hudby v prostějovském Městském divadle v
rámci cyklu abonentních koncertů.
-jp-

Plné lavice. Prostějovští senioři projevili o kurz vzdělávání pořádaný Střední zdravotnickou školou nebývalý
zájem a zcela zaplnili školní lavice.

Barmani jsou opět tady
Letos už podvanácté se do Prostějova sjedou mladí učni i profesionálové barmanského řemesla, aby zde změřili síly v
soutěži míchaných nápojů. Už
XII. ročník Hanáckého poháru.
Mezinárodní koktejlová soutěž
juniorů a profesionálů CBA se
uskuteční pod záštitou Rady města Prostějova ve čtvrtek 19.
března 2009 od 11.00 hodin ve
Společenském domě v Prostějově. Pořadatelé věří, že i letošní
atraktivní soutěž spatří stovky
diváků a že se všichni budou
opět dobře bavit.
-red-

PaPaJaM v MYSTIC CLUBU
V pátek 13. března vystoupí v Mystic
clubu slovenská taneční skupina PapaJaM. Mladý projekt, který odstartoval svoji kariéru debutovým singlem „Keď ťa nechá dievča 2008,„ už
úspěšně reprezentoval Slovensko v
prestižní evropské soutěži EURODANCEWEB, kde v konkurenci
čtyřiceti zemí obsadil osmé místo. Již
1. března PapaJaM vystoupila v
pátém semifinálovém kole písničkové soutěže EUROVISION

SONG CONTEST společně s vokalistkami folklorního souboru Lúčnica.
Do soutěže aktuálně nasadili píseň
„Nemusíš sa báť.„ V přímém přenosu se po jejich boku jako vokalistky
objevily nejen zpěvačky z Lúčnice,
konkrétně Zuzana Motajová, Lenka
Kučerová, ale i Dalia Izraelová, kte-

rá zpívala na hudebních projektech
společně s Bercom Baloghom, Adrienou Bartošovou, či Lucií Lužinskou
a je také známá z tanečního projektu
MISTER-Y.
Právě nový singl PapaJaM zazní i v
prostějovském Mystic clubu. Vystoupení proběhne společně s DJ Tarabassem.
-in-

9. března 2009

Nemocnice Prostějov otevřela
na poliklinice novou ambulanci

Novou metabolickou, osteologickou, diabetologickou a endokrinologickou ambulanci
otevřela v těchto dnech Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny Agel. Nové
pracoviště se nachází ve 4. patře polikliniky na Mathonově
ulici a ordinační doba je denně
od 7.00 do 14.00 hodin.
„Ambulance je určena osobám
trpícím osteoporózou, vzácnými
nebo obtížněji léčitelnými typy
cukrovky, metabolickým syndromem, obezitou, chorobami
endokrinního systému (např.
onemocnění štítné žlázy a dalších žláz s vnitřní sekrecí),
vzácnými nebo méně častými
metabolickými chorobami, nebo lidem s recidivující urolitiázou, u kterých lze očekávat metabolickou příčinu nemoci,„ popisuje doc. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA, který v nové
ambulanci působí s MUDr. Radkou Ochmanovou a dvěma všeobecnými sestrami se zkušenostmi s edukačními programy
u diabetu mellitu, metabolic-

kých chorob a endokrinopatií.
Ambulance bude úzce kooperovat s nutričními terapeuty, edukačními pracovníky a lékaři interního oddělení i jeho ambulancemi ve 4. patře polikliniky a bude i součástí interního oddělení.
Současně byla navázána úzká
spolupráce s denzitometrickým
pracovištěm umístěným v budově Dopravního zdravotnictví
v Olomouci, které bude bez čekání pro prostějovské pacienty s
osteoporózou provádět speciální
vyšetření skeletu na špičkovém
denzitometrickém přístroji.
Pracoviště je vybaveno, mimo
standardních vyšetřovacích metod, i systémem na vyšetření
spektrální variability tepové
frekvence, s pomocí kterého bude provádět diagnostiku autonomních neuropatií. S jakýmikoliv dotazy k objednávání pacientů nebo k jejich spektru se mohou lidé obracet na telefonní číslo 582315613 nebo emailem –
david.stejskal@nempv.cz či
radka.ochmanova@seznam.cz.
-red-

Luděk Mařák vystavuje detaily přírody
Výstava fotografií Luďka Mařáka nazvaná „Kouzlo přírody„ zahájila ve středu 4. března novou výstavní sezónu v
Galerii Metro 70 v Prostějově.
Detailní snímky, náladové momentky zákoutí a snové scenérie, které dokáže vytvořit jen
příroda – to jsou drobnosti zachycené hledáčkem fotoaparátu známého prostějovského
„tuláka přírodou„, které budou zdobit halu kina Metro 70
až do 17. dubna.
Luďka Mařáka „odkojil“ les v
okolí Běleckého mlýna, kde se
brouzdal trávou, jehličím i kapradím od útlého mládí. Jeho
sounáležitost se stromy, potokem, mechem a kameny je natolik silná, že vyzařuje z každé fotografie. Doslova z ní sálá ticho,
barvy měněné v každou denní

dobu i stíny padající z korun
stromů až k samotným kořenům.
„S přírodou jsem se sžil již jako
capart, takže bylo naprosto samozřejmé vzít do ruky fotoaparát a zvěčnit tu krásu, ten okamžik, ten pohled cvaknutím
spouště. Kdykoliv vstoupím do
lesa nebo na louku, vidím nový
a nový pohled, který je pro mne
novou inspirací. Je to koníček,
záliba zachytit jedinečný moment koloběhu přírody,“ vyznává se autor nevšedních snímků (na snímku vlevo).
Prezentace fotografií v Galerii
Metro 70 je Mařákovou druhou
autorskou výstavou. Jako milovník detailů se zde představil
také v rámci Salónu hanáckých
fotografů koncem loňského roku.
-jp-

V kavárně Národního domu se zabydlely kompozice Zdeňky Trnečkové
Perfekcionistka, která vyznává dokonalou techniku.
Výtvarnice postsurrealistické
orientace, pro niž je typická
precizně zvládnutá malba v
každičkém detailu. To je charakteristika prostějovské malířky, kreslířky a fotografky
Zdeňky Trnečkové. Její obrazy jsou k vidění v kavárně
Národního domu, kde budou
provokovat fantazii návštěvníků až do konce dubna.
„Nikdy nedávám obrazům názvy. Přijde mi to zbytečné a zavá-

dějící. Každý si v mém výjevu
najde sám, co chce, dívá se svým
vlastním pohledem, uvolní stavidla své obrazotvornosti a pocitů,“ vyznává se ze své zásady autorka nevšedních sytě barevných
kompozic s erotickým nábojem.
Její práce jsou propracované do
nejmenšího detailu a jsou zároveň kompozičně nesmírně náročné. Technika, kterou Zdeňka
Trnečková používá, vyžaduje
dokonalou znalost materiálu ať
už se jedná o olejomalbu, kresbu
akrylem, japonskou či gelovou

samostatně hospodařícímu rolníkovi, po dobu pěti let ode dne
nabytí účinnosti zákona č. 85/
2004 Sb., tzn. platí do 1. 5. 2009.
Po tomto datu osvědčení automaticky zaniknou, není tedy nutná
návštěva úřadu!
Pokud tyto osoby chtějí i nadále
vykonávat zemědělskou výrobu,
musí se zaevidovat jako zemědělští podnikatelé na příslušném
obecním úřadě obce s rozšířenou
působností, podle adresy trvalého
pobytu, popř. sídla právnické osoby. K evidenci postačuje občanský
průkaz a 1.000,- Kč správní poplatek. Jiné doklady nejsou zapotřebí.
Agendou evidence zemědělských
podnikatelů je u obcí Prostějovska
pověřen odbor obecní živnostenský úřad MěÚ v Prostějově (kontakt : Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, tel.: 582 329
505).
Jiří Kratochvíl

Soudní dražba movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil
dražbu movitých věcí, která se
uskuteční dne 13. března 2009 v
9.00 hodin v bývalé kotelně na
Sídlišti svobody v Prostějově.
Dražba je nařízena proti povinnému Lubomíru Klusovi z Prostějova. Dražit se bude rozkládací
gauč s vyvolávací cenou 1 koru-

na, válendy (2 ks) s vyvol. cenou
1 koruna za kus a barevná polička
s chromovým držadlem/2 ks) s
vyvol. cenou 1 koruna.
Prohlídka dražených věcí je možná pouze v den dražby po dobu
registrace dražitelů od 8.45 do
9.00 hodin v bývalé kotelně na
Sídlišti svobody.

Oznámení o přerušení
dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Niva
Dne: 18.3.2009 od 12:00 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: od
č. 9 a č. 48 po č. 131, 140, 74, 73
- obchod
Obec: Prostějov- Vrahovice
Dne: 23.3.2009 od 8:00 do
16:00 hod. - vypnutá oblast:
Areál fa. AMF REECE
Obec: Prostějov
Dne: 23.3.2009 od 8:00 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ulice Holandská č.p. 4121
Obec: Rozstání - Baldovec
Dne: 23.3.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: od
domu č. 240 po č. 220
Obec: Osíčany
Dne: 23.3.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Osíčany - od koupaliště levá strana obce po č. 35 a obou-

stranně RD podél komunikace
směr Prasklice vč. zem. budovy.
Obec: Jesenec
Dne: 25.3.2009 od 7:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: od
č. 3 po č. 31, dále protější strana
od hospody po č. 55 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 25.3.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
obytný dům na Cyrila Boudy č.
4.
Obec: Prostějov- Vrahovice
Dne: 27.3.2009 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ul.
Čs. arm. sboru od č. 15 (naproti
ul. K. Světlé) po č. 56 a 45 v Čechůvkách, celé ul. Jaselská, K.
Světlé, Sokolovská, Kijevská,
Prešovská, včetně přilehlých
uliček, Trpinky.
Obec: Otonovice
Dne: 27.3.2009 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
pravá strana obce od č. 13 po
konec obce směr Hrubčice vč. č.
51, 52 a 53.
E.ON Česká republika, s.r.o.

tužkou nebo akvarelovým pastelem.
„Náměty nacházím všude. K
malování mě vyprovokují třeba i
špatné zprávy na Nově,“ tvrdí
malířka, která byla jedním ze zakládajících členů výstavní galerie Atrium liberalium na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde studovala.
-jpSnímek z vernisáže.
Zdeňce Trnečkové blahopřeje
Miroslav Švancara, kurátor výstavy.

Členové skupiny Fototrio se představují v Galerii Linka
V pátek odpoledne byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Akordy světla II v Galerii Linka Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově
(Kravařova ul.). Ukázky své
tvorby tady v druhém ročníku
vystavují členové skupiny Fototrio. Bohdan Kousal se představuje snímky sítnice lidského oka,
Michal Kriška vystavuje fotografie detailů výroby kytarových
strun, Zdeněk Pella se tentokrát
zaměřuje na snímky z jazzových
koncertů.
Bohdan Kousal (*1973) je
uznávaným očním lékařem, nyní

Živnostenský úřad upozorňuje:
rolníci, zaniká vám osvědčení!
Odbor obecní živnostenský úřad
MěÚ v Prostějově upozorňuje, že
dne 1. 5. 2009 končí platnost osvědčení, které obce vydaly samostatně hospodařícím rolníkům
(tzv. „SHR„) , podle zákona č.
105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č.
219/1991 Sb. a zákona č. 455/
1991 Sb. V současné době je na
Prostějovsku vydáno cca 2 000
osvědčení k SHR.
Na základě zákona č. 85/2004 Sb.,
účinného od 1.5.2004, došlo ke
zrušení ustanovení zákona č. 105
/1990 Sb. a zákona č. 219/1991
Sb, která upravovala podnikání
soukromě hospodařících rolníků.
Osobám, které se na základě tohoto zákona nezaevidovaly jako osoby provozující zemědělskou výrobu a nezískaly osvědčení podle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, platí osvědčení, vydané
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Přišel i Mistr. Na tvorbu svých
kolegů se přišel podívat i známý
prostějovský fotograf Karel Novák
(vlevo).

pracuje v Praze. S fotografií začínal již v roce 1988, s vlastní fotokomorou. S nástupem moderních technologií zařadil do rejstříku svých fotoaparátů i digitální
přístroj. V současné době využívá fotoaparát zejména v zaměstnání, které je mu zároveň koníčkem. Fotografuje a vyšetřuje
především sítnice očí metodami
flurosecenční a indocyaninové
angiografie.
Michal Kriška Dunajský
(*1980) je pedagogem na VUT
Brno. Fotografie ho oslovovala
již v dětství, kdy společně s otcem trávil dlouhé hodiny v domácí fotokomoře. Od počátku
roku 2006 se věnuje intenzivněji
úpravě a možnostem digitálních
fotografií. V budoucnu se chce
věnovat portrétní fotografii. Me-

zi jeho zájmy patří také reklamní
a produktová fotografie, mezi
něž patří právě vystavované
snímky z výroby kytarových
strun.
Zdeněk Pella (*1961) je pedagogem na prostějovské ZUŠ Vl.
Ambrose. Fotografii se věnuje
od smdesátých let minulého století. I když hlavní těžistě jeho
tvorby spočívá v krajiné fotografii, v poslední době se věnuje i fotografii sportovní a tzv. streetfotu. Zpestřením jeho fotografické
činnosti je rovněž dokumentování koncertů a dalších kulturních akcí.
Výstava potrvá do konce března.
Po ukončení výstavy bude možno fotografie shlédnout na
stránkách http://fototrio.wz.cz.
-bp-

V sobotu se konal 1. Svatební den v Prostějově
V sobotu 7. března 2009 se v
prostějovské restauraci U TŘÍ
BŘÍZ uskutečnil 1. Svatební
den. Akce tohoto druhu se konala v Prostějově poprvé. Nápad na
její uspořádání se zrodil v hlavách dam, které v tomto podniku
pracují, jmenovitě Kamily Lánikové a Aleny Coufalové. Obě
průběh celé akce bedlivě sledovaly a staraly se o její hladký
průběh. Nebyly však jediné.
Hudební aranžmá měl na povel
DJ Áda, úvodní a průvodcovské
slovo obstarávala Hana Pernicová. Ta nejenže konferovala samotné mόdní přehlídky, ale také
informovala všechny přítomné o
nabídce prezentujících firem.
Všechny firmy byly z Prostějovska a to byl také účel této akce.
Ženy si zde mohly vyzkoušet
ukázku líčení kosmetikou Mary
Kay, kterou představovala a ná-

sledně pak i aplikovala Miluše
Pekrová. V nabídce měla například denní, večerní nebo svatební líčení. Poskytovala též odborné rady, jak pečovat o pleť.
Nebyla však jedinou prezentující v oblasti kosmetiky a kadeřnictví. Mezi další účastníky
bych uvedla: Kadeřnický a kosmetický eurosalon Studio Jiří
Malý, Kosmetické a kadeřnické
Studio NAISY - paní Vačkářové.
Svatební salony, které se tu prezentovaly - Svatební salon MARILYN - paní Čermáková, Svatební studio STYL - paní Kresová, DD Salon - manželů Dosedělových. Všechny nabízely
opravdu krásné modely. Ať už to
byl ten či onen salon, bylo se vždy na co koukat. Své modely na
mόdní přehlídce zde předvedla i
oděvní firma Koutný. Nejen šaty, ale i květiny jsou při takovéto

příležitosti vhodným doplňkem.
Své umění zde předvedli zástupci květinářství: FLORIS - Ing.
Koutná a paní Vysloužilová,
květiny PHOENIX - paní Makové, květinářství KREATIV paní Křupková, Květiny IRIS paní Lodesové.
Líčení, účesy, šaty, květiny a co
dál? No přece prstýnky. Se svou
nabídkou se zde představila firma Zlatnictví KALÁB. Jejich
nabídka byla velmi pestrá, takže
si myslím, že kdo si chtěl vybrat
nebo popřípadě objednat, tak tak
učinit mohl.
A kdo čekal, že tu najde i zástupce cukrářských firem, nespletl

se. „Sladké“ bylo zastoupeno
cukrárnami FANTAZIE - paní
Daněčková, Maňáková a cukrárnou KOUDELKOVÁ/ ŠTVERÁKOVÁ sídlící v Drozdovicích. Ochutnat jsme mohli i
„umění“ studentů z oboru cukrář/cukrářka SOU Prostějov.
O dokumentaci z této akce se
staraly 3 fotografické firmy. A to:
Fotograf Josef FRANC - Prostějov, Fotografie SINCO - Žižkovo nám. a FOTO EXPRES - Ing.
Pracný.
Popřípadě, kdo si chtěl objednat
kočár - aby byl opravdu stylový,
měl možnost. Jízdu historickým
kočárem prezentoval Václav

Obr z Čech pod Kosířem.
Každý z uvedených salonů nabízel již při vstupu do přichystaných prostor zajímavou slevu či
akci. Například Eurosalon Studio Jiří Malý slevu na výrobky
firmy Wella ve formě dárkového
poukazu, nebo výherních balíčků Wella Profesionals. Zda
dotyční vyhráli či nikoliv, se následně mohli již v klidu domova
přesvědčit
na
www.studiomaly.cz. Svatební
studio STYL zase poskytovalo v
onen den 10% slevu jak na svatební šaty, tak na snubní prstýnky, ale při objednání svatebních
šatů… Šárka Zapletalová -in-

Inzerce
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Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz
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S PORT Jestřábi = STOP
Událost týdne
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Boxeři vezou

Trenér Flašar: Je mi na blití! z Maďarska remízu!

Hokejoví Jestřábi a jejich příznivci se vytouženého postupu
do play off nedočkali. Definitivní stopku a předčasné poslání na
dovolenou jim vystavili hráči
Žďáru nad Sázavou, kteří v nedělním utkání s Uničovem body
neztratili a šťastnou výhrou 2:1
si narozdíl od Prostějova
umístěnku ve vyřazovacích bojích zajistili. Tento výsledek
rozpálil do běla trenéra Jestřábů
Aleše Flašara, který zápas na
Vysočině sledoval s manželkou
u internetu prostřednitvím on-line přenosu. "Nečekal jsem, že
Uničov odjede do Žďáru s mančaftem složeným z dorostenců.
Je mi z toho na blití. Všechno se

podle mého názoru odehrálo v
zákulisí. V momentě, kdy uničovský Sršeň netrefil prázdnou
bránu, mi bylo všechno jasné,"
svěřil se Večerníku lodivod hokejových Jestřábů těsně po
zápase, který rozhodl o konci letošní sezony pro jeho svěřence.
Emoce v jeho případě hrály velkou roli, zavolali jsme mu těsně
po utkání. "Chtěli válku, tak ji
teda budou mít! Toto Uničovu
rozhodně nikdy nezapomenu,"
dodal ještě rozezlený Aleš Flašar.
Přitom nedělní utkání, ke kterému fanoušci prostějovského hokeje vzhlíželi s obrovskou nadějí, se nevyvíjelo z našeho pohle-

du vůbec špatně. Bylo ale nutné,
aby domácí Žďár bodově ztratil.
Jakkoliv, alespoň jeden bod. To
by poslalo Prostějovany do play
off. Ještě po dvou třetinách byl
stav nerozhodný 1:1. Uničov
měl několik šancí, ale gólem neskončila ani jedna z nich. Ani
nejmladší ze známé hokejové
rodiny Sršňů nedokázal trefit
prázdnou bránu. A trest přišel v
poslední části hry. V čase 48:11
se trefil domácí Plachý na 2:1 a
hosté už nedokázali (nechtěli?)
ve zbytku času odpovědět.
Žďárští fanoušci dlouho po utkání slavili postup a na Jestřáby
ukázali na dálku dlouhé nosy...
-zv-

„Tohle jim
teda rozhodně
nedaruju,“

A jsme tam! Podobné pocity ovládly kompletní sestavu
České republiky po vítězném střetnutí 1. kola Davisova poháru s Francií. Lví podíl na konečném porobení favorita mají tenisté
TK AGROFERT Prostějov Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, které
dovedl k velkému triumfu nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, šéftrenér prostějovského klubu. Hráčské duo se přičinilo o devastaci favorizované Francie rovnou měrou, když oba hráči porazili v singlech
hráče světové desítky Simona a v sobotním euforickém deblu nedali žádnou šanci páru Llodra, Gasquet! První krok na cestě za vytouženou salátovou mísou se tedy prostějovským tenistům hájícím barvy
České republiky vydařil. Doufejme, že se bude stejnou měrou dařit i
v dalších fázích prestižní soutěže. BERĎO, ŠTĚPČE VY TO DOKÁŽETE!
Foto: Jiří Vojzola

říká na adresu uničovských
hokejistů Aleš Flašar

Rohovníci BC DTJ Prostějov
vykročili do interligy pravou
nohou! V úvodním kole na
horké půdě maďarského
týmu Gladiators Györ dokázali vybojovat remízu. Bodový zisk je o to cennější, že
se tak stalo v zemi, kde je box
takřka národním sportem.
„Ta atmosféra byla přímo
elektrizující. Profesionální
zápasy, doprovodný program
navíc vyprodaná moderní hala s kapacitou dva tisíce diváků, tři televizní štáby, zástupci maďarské vlády,“ nevím co už víc k tomu mám dodat, popsal se zasněným pohledem působivou kulisu interligového střetnutí trenér
hostujícího družstva Radek
Křížek. Vynikající náladu hanácké výpravy navíc umocnil
i dosažený výsledek. „Tak to
se přiznám, že jsem s remízou
ani v duchu nepočítal. Výkony našich borců dokázalo
ocenit i vyspělé obecenstvo.
Maďaři opravdu boxu hodně
rozumí. I při porážce domácího borce byl vítěz
oceněn uznalým potleskem.
K celkovému dobrému dojmu
přispěli i rozhodčí. Byli to naprostí profesionálové, kteří
nehleděli na to jestli hájí boxer domácí barvy nebo má
dres soupeře,“ pochvaloval si
i vysokou úroveň ringových
arbitrů kormidelník prostějovských rohovníků. Sou-

časně už hlavní činovník hanáckého klubu přemýšlel o
tom jak se organizačně alespoň přiblížit vysoko nasazené
laťce. „To opravdu nevím jak
to provedeme. To byly první
myšlenky, které se mi začaly
honit hlavou po vstupu do haly v Györu,“ přiznal rozporuplné pocity z prostředí zastaralé sokolovny Křížek. Dalším zápasem interligy bude
střetnutí BC DTJ Prostějov s
výběrem z Polska. Mělo by se
uskutečnit právě v prostějovské sokolovně 4. dubna. „Neřeknu vám v tuhle chvíli, jestli se bude jednat o klubový
výběr nebo reprezentaci některého Vojvodství. Organizátoři interligy chtějí, aby
zúčastněné tým boxovaly pod
hlavičkami klubů a ne států
nebo krajů,“ zatím nemohl
podat přesnější informace o
skladbě dalšího soupeře Radek Křížek. Před domácím
zápasem interligy, by měli
prostějovští boxeři ještě absolvovat utkání domácí extraligy v Ostravě. „Původní termín je víkend 28. nebo 29.
března, ale Ostravané licitují
se sestavou, takže se jedná o
odložení. My bychom samozřejmě rádi boxovali, ale v
našem svazu je možné všechno…,“ není si v souvislosti s
tuzemskou termínovou listinou ničím jistý kouč BC DTJ
Prostějov.
-zv-

Gladiator Györ - BC DTJ Prostějov 7:7
do 57 kg:
do 64 kg:
do 60 kg:
do 75 kg:
do 75 kg:
do 81 kg:
do 69 kg:
Prostějov ovládl Ostravu. Početná enkláva tenisových
nadšenců z Hané vytvořila českým tenisovým hrdinům
vskutku pravou domácí atmosféru.
Foto: Jiří Vojzola

Foto týdne

Prostějovská armáda v cestě
za titulem ZAJATCE nebere!
Po třetím jednoznačném utkání
s Přerovem, které rozhodlo o postupu našich volejbalistek do semifinále extraligy, jsme na slovíčko pozvali nahrávačku prostějovského družstva Michaelu
Jelínkovou. Ta byla ostatně nedávno vyhlášena i jako nejlepší
volejbalistka České republiky
hrající na tomto postu.

Je to už vůbec play off, potrápí nás někdo víc? Co
se asi jiného může honit hlavami prostějovských volejbalistek. Ve čtvrtfinálové sérii s Přerovem se na sebe mezi výměnami plejerky VK dívaly často obdobným způsobem. Soupeř je totiž vůbec neprověřil a ve všech devíti setech působil až příliš odevzdaným dojmem.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Sportovní tipy

Čtvrtfinále proti Přerovu máte
úspěšně za sebou a moc jste se
nezapotily...
Jsme rády, že nás tato série nestála moc sil. Nyní máme dva
týdny čas k tomu, abychom kvalitně potrénovaly a připravily se
na semifinále. Zatím jak to tak
sleduju, našimi dalšími soupeřkami budou holky z Olympu Praha.

Jak byste hodnotila skutečnost, že už jste dvanáctý
mistrovský zápas vyhrály
3:0?
Jasně, že se díváme na výsledky,
ale ty v podstatě vzhledem k výši
skóre nejsou nejdůležitější. Tím
je náš výkon a ten je v poslední
době perfektní. A to je to nejdůležitější.
Poznáte, že vaše soupeřky jsou
v podstatě odevzdané?
Samozřejmě je to trošičku cítit,
ale o to je to horší pro nás. Musíme se donutit koncentrovat se
na zápas po celé tři sety. Ale myslím, že se nám to daří a soupeřky
nepodceňujeme.
Máte vypsány nějaké odměny, abyste vyhrávaly pořád tři
nula?

Majkl umí i servis. Prostějovská nahrávačka se překvapivě výtečně
prezentuje i nechytatelnými servisy.
Foto: Zdeněk Pěnička

To ne. Vyhrávat takovým způsobem je přece v zájmu nás hráček
i fanoušků obecně.
Nehrozí tedy, že některá z vás
nějaký míč prostě "odflinkne?
Myslím si, že to určitě ne. Snažíme se podat na hřišti maximální výkon a každá z nás chce hrát
každý míč naplno. Nikdy nečekáme, až nás trenér napomene
nebo nám něco vytkne.
Která utkání považujete za
přínosnější? To s Bielsko Bialou, jejíž hráčky byly jasně lepší, nebo tato, kde jednoznačně dominujete vy?
Pro každé družstvo je určitě
přínosnější zápas s těžším soupeřem, takže moje odpověď je jasná. Utkání s Polkami nám ukázala, kde máme rezervy a na nich
nyní můžeme pracovat.
Co vás nyní čeká v nadcházejících dnech?
Určitě se s trenérem zaměříme na
kondici a zřejmě doladíme i některé kombinace.
Vy sama byste uvítala během
čtrnáctidenní přípravy nějaký
přátelský zápas s kvalitním
soupeřem?
Těžko říct, zda se takový volný
soupeř vůbec k sehrání přáteláku
najde. Družstva hrají teď play off
jako my a asi se spíš budou soustředit na klidnou přípravu.
Ostatně my samy máme za sebou velké množství zápasů. Takže čím méně teď budeme hrát,
tím se na utkání budeme více
těšit.
Máte před sebou semifinále.
Koho byste raději, Olymp Praha nebo Ostravu?
Myslím si, že je to jedno. Vzhledem ke vzdálenosti by byla lepší
Ostrava, ale vzhledem k vývoji
jejich zápasů to bohužel zatím
vypadá na Olymp. Ale necháme
se překvapit.
A zase budete chtít všechno vyhrát 3:0?
No samozřejmě. Zajatce na cestě
za titulem nebereme!
-zv-

Norbert Notigán - Miroslav Šerban
László Tóth - Miroslav Bilinský
Benjamin Tóth - Hamo Aperyan
Tibor Varga - Marek Chmela
Tamás Vass - Vardan Besaljan
Ferenc Martinek - Jan Šlachta
Daniel Zámbó - Pavel Duda

1:1 na body
2:0 r.s.c. v 1. kole
0:2 na body
2:0 na body
0:2 na body
0:2 K.O. ve 2. kole
2:0 na body

Fotbalistky Kostelce
vyhrály halový turnaj
Pitáková to odjezdila po zadku!
Nedávného ženského halového turnaje v Lysicích se
zúčastnilo první i rezervní
družstvo FC Kostelec na
Hané. Zatímco "béčko" obsadilo v konkurenci silnějších
týmů deváté místo, "ačko" na
turnaji excelovalo a po zásluze ho celý vyhrálo! Po úvodní
plichtě s Boskovicemi dokázala děvčata z Kostelce porazit Lažany 2:1 po brankách
Tomešové a Pitákové, rezervu Ráječka rozdrtila 3:0 po
hattricku Tomešové, nad Kunštátem zvítězila 2:1 (Tomešová, Pitáková) a nad Boskovicemi 1:0 (Pitáková). Závěrečná bezbranková remíza s
Drnovicemi už pak kostelecké dívky poslala do vytouženého finále, ve kterém znovu porazily Boskovice, tentokrát po přesvědčivém výsledku 3:0. Dvě branky vstřelila Pitáková, třetí přidala
Oravcová. Kostelecké ženské
fotbalové A družstvo nastou-

pilo na turnaji ve složení
Křupková -Tomešová, Krůpová, Švecová, Všetičková,
Pitáková a Oravcová. Rezerva, která v boji o deváté místo porazila béčko Ráječka
1:0, hrála ve složení Piňosová
- Otáhalová, Páleníková, Kořenovská,
Pavlízková,
Křížková, Burgetová a Poučová.
"A družstvo podalo velmi bojovný výkon, jehož výsledkem je celkové prvenství v
turnaji a skóre 11 : 2. Tradičními oporami byly Tomešová, Křupková, Pitáková, zejména posledně jmenovaná
odjezdila celý turnaj doslova
po zadku. B mužstvo se potýkalo s velkou marodkou,
přesto v posledním zápase
družstvo zabojovalo a vítězstvím obsadilo konečné 9.
místo na turnaji," hodnotil
výkony kosteleckých fotbalistek trenér Petr Merta.
-mik-

A družstvo kosteleckých fotbalistek těsně po vítězném finále halového
turnaje v Lysicích.
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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: 2,395.000,-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

BYTY - PRODEJ

3+1 Bohuslavice, družstev./panel. Zvýšené
přízemí, balkon, plast. okna.
SLEVA! CENA: 620 000Kč

BYTY- PRONÁJEM

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

Tel.: 773 645 907

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

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

Tel: 773 645 907

Prostějov,
e. králíka
Prodej panelového
bytu 2+kk, OV, v obci Prostějov, ulice E.
Králíka. Podlahová
plocha bytu je 50 m2 a nachází se v 2.NP.
Koupelna je po rekonstrukci, nová kuchyňská linka.
cena dohodou!!!
VÝRAZNÁSLEVA

Prodej RD 8+1 v Kostelci na Hané. Zahrada
887m2jepřístupnáizezadu.3xWC,2xkoupelna,
plyn. vytápění + krb.kamna,el.e.220/380V,
studna, obec. kanalizace. Ve dvoře dílna, kůlna
na parkování auta, chlév.RD je vhodný i jako
dvougenerační, popř. k bydlení i podnikání.Velmi
dobrý tech.stav!
Cena: 3 650 000Kč

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

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

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

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

Tel.: 777 181 816

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
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!

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!

NOVINKA

Prodej zděné zahrad. chatky se zahradou
450m2 v obci Studenec.
Cena: 180 000Kč

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.,

Tel.: 773 645 907

stražisko-maleny
Pozemek v rekreační
oblasti s možností výstavby chaty,celková
plocha 432m2,voda
na pozemku,el.230
/380V,štěrková příjezdová cesta,vjezd pro
nákladní vůz,na pozemku malá chatka
cena:195.000,-kč

tradice kvalitnícH
služeb už Od rOku 1992

tel.č. 773 645 907

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

tel.606 842 329

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

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

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: 690,-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.

Nejbližší termíny aukcí
pozemků Prostějov
Aukce jsou konány v Červeném salonku
Národního domu v Prostějově.
7.aukce (značenáA7 – celkem 6 pozemků)
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.

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

Prostějov, ul. šárka
Prodej družstevního bytu 2+1 po kompletní
rekonstrukci, 4. patro, 55 m2, zděné jádro, nová
kuch.linka, nová elektroinstalace.
cena: kč 1.120.000,-

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

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

mOžnOst vÝměny
za byt + dOPlatek!
Prostějov - držovice, ul. Olomoucká
Novostavba RD 5+kk, obytná plocha 177 m2,
v domě krb, infrasauna, plyn. ÚT, 2 koupelny.
Zast. plocha 114 m2, zahrada 246 m2 se studnou. sleva! cena: kč 3.900.000,- sleva!

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,-

Prostějov, ul. kovaříkova
Novostavba RD 5+1 s garáží, obytná plocha 260
m2. Pozemek celkem 1171 m2.
cena: kč 8.200.000,cena pronájmu: kč 20.000,-/měsíc + inkaso

stražisko,okr. Prostějov
Prodej budovy pohostinství v chalupářské oblasti. V přízemí vinárna (60 míst), salonek, letní
zahrádka, v patře restaurace (60 míst) s terasou,
kuchyně. Možná půdní vestavba. Pozemek celkem 1661 m2.
cena: kč 4.238.000,-

VÝRAZNÁSLEVA

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. + ink.
Pronájem kanceláře 80m2, ul.Svatoplukova,
PV.Volné ihned! Cena:7300,-Kč/měs.vč.služeb!
Pronájem garážového stání ul.
Krasická, PV.
Cena: 500Kč/měs.
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n 1+kk – sídl. E. Beneše: os. vlast./panel., 1.p./
ze 7, plast. okna, nová lodžie, v rekonstr. domě,
po prodeji volný NOVINKA: 880 000 Kč
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
n 2+1 - E. Beneše: družst./panel., 59 m2, zvýš.
přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna,
obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný byt; po prodeji volný
Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – B. Šmerala: družst./panel., 7.p./ze 7,
výtah, v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená
fasáda.Vbytě šatna a vest. skříně.
Cena: 1 150 000 Kč
n 2+1 – sídl. Sport, Kostelec na Hané: os.
vlast./panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.
okny a novou lodžií, nová koupelna, kuchyně,
podlahy, vest. skříně, šatna v bytě
Cena: 1 250 000 Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost převodu do os. vlastnictví a platby hypotékou), 2.p./ze 4, výtah, vl. etážové topení, lodžie,
vest. skříně a komora v bytě, ihned volný
Cena: 1 250 000 Kč
n2+1-Brněnská:panel./os.vlast.,63m2,zvýš.
přízemí/ze4,plast.okna,vrekonstr.domě,ihned
volný
Cena: 1 390 000 Kč
n 3+1 – 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 - Šmeralova: družst./panel., byt asi rok
pokompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–
nová kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v
bytě šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie,
v revitalizovaném domě
NOVINKA: 1 800 000 Kč

PRONÁJEM

Prostějov, Okružní ul.
Prodej bytu 2+1 s alkovnou v osobním vlastnictví,
3. patro, 55 m2, lodžie.
cena: kč 950.000,-

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. šárka – 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
2+1, ul. šárka – DB, 55 m2, 4. patro, po kompletní rekonstrukci
Kč 1.120.000,3+1, kostelecká ul. – DB, 72 m2, 6. patro, po
celk. rek., zděné jádro, lodžie kč 1.468.000,-

byty – PrOnájem:

1+1, ul. slavíčka kč 4.900,-/měsíc vč. inkasa
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
3+1 po rekonstrukci, mozartova ul.
kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa

1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný
NOVINKA:6200Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1 – K. H. Kepky: rekonstruovaný byt (nová
kuch. linka, podlahy, koupelna…), s plast. okny a
novoulodžií,volnýod4/09
NOVINKA:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1–Březinova:nezařízenýcihl.bytsvl.topeními
ohřevemvody,zahrádkazadomem,volnýod1.4.09
Cena:5000Kč+ink
1+1 – Sídl. svobody: nezařízený byt v přízemí rekonstr.domu,ihnedvolný
NOVINKA:5200Kč+ink
2+1 – V. Špály: nezařízený byt, 60 m2, se šatnou,
plast.oknyalodžiívrekonstr.domě,ihnedvolný
Cena:6900Kčvč.ink
2+1–J.B.Pecky:nezařízenýcihl.bytsplast.oknya
balkonem,volnýod1.3.09 Cena:7000Kčvč.ink
3+1–E.Beneše:nezařízenýbytsešatnou,plast.oknya2malodžiemivrekonstr.domě;volnýod1.5.09
Cena:8500Kč+ink
3+1 – Komenského: nezařízený cihl. půdní byt,
2.patro,ihnedvolný;vl.etážovétopení
NOVINKA:7000Kč+ink
PRONÁJEMGARÁŽE–Krasice–pronájem
řadovégaráže,ihnedkdispozici
Cena:800Kč/měsíc,platbačtvrtletně

www.realspektrum.com

9. 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
03 PV
novém kuponu. Uzávěrka hlasování je 31. března 2009.

9. března 2009
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108, mob.: 775 972 620
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
NOVÁ VÝSTAVBA RD

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

Prodej část.zrek. RD 4+1, v Drahanech. Zast.
plocha 144 m2, zahrada 144 m2. Obec.voda,
220/380 V.
Cena 590.000 Kč

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

Prodej 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!
BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s lodžií, PV-Kostelecká,
1.250.000 Kč SLEVA!

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 obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláří PV-Svatoplukova,
28,4+51,8 m2, 1.p.
7 200 Kč/měs.
48 +27 m2, 1p. nezař.
7 300 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul. 15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Pronájem KO u centra,obchody,kanceláře,sklady,dílny, v rekonstrukci. Cena v RK
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 Lešany 6150 m2
80 Kč/m2
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
PoleVícov3760m2
25Kč/m2
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- PRODEJ

Klenovice
Samostatně stojící novostavba RD 6+kk s garáží,
terasou, v klidné části, zast. pl. 132m2, plyn.ÚT +
teplovzdušné vytápění z krbu do všech místností..
Bližší informace v RK
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

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 vým.64 m2 s krásným výhledem v klidné
lokalitě, plastová okna, nízké náklady na bydlení, garáž,
parkování.
Cena:1.400.000,--Kč

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
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
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
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
Držovice
Prodej 2 pozemků určených pro stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemku, výměra pozemku 1020 m2.
Cena: 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická
Prodej pozemku určeného na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m2.
Cena: 900,- 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,…

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

NÁŠ TIP!

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV
Chata Plumlov
Tel. : 777 851 606
Dřevěná chata, podsklepená, otop krbem, pitná voda natažená do chaty, el.
energie 220/380V, bazén, venkovní krb,
ohniště, venkovní sprcha. Velmi pěkná.
Cena : 499.000,- Kč

NOVINKA!

BYT
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
63 m2
63 m2
72 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
1.514 tis. Kč
1.514 tis. Kč
1.580 tis. Kč
1.972 tis. Kč
1.972 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.233 tis. Kč
2.498 tis. Kč
2.498 tis. Kč

2+1 Slavíčka, PV
Tel.: 777 231 606
Panel, dům po rekonstrukci, lodžie, 62
m2, I.patro, šatna, prostorná kuchyně s kuchyňským koutem, plastová okna, žaluzie,
plovoucí podlahy. Cena : 1.040.000,- Kč
RD 5+1 Čehovice – okr. Prostějov
pozemek: 1.145 m2, garáž, zahrada, řadový
dům po rekonstr., balkon, komp. IS,
Cena: 2.700.000,-Kč
RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Cena : 760.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

2+1 Prostějov – Držovice Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, 52m2, 1. Patro, menší
zděný bytový dům celkem o 6 bytech.
Neprůchozí pokoje, zděná koupelna,
vlastní vytápění kombinovaným kotlem,
orientace západ. Cena : 1.320.000,- Kč

RD 4+1 Vřesovice - okr. Prostějov
pozemek: 1.782 m2, novostavba, garáž,
zahrada, řadová zástavba, terasa, plas. okna.
Cena: 2.000.000,-Kč

RD Želeč 3+1 – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, garáž, zahrada, průjezd,
sedlová střecha, hala, komp. IS.
Cena: 1.570.000,-Kč

DOMY – PRODEJ

NOVINKA!

RD Stražisko
Tel.: 777 231 606
Samostatně stojící RD, udržovaná zahrada o výměře cca 500m2. Dispozičně 5+1,
topení plynové Wafky, voda ze studny,
žumpa, elektřina. Dům je suchý, podsklepený.
Cena : 1.170.000,- Kč

Pornice 7+1, poz. 2.460 m2 1.400.000,- Kč
Ptení 4+1, poz. 221 m2
1.420.000,- Kč
Želeč 3+1, poz. 800 m2
1.570.000,- Kč
Držovice 2+1 poz.337 m2
1.590.000,-Kč
Pěnčín 3+1, garáž
1.300.000,-Kč
Vřesovice 4+1, poz. 1.782 m2 2.000.000,- 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
2.900.000,- 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
Prostějov – Wolkerova
6.500.000,- Kč
Prostějov – Olomoucká
7.000.000,-Kč
Prostějov - hl. nám.T.G.M. 21.500.000,- Kč

POZEMKY – PRODEJ

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

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

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

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláře:
* zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytů
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
převod, pozůstalost a úvěry
* zpracování daňových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostředkování úvěru a pojištění
* konzultace a poradenská činnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:

REzERvacE

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

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

BYTY - PRODEJ

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

Chata Drahanovice – Střížov Tel.: 777 851 606
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
BYTY PRONÁJEM:

1+1, n/c, Brněnská, PV
6.000,- Kč/měs. vč.ink.
2+1, n/c, Pod Kosířem, PV 5.000,- Kč/měs. + ink.
2+1, z/c, Vodní, PV
6.000,- Kč/měs. + inkaso
3+1, n/p, Špály, 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:

Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

998.000,- Kč
1.048.000,- Kč
1.100.000,- Kč
1.100,- Kč/m2
430,- Kč/m2
1.390,- 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

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 V. Špály p/dr, 56 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 Moravská p/dr, 73 m2
3+1 E. Beneše p/ov, 74 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

650.000 Kč
900.000 Kč
930.000 Kč
1.200.000 Kč
980.000 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
1.340.000 Kč
1.500.000 Kč
1.550.000 Kč
1.650.000 Kč
1.700.000 Kč
1.960.000 Kč
1.970.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM

Pokoj J. Kučery c, 12 m2 3.500,-Kč vč.ink.
1+1 V. Amdrose c, 36 m2 4.700,-Kč + ink.
1+1 Šafaříková c, 30 m2
5.500,-Kč + ink.
1+1 Dolní p, 34 m2
6.000,-Kč vč. ink.
1+1 Čelechovice na H. c, 38 m26.000,-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 J. B. Pecky c, 55 m2 7.000,-Kč vč. 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 6.500,-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.
3+1 Partyzánská p, 74 m2 9.500,-Kč vč. 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

Skladová hala – Plumlov
pronájem nezateplené skladovací haly v
Plumlově, celková plocha 3200 m2, možný příjezd pro kamiony, možnost sociálního zázemí. pronájem dohodou v RK

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

Pozemek 1374m2 - PV – Vrahovice
stavební pozemek Prostějov, Vrahovice,
IS na hranici pozemku, příjezd na pozemek po místní komunikace, velmi klidná lokalita a zajímavé místo, bližší info
v RK.
Cena: 1.350.000,-Kč

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: 5.000,- 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
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REALITNÍ KANCELÁŘ

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
fax.: 582 351 422, www.ackoreality.cz

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
Byt 3+1 se šatnou Šmeralova,dr./panel, 1.NP.,68
m2,plast.okna, plovoucí podlahy, lino, dům po rekonstrukci. Pěkný byt v žádané lokalitě. 1 290 000,- Kč
Byt 3+1 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
porekonstrukci,volnéod2/2008 7500,-Kčvčetněinkasa
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:

RD 4+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992, nadstandardní
rekonstrukce 2006, vzrostlá zahrada s bazénem, garáž, 3x
park. stání, klidná lokalita.
Cena v RK

1/2 RD Pod Kosířem –prodej ideální 1/2 2-patrové
vily, sklep, zahrada o velikosti 557 m2. Prodávaná část se
nachází v přízemí o ploše 141 /2m2 (dispozice 2+1),
nutné opravy.
Cena k jednání 2 600 000,- Kč

Řadový RD 3+1 Ptení po částečné rekonstrukci, plast.okna,novákoupelna,zahrada917m2,garáž,stodola. 1150000,-Kč

RD 3+1 Smržice po částečné rekonstrukci, pozemek
152 m2, voda obecní, kanalizace, plyn, el. 22O/380V,
předzahrádka s možností parkování.
950 000,- Kč

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

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:

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
DOMY PRODEJ:
Prodej RD Lípy, řadová zástavba s hosp. přístavky
a stodolou ve středu obce, pozemek cca 1.000 m2.
Objekty ve špatném technickém stavu určené k demolici s možností využití stávajícího stavebního materiálu
(cihly, kámen, trámy).
Cena 850.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, přízemní, řadová zemědělská
usedlost ve středu obce, smíšené zdivo, průjezd, hosp.
přístavky, velký uzavřený dvůr, zast. pl. 1056 m2,
zahrada (sad) 1616 m2, topení plynové ústřadní, el.
220/380V, vodovod obecní, žumpa, koupelna se sprchovým koutem a vanou + samostatné WC v přístavbě,
možnost rozšíření obytných částí, po prodeji ihned volné.
Cena:600.000,-Kč
Prodej RD 4+1 Kojetín, smíšené zdivo, patrový, koncový, nepodsklepený, uzavřený dvorek s přístavbou,
plynové ústřední topení (tuhá paliva), vodovod, el.
220V, před domem plyn a studna, přízemí v rekonstrukci, patro 2 místnosti s kuchyní, parkování před domem,
po prodeji ihned volné.
Cena: 550.000,-Kč
BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
Pronájem 2+1 Belgická, 44m2, 7.patro, panel, plastová okna, prázdný, ihned volný.
Cena: 5.500,-Kč + inkaso (elektřina 800,-Kč)
Pronájem 2+1 Holandská, 45 m2, 5.patro, výtah,
balkon, jižní strana, byt po celkové rekonstrukci, ihned
volný.
Cena: 7.500,-Kč/měsíc
3+1 Ječmínkova, cihla, 2.patro, byt po celkové rekonstrukci, sprchový kout, kompletně zařízený, ihned
volný. Cena: 11.500,-Kč/měsíc + kauce 20.000,-Kč
3+1 sídl. Svornosti, Vrahovice, cihlový byt s vanou a
sprchovým koutem, luxusně zařízený, 4.patro, volný od
nového roku.
Cena:16.000,-Kč/měsíc + kauce
BYTY VÝMĚNA:
2+1 Moravská, panel, 52m2, družstevní (s možností
okamžitého převodu do OV), 2.patro, balkon, sklepní
box - za byt 1+1 kdekoliv v Prostějově s doplatkem dle
dohody.
KOMERČNÍ PROSTORY:
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace), 112
m2 - denní místnost, ordinace, čekárna, soc. zařízení,
úklidová místnost, zvýšené přízemí.
Cena 6.600,-Kč/měs + energie

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, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

Kravařova 10, Prostějov
tel./fax: 582 344 676
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
Tel.:606 922 838

Tel.:606 922 838
BYTY

* NOVINKA * Prodej bytu 1+1, Prostějov, ul.
Tovačovského, OV, cihla, 1 NP, 35m2, plast. okna, sklep, byt po rekonstrukci bez dalších investic.
Parkování u domu.
Cena 860.000Kč
* 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
DŮM V PLUMLOVĚ S DOPLATKEM!!
Cena k jednání je 1.700.000Kč.
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

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

www.kk-reality.com
◘ Prodej RD 4+1, možno 5+1, Čelechovice
na Hané. Zahrada 506m2, patrový, řadový,
studna.
Cena 1.225.000,-Kč
◘ Prodej RD 4+1 v Držovicích, po
rekonstrkci, omítky, podlahy, koupelna,
kuchyň, střecha, zahrádka 150m2 s
vjezdem.
Cena 2.500.000,-Kč

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u
Konice. Dům je po kompletní rek. Zahrada
660m2, 2 vjezdy, krásné podsklepení, letní
kuchyň.
Cena 1.870.000,-Kč

◘ Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví
na Dolní ulici, lodžie, plastová okna,
zateplení.71m2.
Cena 1 495 000,-Kč
◘ Prodej bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, Zrzavého, lodžie, plastová
okna,zateplení,úpravy.Cena 1 350 000,-Kč
◘ Prodej bytu 1+1, novostavba, 3. patro,
40m2, balkon, orientace JV.
Cena 1 195 000,-Kč

PRONÁJEM

◘ Pronájem bytu 2+1, prostorný, nedaleko
centra, zvýšené přízemí, 68m2, byt je po
rekonstrukci, prostorné vestavěné skříně.
Cena 8000,-Kč včetně inkasa
◘ Pronájem bytu 2+1 na Bulharské ul.,
cihlový, nedaleko centra, vlastní topení.
Cena 5300,- + inkaso ( cca. 2500,-)
◘ Pronájem bytu 2+1, Zrzavého, 6.patro,
60m2, lodžie, plastová okna.
Cena 7500 vč. Ink.
◘ Pronájem bytu 3+1, cihla, nedaleko
centra. 108m2,lodžie.
Cena 10 000Kč vč. Ink.

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

Mobil: 777 619 939
Budoucí byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměry, dispozice 1+kk až 3+kk, vlastní dvůr,
posezení, parkování.

Rozstání – RD 2x 2+1, přípojky: plyn,voda,kanalizace před domem.Dvůr s možností parkování,studna.Vhodné i jako chalupa.
Cena 235 tis. Kč

RODINNé DOMY, CHATY

* NOVINKA * Prodej chaty 2+1 v
Prostějovičkách, cihlová, nová střecha a rozvody elektřiny, zastavěná plocha 56m2, zahrada
844m2.
Cena 380.000Kč.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní rekonstrukci, cihlový, celk. výměra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V přízemí jsou 2 pokoje, kuchyň, chodba s koupelnou a WC. V podkroví jsou
3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna
a sklad uhlí, na zahradě gril. Vzdálenost 20km od
Prostějova. Čistý vzduch, klid a krásná příroda.
Cena 1.900.000Kč.
*RD2+1vPlumlově,samostatněstojícívpřekrásném prostředí u lesa s výhledem na Plumlovský
zámek. Usedlost tvoří částečně podsklepený, cihlový rodinný dům se zastavěnou plochou 170m2,
hospodářská budova, zaplocený dvorek, kůlna a
zahrada o výměře 1900m2. Dispozice domu: zádveří, chodbička, obývací pokoj, ložnice, koupelna,
kuchyň. Septik, studna, el. 220V/380V. Jedinečné
místo v Plumlově !!!
Cena 2.200.000 Kč.

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

Klenovice – RD 3+1 s průjezdem, v řadové zástavbě, voda obecní, plyn před, ohřev vody el. bojler, topení lokální na tuhá paliva,
zahrada s vjezdem.
Cena 648 tis. Kč

Byty pronájem

BYTY
1+1 Vrahovice Po celkové rekonstrukci. Lodžie. Cena
839.000 Kč
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 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 850.000Kč T:739 322 895
1+1 Outratova OV 53m2. 1.100.000 Kč
723 335 940
1+1 Pv-Krasice 39m2, OV, kolaudace 1998, balkon
1.190.000Kč
T:739 322 895
1+1 Pv-Krasice balkon 1.200.000Kč
T:723 335 940
Byt 2+1 Šmerala Dům po revit. Lodžie 1.140.000Kč
T:739 322 895
2+1 Špály Dr, nová linka, vest. skříně, pl. okna, nízké
náklady.1.000.000Kč+ provize
T:732 285 189
Byt 2+1 Dolní OV, 55m2, prosklená lodžie, plast. okna,
žaluzie, parkety, šatna, sklep, 1. patro. Cena k jednání
1.189.000Kč
T:739 322 895
2+1 s garáží Dr. Mičoly OV Cihlový dům s 6 byty. 63m2
+ balkon. Velmi dobrý stav, nová koupelna. Sklep 12m2.
Náklady 2000Kč. Cena 1.190.000Kč. Možno 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
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 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. Cena1.240.000Kč
T:739 322 895
3+1 Žeranovská OV,cihla 1.689.000Kč
T:739 322 895
3+1 sídl. Západ 75m2, 1.420.000Kč
T:723 335 940
3+1 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 centrum PV OV, cihla 75m2+lodžie, sklep.Možnost
garáže. Cena 1.698.000 Kč
T:739 322 895
3+1 B. Němcové OV, cihla, po celk. rekonstrukci. Cena k
jednání 1.900.000Kč
T:739 322 895
3+1 Pv-Krasice 100m2. Kolaudace 2000. OV. 2x balkón.
Cena 2.500.000Kč.
Tel:739 322 895
3+1 Šlikova OV šatna, 2x sklep, garáž. Cena 1.600.000 Kč
T:732 285 189
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
4+1 u centra PV OV 120m2, šatna, terasa, zimní zahrada, 2x
sklep a garáž. V klidné lokalitě, původní dobrý stav. Zpracovány
2 studie pro rek. Cena 2.320.000Kč
T:732 285 189
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 1.049.000Kč
T:739 322 895
RD 3+1 Koryčany 1.090.000Kč
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 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 Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.450.000Kč
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 vč. en

reals@volny.cz

Byty prodej

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKé POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

1+1 OV, PV Okružní
875tis Kč
1+1 OV, PV Libušinka
835tis Kč
2+1 OV, PV K.Svolinského
1.200tis Kč
2+1 OV, PV Palackého, cihla
1.090tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, cihla
1.590tis Kč
3+1 DV, PV Šmeralova
1.550tis Kč
3+1 DV, PV A.Slavíčka, 1.450tis Kč

NOVINKA!MIMOŘ.! RD Seloutky,
novostavba, 6+1, pozemek 1.600 m2,
RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
velmi pěkný dům.Cena: 3.900.000,Konice – RD 3+1 (možnost rozšíření o ě místnosti), samostatně stodílna, bazén.
2.890tis Kč
jící, voda obecní, el. 220/380 V, topení plynové WAV, předzahrádka a
Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
menší zahrada se stodolou.
Cena 750 tis. 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, dvůr,
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedalezahrada, plast. okna.
949tis Kč
ko středu města, 2. p.
RD 3+1 Brodek u PV – Sněhotice, velký
Šubířov – RD 2+1 po rekonstrukci r. 2006, samostatně stojící cihpozemek, stodola.
1.150tis Kč
Cena: 1.550.000,-- Kč
lový, el. 220/380 V, plyn před, voda obecní, zahrada s posezením.
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
Cena 1.200 tis. Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
1426m2.
1450 Kč/m2
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
Cena: 1.850.000,- Kč
rovinatý pozemek u lesa.
740tis Kč
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Byt 3 + 1 cihla, Brněnská ul. OV,
Pronájem garáže, PV Žeranovská,
atypické interiérové řešení, 82 m2,
Bedihošť – RD 2+1 s průjezdem, po částečné rekonstrukci, řa1.500,- Kč/m
dový, přízemní, smíšené zdivo, topení plynové WAV, voda vlstní
vlastní topení, garáž v přízemí, perstudna – obecní před, tlaková kanalizace, el. 220/380 V, přístavby
v dvorním traktu, zahrada 350 m2.
Cena 1.100 tis. Kč
fektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
Mobil: 775 246 321
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
Byty pronájem
pěkné místo k bydlení.
2+1 Fügnerova, 7000,- Kč/m+inkaso
Cena : 3 600 000,-- Kč
Myslejovice – RD 2+1 s vjezdem, zahrada 1.165 m2, smíšené
zdivo, v RD probíhá rekonstrukce – nové podlahy, nová el., topení
Byty prodej





RD
Kobylničky
2+1,
vjezd, dvůr,
el. přímotopy. Možno k bydlení i rekreaci.
Cena 750 tis. Kč
1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
velká zahrada,
pěkná nemovitost.





1.110tis Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice
Kč
 Cena:
950.000,
1+1 
OV, PV Sídl.
Svobody.
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč  

 830tis Kč
Prodej
zánovního rodinného domu
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla.
1.190tis Kč

    
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč3+1
DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
5
+ 1 v Kladkách,
dvě nadzemní
 
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč    
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
podlaží,
2 x WC
a koupelna, velmi


3+1 DV, PV Mozartova, po rek
1.590tis Kč
Byt 1+KK, OV, cihla, nový v PV
Cena 1.199 tis. Kč
dobrý
stav,vjezd na pozemek, dílna,

Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč

zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850tis Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Prostějov,
pozemek
na stavbu řadoByt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
      
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
vého
RD
poblíž
středu města.




Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč
1.300tis Kč
Cena: 850.000,-- Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,     
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Klenovice
na
Hané,
provozní
areál      

garáž
1.190tis Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
dílny, sklady,kanceláře,
manipulační
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
 
 

Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
rekonstrukci
200tis Kč
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
plochy,vše
ve velmi
dobrém
stavu,
 

 
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV Cena 1.450 tis. Kč 
RD
Želeč, 4+kk,
novostavba
1.550tis Kč


1 600
m2, možno
využít na
celkem
  

  
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Chata
Stražisko
– Maleny.

5+1,
 
 
 470tis Kč 
Cena 1.470 tis. Kč
 

  
zámeč.,
stolář.,
velkosklad.
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
  
   

Cena
5 400 000,--Kč
Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.
   
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
Pronájem
  
 
 uli15 tis Kč + energie
garáže
Olomoucká

 prodejny
 PV
 
        
Pronájem
- 45m2.
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
ce, u Cílu. Cena 1000,-- za měsíc.
   
6000,- Kč/měs + energie
        
BYT ČI DŮM?


    
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
      
www.reality-prostejov.com
 
   
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME
    
     
    



www.cmreality.cz

RD nedaleko Konice Nový interiér 1.350.000Kč T:723 335 940
RD 2+1 Otinoves Cena 950.000Kč
T:723 335 940
RD Zdětín Zahrada 2000m2+ pole. 590.000Kč T:723 335 940
RD Otinoves, zap. rekonstrukce Cena 550.000Kč T:723 335 940
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 3.100.000Kč 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
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
Poz. Plumlov. přehrada na chatu, 800m2, studna,el.
T:723 335 940
Pozemek na chatu Otaslavice 2.114m2 u lesa. Cena
317.000Kč
T:723 335 940
St. poz. 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 n. H. 1.172 m2, studna, el., ov. stromy.
Cena 230.000 Kč
T:732 285 189
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
1+0 Hvězda 20m2, nový suterénní byt, zahrada. Nájem 4.000Kč
T:723 335 940
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 5.900Kč 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 cihla Nájem 4.500Kč +1.500Kč en. T:739 322 895
Byt 2+kk Padlých hrdinů Nájem vč. ink. 6.500Kč T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
Byt 2+1 Dolní 55m2 prosklená lodžie. Na 6 měsíců. Nájem
7.500Kč
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
2+1 Kravařova Po rekonstrukci. Nájem 7.000Kč+en. T:739 322 895
2+1 nám. Spojenců Terasa, zahrada. Nájem 7000Kč vč. ink.
T:732 285 189
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
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 Kč 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 Nájem 5.000Kč
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 chaty 4+1, Stražisko-Maleny, el., studna, septik, pozemek 800 m2,
pěkné prostředí
Cena: 470.000,- 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: 7.500,- Kč + inkaso
Pronájem bytu 2+1, 62 m2, PV – Okružní
Cena: 7.500,- Kč včetně inkasa
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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:

RD 2+1, PV, centrum, malá zahrádka, po rekonstrukci,
možnost půdní vestavby.
Cena: 1 999 999,-Kč

Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 1 030 000,-Kč.
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

    
    

    
   
   
  
  
     

  
    
       

         
       
     

















Reality

9. března 2009
9. března 2009

Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

Tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984

Cena1.351.220,-Kč

Byt2+kk,52m2,sklep,terasa.
Tel. 775 780 984

reality

reality

reality

práce

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

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

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

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

Hledám menší domek i k rekonstrukci - kdekoliv na Prostějovsku. Platím
hotově. Spěchám.
777 851 606

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

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

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

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779

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

Sháním menší chatu nebo chalupu
kdekoliv do 20ti km od Prostějova.
777 851 606
Koupím byt 2+1, 3+1 v dobré lokalitě, Prostějov. Mám hotovost. 775 125
779.

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

Cena: 1.351.220,- Kč

Tel. 775 780 984

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriozní jednání. Platím hotově. 777
231 606.

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

Tel. 775 780 984

Prostějov – Italská. Prodej bytu 3+1, 68m2, po kompl.
rek. Plovoucí podlaha, dlažba, kuch. linka, vestavné skříně. Koupelna s vanou. 7. patro. Balkon, sklep, internet.
Cena: 1.539.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Prostějov-Západní.Prodejbytu2+kk.Místnostisbalkony. Skříně na míru. Plast. okna, plov. podlahy, dlažba.
Cp 62m2. 1.patro.Volný od 05/2009.
Cena: 1.699.000,- Kč
Tel. 775 780 986

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.
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!
Prodám RD v Konici 3 + 1. Bez
účasti RK! Tel.: 732 755 017.
Prodám DB 2 + 1 na ul. Dolní. Bez
RK! Tel.: 602 214 105.

Polkovice. Prodej staršího RD 2+1 s dvorkem,
bez zahrady. Plyn. Topení na TP + WAW. Obec.
voda. Nutná modernizace soc. zařízení. CP
160m2. Parkování u domu. Cena: 290.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Prodám RD 3 + kk v obci Smržice, po
celkové rekonstrukci. Tel.: 604 821
312.
Pronajmu
novou
garáž
na
Svatoplukově ul. Tel.: 777 01 03 23.
Prodám 1 + kk, OV, E.Beneše, po rekonstr., ihned volný. Tel.: 602 590
696.

Kostelec na Hané. Prodej RD 4+1 v dobrém stavu.
Vpřízemí 2 v patře 3 pokoje. Předzahrádka, dvůr, studna,
kůlna, zahrada. NeníWC a koupelna.
Cena: 1.320.000,- Kč
Tel. 775 780 986

Pronajmu zděnou garáž na ulici
C.Boudy 1.000 Kč/měs. Tel.: 604 389
248. Možno i dlouhodobě.
Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.

Nezamyslice-Vyškovská.Prodejmezonet.bytu3+1.
Plast. okna, plov. podlahy, plyn. kotel, satelit. Cp 86m2.
Částečnězařízený.
Cena:1.290.000,-Kč
Tel. 775 780 986

Pronajmeme menší 1-pokojový byt,
1. kategorie, v centru města, 4. patro,
nájem 2.600 Kč + služby + ink. Tel.:
603 546 705.
Prodám DB 2 + 1, A.Slavíčka, 62 m2,
zatepl. fasáda. plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Cena 990.000 Kč. Tel.:
605 546 983.

¨

Prostějov - Pujmanova. Prodej bytu 1+kk. Cp
35m2. 1.patro. Plast. okna, plov. podlaha. Velká lodžie, sklep. Možnost pronájmu zahrady a garáže.
Cena: 849.000,-Kč
PRO KlIeNTY Hledáme

• Pronájem panelového nebo cihlového bytu
1+kk nebo 1+1 v Prostějově. Spěchá!
• Rodinný dům ve Vrahovicích, Plumlově a
Smržicích.
• Obchodní prostory v centru města Prostějov.
• Činžovních domů v centru města pro zahraniční firmu.
• Pozemky ve Vrahovicích, Smržicích a
Kostelci na Hané.
• Garáže v Prostějově i okolí.
• Nebytové prostory – sklady v Prostějově a
okolí.
• Pro významného klienta hledáme byt 1+1
v Krasicích , Sídliště Svobody, Sídliště
Prostějov Západ. do 1mil. Kč. Spěchá !!!
ZdARmA NABÍZÍme:
• Právní servis
• Kupní smlouvy
• Určení tržní hodnoty nemovitosti
• Odhad nemovitosti

Tel.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

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

www.pvinvesting.cz
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Prodám DB 2 + 1, ul. Šárka, 4. patro,
RK nevolat! Tel.: 777 235 144.
Pronajmu nový byt 2+kk nedaleko hl.
nádraží v Prostějově. Tel. 608 328
617.

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

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.
Pronajmu 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.
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.
Pronajmu garáž na ul. Myslbekova.
Cena 1.000 Kč/měs. + energie. Tel.:
608 876 254.
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.
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.

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
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 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.
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. 603 218 740.
Pronajmu pěkný byt 2+1 v Prostějově.
Tel. 608 780 855.

Prodám RD 3 + 1 v Plumlově se zahradou po rekonstrukci. Cena 2 mil.
Tel.: 777 181 816.
Koupím byt v Prostějově jako investici. Nabídněte. Tel: 774 31 80 35.

Dobromilice, okr. PV RD 3 + kk,
možné rozš., zast. pl. 754m2, zahr.
900m2, průjezd, možná výměna za jiný RD s doplatkem. Možnost splátek
295.000 hotovost + 20 splátek po
5.000,-měsíčně. Tel. 733 340 168.

Pronájem 3 + KK v Prostějově, v rodinném domě, nezařízený, ihned k nastěhování cena 5.500,- + inkaso. Tel.
733 340 168.

Koupím RD v blízkosti Prostějova se
zahradou, i k rekonstrukci. Tel: 774 31
80 35.
Prodám byt 2 + 1 v Kostelci na Hané.
Hezký slunný byt v osobním vlastnictví. Panelový dům po revitalizaci (zateplení, plastová okna, lodžie). Volný
od dubna 2009. Cena k jednání cca
1.250.000 Kč. V případě zájmu volejte 777 051 180.

Přijmeme elektromontéry a sádrokartonáře. Praxe v oboru. Tel.: 608 764
150.
Přijmu kosmetičku a masérku do zavedeného salonu v PV. Info na tel.: 774
875 201.
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.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu
Přijmeme do pracovního poměru autoelektrikáře a automechanika do provozovny v PV. Praxe výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 777 870 729.
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
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

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.
Přijmu kosmetičku na Žl, garanství zajištěno. Tel.: 775 079 985.

Hledám RD v okolí PV v ceně do
500.000 Kč, 773 56 50 30.

www.domajob.cz Trend 21. st

Koupím RD v PV a blízkém okolí. K
okamžitému bydlení. V ceně do
1.500.000 Kč. Tel.: 773 95 35 45.
Pronájem 1 + 1, v PV, cena dohodou.
Ihned volný. Tel.: 724 337 984.
Vykoupím ornou půdu v Ol. kraji.
Platba ihned. V hotovosti. Tel.: 773 64
59 07.
Pronájem nebytových prostor (obchod) cca 110 m2. Ul. Svatoplukova.
Tel.: 724 337 984.
Prodej oplocené zahrady v Pivíně
1.530 m2. El. a studna na pozemku, IS
u pozemku, možno výstavba RD, 285
Kč/m2. Tel.: 582 360 197.

Prodám byt 1 + kk s balkonem + sklepní kóje, 39 m2, vestavěná skříň, kuch.
linka, cena 1.150.000 Kč. Tel.: 773
940 777.

SEMO s.r.o., Smržice přijme traktoristu, údržbáře. Požadavky: řidičský průkaz B, T, svářečský průkaz. Informace
na tel.: 777 301 923 - p. Kollmann.
Hledáme vedoucí provozoven a obsluhující personál do letních občerstvení v
PV a okolí. Pracovní duben duben – září. Volejte 776 27 55 16, www.cukrarnakocourek.cz
Firma Štain přijme 19 lidí. Rozsáhlý
výběr činnosti z domu i prací na telefonu. 4 – 12.000 Kč dle výběru. Info: 739
385 600.
Nabízím přivýdělek. Vhodné pro každého, časově nenáročné. Volejte na tel.
číslo: 733 327 793 po 15.00 hod.
Hledá dva organizačně schopné lidi na
pobočku do PV. Jsme české obchodní
společnost. Možnost dále se vzdělávat.
Tel.: 774 090 444.

práce

Hledám dva schopné lidi na pobočku
české obchodní společnosti v PV a OL.
Organizační práce. Požadavky: organizační schopnosti, ochota neustále se
vzdělávat, zodpovědnost. Kontakt:
777 66 27 27.

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

Přijmeme 8 lidí pro roznos letáčků 2 –
5.000 Kč, 605 892 219

Přijmu kadeřnici na ŽL, 603874478.

Česká a.s. hledá spolehlivé spolupracovníky. Nabízíme práce i z domova.
Výplata denně! Tel.: 774 664 892.

Ihned do HPP přijme zkušené tesaře,
praxe 5 let + ŘP sk. B777 94 20 21.

Prodej RD Smržice 3 + 1 s garáží po rekonstrukci. Cena 1,99 mil. Tel.: 777 181
816.

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.

Pronajmu 1 + 0, 723 565 897.

Pronajmu garáž ul. Brněnská. Tel.:
723 36 45 76.
Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk,
možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr.
471m2, přístavky. Možnost splátek
125.000 hotovost + 14 splátek po
5.000,- měsíčně. Tel. 733 340 168.

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

Přijmu pracovníka na zahradnické práce. Tel. 739 563 168.

Pronajmu byt 2 + 1, dlouhodobě. Cena
dohodou. RK nevolat! Tel.: 776 86 37
66.

Pronajmu byt 2 + 1, 7.600 Kč vč. ink.
Tel.: 737 67 16 19.

www.pracedomu.info

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.

Hledám na výpomoc při stavbě zámečníky, možno i zdatného důchodce.
Platba denně na ruku. Tel.: 602 719
273.
Úklidová firma přijme pracovnice/-ky
na dlouhodobou brigádu do marketu v
Prostějově. Tel.: 720 353 035 (volat 13
– 22 hod.).

9. března 2009

služby

služby

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

PRIMA – MASÁŽ
Radek Kuchař
Partner ZP Metal Aliance
www.prima.-masaz.cz
Tel.: 732 619 661

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
Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71
Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Přijedu i k vám domů. Tel.: 775 29 07
62.

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
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence vč. daňového přiznání.
Tel.: 608 88 24 24.
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.
Půjčovna karnevalových kostýmů.
Velký výběr šatiček pro princezny.
www.akopretina.cz, tel.774149221
Kuchyně Concord – zaváděcí ceny, akce na vestavěné skříně. ARES kuchyně, Drozdovice 22, tel.: 725 826
483.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
Pokorný - 13 let praxe.
Volejte zdarma: 800 100 181.
Máte platný občanský průkaz? Půjčíme Vám až 30.000 Kč. Tel.: 733 337
053.
Akce pro všechny
Vaše hotovost - naše starost.
Půjčky do 300tisíc s možností,
pro nezaměstnané a bez ručení.
Volejte 775 699 756
a to ihned od 9 – 18 hod.
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
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.
Provádíme malířské a natěračské
práce. Možná zimní sleva. Tel.: 608
76 16 14.
Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Přijedu i k vám domů. Tel.: 775 29 07
62.

PROSTÌJOVSKÝ
VEÈERNÍK

vzpomínáme

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.
Pokládka zámkové dlažby, fasády a
jiné práce. Tel. 720 318 195.

Dne 7. března jsme vzpomenuli
nedožitých 88. narozenin
paní Marie KOLÁČKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
truchlící rodina.

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 bytových jader, obklady,
fasády atd. tel. 773 689 442.
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.
Montáže sádrokartonu a plovoucích podlah. 10 let praxe! Tel.: 737
903 365.
Připravíme optimální řešení, zajištění
půjčky či úvěru pro každého.
Přestaňte se divit a volejte 733 348
508.
Zhodnocení vašich úspor 6,94%.
Vklady pojištěny u ČNB. 739 840
570.
Nemáte peníze a banky Vám nepůjčí?
Volejte po 14.00 hod. na 733 360 336.
Úrok již od 1,2%.
Úvěry na bydlení již od 3,7%. Přeúvěrujeme i drahé hypotéky! 739 840
570.
Opravy karoserií vč. laku.
Rychle, levně, kvalitně.
GO karoserií, zajištění
náhradních dílů.
Pospíšil, tel.: 607 605 373.
Sběrné suroviny Jihoslovanská (u
staré polikliniky) vykupujeme papír,
železo, barevné kovy. Otevřeno po –
pá 9 – 12, 13 – 15 hod. Těšíme se na
Vaši návštěvu. Tel.: 776 121 206.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).

Dne 10.3.2009 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Václava BUKVI
z Krasic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Marie, Milada
a syn Miroslav s rodinami.

Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hod.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.
BOMBA! Všechny typy půjček a
úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci každému! Nebankovní hypo, až
na 30 let,exekuce do 48 hod, kreditni
karty. 773 546 234.
Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
družstevním bytem, nebankovní sektor. Volejte 773 546 234.
Express služba do 48 hod. Bankovní i
nebankovní peníze do xxx. Registr
neřešíme! Když Vám nepomůžeme
my, tak už nikdo jiný. Přesvědčte se
sami. 604 350 741.
NOVINKA! KREDITNÍ KARTY
AŽ DO 500.000 KČ! BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMU A NAHLÍŽENÍ
DO REGISTRU! 604 350 741.

JAK POKRAČUJE UPRAVENÝ SERIÁL
„FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009“:
9. DÍL:
10. DÍL:
11. DÍL:

16. 3. 2009 mládežnické soutěže Olomouckého KFS
23. 3. 2009 mládežnické soutěže OFS Prostějov
30. 3. 2009 shrnutí aneb „CO SE NEVEŠLO“

1. SK Prostějov má více
než tři stovky fotbalistů

koupím
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.
Koupím: dveře, zárubně, okna, svěrák
York, ždímačku, WC combi, stav. kolečka, kozy, lednici Calex, Romo
combi. Levně! Tel.: 608 539 783.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

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

Pomůžeme Vám s vyplacení exekuce
na Vaši nemovitost. Půjčky do 50%
tržní ceny. Tel.: 773 543 543.

stoupením prostějovského týmu, Vrchoslavic a Nezamyslic, který jsme následně dokončili společně se
zpravodajstvím ze zákulisí celků z Kostelce na Hané,
Pivína a Němčic nad Hanou. Šesté pokračování fotbalové přílohy se zabývalo nejvyšší okresní soutěží - Přeborem OFS II. třída a v minulém vydání byly rozebrány
tři nejnižší mužské soutěže Prostějovska III. a dvě
skupiny IV. tříd OFS Prostějov. Dnes tedy máte možnost
nahlédnout podrobněji do zákulisí mládežnického regionálního giganta 1. SK Prostějov a družstva krásných
děvčata z Kostelce na Hané. V příštím čísle by měly přijít na řadu regionální mládežnické celky působící v
soutěžích Olomouckého KFS.
Celý seriál FOTBAL EXTRA-PODZIM 2008/2009 se
tedy pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Fotbalovým
příznivcům se touto cestou musíme omluvit za případné
změny plánovaného harmonogramu, ale děje se tak jen
výhradně vinou technických problémů, ne neochotou a
nezájmem o nepopulárnější světový sport. 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.

www.azhubni.cz Jde to!

Potřebujete-li si půjčit na pořízení
spotřebního zboží, na dovolenou či na
automobil? Volejte! Připravíme Vám
až 300.000 Kč. 739 635 439.

Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na český
trh! Volejte 776 241 637.

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 osmým dílem. Na následujících stranách si můžete
přečíst celkové hodnocení všech mládežnických
družstev 1. SK Prostějov a jediného ženského fotbalového týmu na Prostějovsku FC Kostelec na Hané.
Na následujících dvou stranách se můžete probrat
celkovými tabulkami, výsledky a statistikami výše
zmíněných celků. Pro někoho nudná statistická čísla
jsou doplněna i zasvěcenými názory trenérů a
klubových funkcionářů 1. SK Prostějov a FC Kostelec
na Hané.
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 celků 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 vy-

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

prodám

Úvěry jsou naše kačky, vyřešíme vaše
sračky. Tel.: 774 664 892.

FOTBAL EXTRA s podtitulem P O D Z I M 2008/09 – 8. díl

různé

Chcete vyřešit svou finanční situaci?
Neváhejte, volejte 739 340 013.

Akce! Prvních 50 žádajících o úvěr
získává dárek v hodnotě 10.000 Kč.
Úvěry pro všechny a bez výjimky!
Tel.: 777 903 876.
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Totální výprodej dětských kalhot
PARROT - dva a cenu jedné. Nám.
Spojenců 1 PV - každé út + čt od
14.00 - 17.00 hod. 603 503 366.

auto-moto
Prodám Škoda Octavia, r.v. 1998, 1,6i +
LPG, cena 80 tis. Kč. Rychlost = sleva.
Tel.: 608 93 30 33.

oznámení
Srdečně Vás zveme do vinotéky na Kostelecké ul. č. 10, PV. Nabízíme sudová,
lahvová, dárková vína sekty z Moravy i
zahraničí aj POZOR: dlouhodobá akce,
více také na:
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
Penzion U Lázní nově otevřen. Herma, bar, terminál, bikers bar, zahrádka.
Na čepu Budweiser, speciality na grilu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

seznámení
30/175/72 hledá pohlednou, štíhlou
dívku pro trvalý vztah. Dítě není překážkou. Tel.: 776 659 133.

Největší prostějovský fotbalový klub
1.SK Prostějov má za sebou velice
úspěšný podzim. Nástupce nejtradičnější městské fotbalové bašty, který
se z ekonomických důvodů musí v posledních letech věnovat výhradně
mládeži, se pomalu, ale jistě vrací na
nedávno zbytečně ztracené pozice.
Pod hlavičkou 1. SK působí v mládežnických soutěžích celkově dvanáct
družstev, ve kterých je registrováno
312 aktivních fotbalistů! S obdobnou
členskou základnou se dozajista v
regionu nemůže chlubit žádný
jiný sportovní oddíl. O to více
je zarážející, že tento na
Prostějovsko vskutku fotbalový kolos nemá vlastní hřiště! Družstva jsou
nucena trénovat v
hodně improvizovaných podmínkách a svá
soutěžní utkání absolvují na hřištích v Olšanech, Kralicích nebo
Mostkovicích. O to více
tedy vynikají dosažené
výsledky, kdy dorostenecké výběry okupují nejčelnější příčky v Moravskoslezské divizi, což je třetí nejvyšší soutěž v celé republice a žákovské výběry tvrdí úspěšně muziku ve
druhé nejvyšší soutěži, kterou je v jejich kategorii také Moravskoslezská
divize. Statečně si vedou také rezervní
žákovská družstva působící v nejvyšších krajských soutěžích a přímo
chloubou jsou družstva přípravek. Tyto úspěchy jsou o to cennější, když se
podíváme na jména klubů se kterými
prostějovské týmy zápolí. Zázemí
konkurenčních týmů, jejichž první
mužské celky působí od MSFL po divizi, je totiž s amatérskými podmínkami, ve kterých funguje 1.SK nesrovnatelné. „Při našich výjezdech do Břeclavi, Třebíče nebo například Líšně
všichni činovníci domácích klubů jen

Výsledkově nejúspěšnějším výběrem 1. SK Prostějov se stali v podzimní části
mladší dorostenci.
Foto archiv 1. SK Prostějov
nevěřícně kroutí hlavami, když jim
vyprávíme v jakých podmínkách působíme. Je to prostě o srdíčku a nadšení všech trenérů a hráčů, kteří fotbal
milují. Dalším aspektem je také hrdost
na své město, které reprezentujeme,“

vypráví o nelehké pozici 1. SK na fotbalové mapě sportovní ředitel klubu
František Jura.
Podíváme-li se na podzimní výsledky
podrobněji, tak musíme uznat, že vlajkovou lodí 1.SK Prostějov jsou oba
dorostenecké výběry. Z pozice nováčka se oba týmy usadily v Moravskoslezské divizi na čelných příčkách.
Starší dorostenci přezimují na bronzové pozici, s osmibodovým odstupem za vedoucí movitou Líšní. Ještě
lépe si vedou jejich mladší parťáci,
kteří atakují první post. Zimní přestáv-

ku tráví výběr mladšího dorostu na
druhé příčce, jen s odstupem jediného
bodíku na lídra z Třebíče. Poněkud hůře co se týká tabulkového postavení
jsou na tom starší žáci. Tady je ale nutno zmínit fakt, že Moravskoslezská divize je druhou nejvyšší soutěží a působí v ní například záložní celky prvoligových kolosů jako Sigma Olomouc
nebo 1. FC Brno. Osmá příčka se stejným bodovým mankem na první
místo je tedy velice uspokojivá.
Trochu níže jsou v tabulce mladší žáci, kteří nasbírali jen třináct bodů, což stačilo na desátý post. Druhé housle nehrají ve svých soutěžích ani
záložní žákovské výběry.
Starší žáci jsou po první polovině Krajského přeboru
na deváté příčce se ziskem
22 bodů. Těšit se však tento
tým může ze zisku čtyř plusových bodů v tabulce pravdy. O plných pět příček výše,
tedy na čtvrtém místě přezimuje
celek mladších žáků. Sedmadvacetibodový zisk a plusových devět
bodů svědčí o vysoké kvalitě tohoto
výběru. Samostatnou kapitolou jsou
pak družstva těch nejmenších adeptů
fotbalového řemesla, tedy přípravek.
Vesměs celý půltucet těchto celků patří ve svých soutěžích k absolutní špičce. Úplnou perlou je pak přípravka
„A“, kterou vede trenér Roman Popelka. „Tento výběr nemám v celém Olomouckém kraji konkurenci. Místo odchodů hráčů například do Sigmy Olomouc, mají zájem právě fotbalisté z tohoto klubu hrát u nás,“ sdělil vskutku
neuvěřitelnou informaci František Jura.
Podrobné hodnocení všech týmů 1.
SK Prostějov, společně se statistikami a tabulkami najdete na následujících dvou stranách tohoto vydání.

9. března 2009

FOTBAL EXTRA
s podtitulem podzim 2008/2009 - 8. díl
1. SK PROSTĚJOV V ČÍSLECH
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE „D“-STARŠÍ DOROST
CELKOVÁ PO 13. KOLECH
1. SK Líšeň
2. HFK Třebíč, o.s.
3. 1. SK Prostějov
4. FC Viktoria Otrokovice
5. Tatran Brno Bohunice
6. SFK Vrchovina
7. FC Velké Meziříčí
8. MSK Břeclav
9. ČAFC Židenice Brno
10. FK Humpolec
11. FC Slovan Havl. Brod
12. FC Dosta Bystrc-Kníničky
13. FK Kunovice
14. ČSK Uherský Brod

13 10
13 9
13 7
13 6
13 7
13 5
13 4
13 5
13 5
13 5
13 4
13 4
13 3
13 3

TABULKA DOMA
1. Líšeň
7 5 1 1 21:3
2. Břeclav
6 4 1 1 13:4
3. Otrokovice 7 4 1 2 19:15
4. Židenice
6 4 1 1 10:8
5. Prostějov
6 3 2 1 13:6
6. Velké Meziříčí 6 3 2 1 11:6
7. Vrchovina
7 3 2 2 11:8
8. Havl. Brod 7 3 1 3 14:15
9. Humpolec
7 3 0 4 16:13
10. Třebíč
6 3 0 3 12:9
11. Bystrc
7 2 1 4 9:14
12. Bohunice
7 2 1 4 11:18
13. Kunovice
6 2 0 4 7:16
14. Uherský Brod 6 1 1 4 5:10

16
13
13
13
11
11
11
10
9
9
7
7
6
4

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

1
4
3
3
5
5
4
6
7
8
6
7
9
9

41:6
29:13
23:16
25:19
28:28
23:18
24:19
18:18
17:26
25:26
22:29
18:26
9:33
15:40

32
27
24
22
22
18
17
17
16
15
15
14
10
10

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

TABULKA VENKU
1. Třebíč
7 6 0 1 17:4 18
2. Líšeň
6 5 1 0 20:3 16
3. Bohunice
6 5 0 1 17:10 15
4. Prostějov
7 4 1 2 10:10 13
5. Otrokovice 6 2 3 1 6:4 9
6. Vrchovina
6 2 1 3 12:10 7
7. Bystrc
6 2 1 3 9:12 7
8. Velké Meziříčí 7 1 3 3 13:13 6
9. Humpolec
6 2 0 4 9:13 6
10. Uherský Brod 7 2 0 5 10:30 6
11. Havl. Brod 6 1 2 3 8:14 5
12. Břeclav
7 1 1 5 5:14 4
13. Kunovice
7 1 1 5 2:17 4
14. Židenice
7 1 0 6 7:18 3

Výsledkový servis, 1. SK Prostějov, starší dorost
- podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: FK Humpolec - 1. SK Prostějov 2:3.
2. kolo: FC Velké Meziříčí - 1. SK Prostějov 1:1.
3. kolo: 1. SK Prostějov - FK Kunovice 5:0.
4. kolo: ČSK Uherský Brod - 1. SK Prostějov 0:2.
5. kolo: 1. SK Prostějov - MFK Břeclav 2:0.
6. kolo: Horácký fotbalový klub Třebíč - 1. SK Prostějov 0:1.
7. kolo: 1. SK Prostějov - ČAFC Židenice Brno 3:1.
8. kolo: SFK Vrchovina - 1. SK Prostějov 2:1.
9. kolo: 1. SK Prostějov - Dosta Bystrc Kníničky 2:4.
10. kolo: FC Slovan Havlíčkův Brod - 1. SK Prostějov 4:0.
11. kolo: 1. SK Prostějov - SK Líšeň 0:0.
12. kolo: Tatran Brno Bohunice - 1. SK Prostějov 1:2.
13. kolo: 1. SK Prostějov - FC Viktoria Otrokovice 1:1.

MLÁDEŽNÍCI 1. SK PROSTĚJOV PATŘÍ VE SVÝCH SOUTĚŽÍCH K NEJLEPŠÍM

„Divize mužů ano, ale kde?“ pokládá zásadní otázku klubový šéf „Do přípravek se nám hlásí i borci ze Sigmy!,“
Předsedou 1. SK Prostějov je od
vzniku tohoto subjektu v roce
2006 velký fotbalový nadšenec
Jiří Kocourek. Na hodnocení
sportovní stránky, ale také na
spoustu dalších otázek týkajících
se fungování celého klubu i s výhledem do budoucnosti, jsme se
ho zeptali v uplynulém týdnu.
„Se sportovními výsledky našich
celků musíme být relativně spokojeni. Předsezónní cíle, se totiž podařily na podzim naplnit. Zvláště
kladně musím naše výsledky hodnotit v tom kontextu, že jsme se ze
dne na den ocitli prakticky na ulici.
Starosta města Jan Tesař zareagoval
hodně rychle a umožnil nám přestěhování do šaten na velodromu,“
zmínil vedle sportovních výsledků i
kritickou situaci, jež postihla jeho
klub v úvodu právě probíhající sezóny Jiří Kocourek. Klubový boss
si také pochvaluje neuvěřitelnou
oddanost a takříkajíc pravé srdcařství všech klubových činovníků.
„Dělat fotbal v takových podmínkách a na takové úrovni, to je především o obětavosti trenérů. Především jejich zásluhou se daří udržet
vysokou úroveň našich celků. My
se utkáváme většinou s mládežnickými výběry ligových klubů, po
sportovní stránce se jim vyrov-

Logicky musíme
v novém areálu
působit my!

náme, ale jinak jim opravdu nemáme co nabídnout,“ chválil nadšení svých podřízených předseda
1. SK Prostějov. Nejprobíranější

otázkou fotbalových kruhů v Prostějově je zamýšlená výstavba
nového stadionu v areálu Za Olomouckou ulicí. Logicky by mělo

Starší dorost se drží na výborné třetí příčce
Výběr staršího dorostu 1. SK Prostějov dosáhl v podzimní části sezóny vskutku vynikajícího výsledku. Z pozice nováčka se totiž prosadil ve třetí nejvyšší tuzemské
soutěži na průběžnou bronzovou
pozici. Družstvo pod vedením
trenéra Bronislava Rozsívala, asistenta
Ladislava Kořeného a vedoucího
mužstva Petra Waltra si skvělém

startu udržel až menší krizi mezi 8. a
10. kolem standardní výkonnost a
zařadil se po právu k nejlepším celkům. „Po těch nevydařených duelech jsme si všichni společně stávající problémy vyříkali a závěr podzimu jsme už zase absolvovali na
výbornou,“ uvedl sportovní ředitel
klubu a novopečený kouč tohoto
výběru František Jura. V jarní části je
cílem družstva minimálně udržet vy-

dobyté pozice a pokud možno v co
největší míře znepříjemnit postupové plány movitějším konkurentům. „Velmi dobré výkony podával
na podzim náš nejlepší střelec Michal Kocourek, velkou oporou je
brankář Radek Vybíhal a ve většině
zápasů odvedl velmi dobrý výkon
kapitán mužstva Marek Pořízka,“
zhodnotil výkony jednotlivců František Jura.

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE „D“-MLADŠÍ DOROST
CELKOVÁ PO 13. KOLECH
1. HFK Třebíč, o.s.
2. 1. SK Prostějov
3. FC Slovan Havl. Brod
4. MFK Břeclav
5. Tatran Brno Bohunice
6. SK Líšeň
7. FC Dosta Bystrc-Kníničky
8. FC Viktoria Otrokovice
9. FK Humpolec
10. ČAFC Židenice Brno
11. ČSK Uherský Brod
12. FC Velké Meziříčí
13. FK Kunovice
14. SFK Vrchovina

13 10
13 10
13 9
13 9
13 7
13 6
13 5
13 5
13 5
13 3
13 2
13 3
13 2
13 1

TABULKA DOMA
1. Třebíč
6 5 1 0 20:3
2. Otrokovice 7 5 0 2 15:11
3. Prostějov
6 4 1 1 18:6
4. Líšeň
7 4 1 2 19:11
5. Havl. Brod 7 4 1 2 13:13
6. Bystrc
7 4 1 2 20:18
7. Bohunice
7 4 0 3 25:11
8. Břeclav
6 4 0 2 11:9
9. Židenice
6 1 3 2 11:12
10. Humpolec
7 2 0 5 17:21
11. Uherský Brod 6 1 3 2 7:10
12. Kunovice
6 1 2 3 6:12
13. Vrchovina
7 1 0 6 8:13
14. Velké Meziříčí6 0 1 5 4:15

16
15
13
13
13
13
12
12
6
6
6
5
3
1

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

1
2
2
3
3
4
7
7
8
5
6
9
9
11

42:13
42:14
30:21
26:18
38:16
33:21
26:37
17:34
28:37
22:24
13:30
12:29
13:33
17:32

32
31
29
28
24
21
16
16
15
14
11
10
8
4

(+14)
(+13)
(+ 8)
(+10)
(+3)
(0)
(-5)
(-5)
(-6)
(-4)
(-7)
(-8)
(-10)
(-17)

TABULKA VENKU
1. Prostějov
7 6 0 1 24:8
2. Třebíč
7 5 1 1 22:10
3. Havl. Brod 6 5 1 0 17:8
4. Břeclav
7 5 1 1 15:9
5. Bohunice
6 3 3 0 13:5
6. Humpolec
6 3 0 3 11:16
7. Velké Meziříčí 7 3 0 4 8:14
8. Líšeň
6 2 2 2 14:10
9. Židenice
7 2 2 3 11:12
10. Uherský Brod 7 1 2 4 6:20
11. Bystrc
6 1 0 5 6:19
12. Kunovice
7 1 0 6 7:21
13. Vrchovina
6 0 1 5 9:19
14. Otrokovice 6 0 1 5 2:23

18
16
16
16
12
9
9
8
8
5
3
3
1
1

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE „D“-STARŠÍ ŽÁCI
CELKOVÁ PO 13. KOLECH
1. SK ROSTEX Vyškov
2. SK Sigma Olomouc „B“
3. 1. FC Brno „B“
4. 1. HFK Olomouc
5. HFK Třebíč, o.s.
6. MFK Břeclav
7. FK Pelhřimov
8. 1. SK Prostějov
9. FC Slovan Havl. Brod
10. Tatran Brno Bohunice
11. SK Hanácká Slavia Kroměříž
12. FC VYSOČINA Jihlava „B“
13. 1. FC Slovácko „B“
14. SFK Vrchovina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

TABULKA DOMA
1. Pelhřimov
7 5 1 1 9:4
2. Vyškov
6 5 0 1 22:3
3. Prostějov
7 4 2 1 12:9
4. Břeclav
7 4 1 2 10:6
5. Bohunice
6 4 1 1 10:6
6. HFK
5 4 0 1 13:4
7. Sigma „B“ 6 3 2 1 15:4
8. FC Brno „B“ 6 3 2 1 17:9
9. Havl. Brod 7 3 2 2 12:8
10. Třebíč
7 3 1 3 12:9
11. Jihlava „B“ 7 3 1 3 13:11
12. Vrchovina
7 2 2 3 9:10
13. Slovácko „B“ 6 2 1 3 11:12
14. Kroměříž
7 2 0 5 15:19

16
15
14
13
13
12
11
11
11
10
10
8
7
6

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

2
2
2
3
2
2
1
3
3
3
2
1
3
3

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

33:9
28:14
25:17
20:15
27:17
22:23
11:23
18:17
20:25
13:24
25:31
20:26
15:25
17:28

26
26
23
21
20
20
19
18
18
15
14
13
12
12

být jasné, že se do nového stánku
nastěhují fotbalisté 1. SK Prostějov.
Z vyjádření městských představitelů však zatím není vůbec jasné, který klub bude v reprezentativním
areálu působit. Na právo užívat nový stadion si brousí zuby obrozená
TJ Haná Prostějov, ale vyloučena
není ani možnost vzniku úplně
nového subjektu. „Kdo by tam měl
být jiný než my? My ten fotbal neděláme kvůli zisku, ale z lásky. Má
tam být mládežnické centrum a kdo
jiný než klub s nejširší členskou základnou by měl být tou vlajkovou
lodí prostějovského fotbalu? Nejen
podle mě by bylo přesunutí 1. SK
do nového působiště jediným logickým krokem. Já osobně si vůbec
nepřipouštím žádnou jinou alternativu,“ vůbec nepochybuje o rozhodnutí konšelů o tom, který klub
bude provozovat fotbal a tím
pádem i šířit slávu prostějovského

fotbalu na bývalém hřišti TJ OP,
nejvyšší muž 1.SK Prostějov. Předseda největšího prostějovského
klubu potvrdil i informace, že se aktuálně uvažuje i o založení mužského celku v případě získání práva na
užívání nového stadionu. „My bychom mohli poskládat konkurenceschopné mužstvo na úrovni divize
už teď. Máme čtrnáct hráčů na hostováních v klubech od třetí ligy po
divizi a navíc nám letos vyjde ze
staršího dorostu dalších sedm fotbalistů. Nejdůležitější otázkou je
však kde bychom tu divizi hráli, nebudeme přece jezdit do Seloutek!,“
prozradil další zajímavou informaci Jiří Kocourek. Také současná finanční situace oddílu je podle šéfa
vyrovnaná a pro jarní část letošní
sezóny je rozpočet zajištěn. „Naším
hlavním partnerem je město, ale
podporuje nás spousta dalších subjektů sestávajících především z řad
rodičů a rodinných příslušníků našich hráčů. My za sebou nenecháváme nikde žádné dluhy. Z finančního a sportovního hlediska bychom tedy mohli mužský tým provozovat minimálně na divizní úrovni, ale nejpalčivější otázkou je
opravdu kde,“ zmínil průhlednou
finanční situaci svého klubu na
závěr Jiří Kocourek.

(+8)
(+8)
(+5)
(+6)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-3)
(-3)
(-7)
(-8)
(-6)
(-9)

TABULKA VENKU
1. Sigma „B“ 7 5 0 2 13:10
2. FC Brno „B“ 7 4 0 3 8:8
3. Vyškov
7 3 2 2 11:6
4. Třebíč
6 3 1 2 15:8
5. HFK
8 2 3 3 7:11
6. Kroměříž
6 2 2 2 10:12
7. Břeclav
6 2 1 3 12:17
8. Havl. Brod 6 2 1 3 8:17
9. Slovácko „B“ 7 1 2 4 4:13
10. Prostějov
6 1 1 4 6:8
11. Vrchovina
6 1 1 4 8:18
12. Jihlava „B“ 6 1 0 5 7:15
13. Pelhřimov
6 1 0 5 2:19
14. Bohunice
7 0 2 5 3:18

15
12
11
10
9
8
7
7
5
4
4
3
3
2

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 8. díl
připravil Zdeněk Vysloužil.
FOTBAL EXTRA - 9. díl věnovaný mládežnickým regionálním celkům působícím v krajských soutěžích v čísle 11., dne 16. března 2009.

Starší dorost 1. SK Prostějov, podzim 2008: Zleva nahoře: Radek Vybíhal, Vlastimil Šrot, Roman Kocourek, Martin Hon, Marek Pořízka, Michal Kocourek, Petr Petrásek, asistent trenéra Ladislav Kořený, vedoucí mužstva Petr Walter, trenér Bronislav Rozsíval, zleva dole: Martin Peka, Pavel Kucharčuk, Stanislav Šmíd,
Michal Fabiánek, Tomáš Matula, Jiří Homola a Adam Lisický.
foto: archiv 1. SK Prostějov

Hráčské statistiky 1. SK Prostějov, starší dorost
- podzimní část sezony 2008/2009:
Brankář:
Radek VYBÍHAL
Obránci:
Roman KOCOUREK
Stanislav ŠMÍD
Michal JÁN
Martin PEKA
Martin HON
Petr PETRÁSEK
Martin VRÁNA
Záložníci:
Marek POŘÍZKA
Jiří HOMOLA
Filip HEMERKA
Vlastimil ŠROT
František KOLEČKÁŘ
Pavel KUCHARČUK
Adam LISICKÝ
Útočníci:
Tomáš MATULA
Michal KOCOUREK
Petr MATOUŠEK
Michal FABIÁNEK

13

1170

5

16

0

13
12
11
12
6
8
6

1035
1040
985
940
420
190
160

0
2
0
2
1
0
0

1
2
0
2
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0

13
13
10
10
7
3
3

1050
1045
734
550
320
240
200

6
1
0
0
1
0
0

2
1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0

11
8
9
3

890
695
460
255

3
7
0
0

2
4
0
1

0
2
0
0

0

Vysvětlivky - brankáři: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil, ve druhém počet odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve
čtvrtém počet inkasovaných branek, v pátém počet obdržených žlutých karet, v šestém udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil, ve druhém počet odehraných minut,
ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých karet, v pátém počet udělených červených karet.

Mladší dorostenci bojují o první místo!

prozradil neuvěřitelnou skutečnost František Jura
Sportovní stránku ve fotbalovém
klubu 1. SK Prostějov má na starosti osoba nejvíce povolaná, kterou je sportovní ředitel a zároveň i
trenér František Jura. Ten ve
svém popodzimním hodnocení
neskrývá s dosaženými výsledky v
první polovině letošní sezóny značnou spokojenost. Vrcholný klubový představitel nám také
ochotně zodpověděl na otázky
týkající se všech družstev. Při našem rozhovoru nezapřel, že není
jen takovým klasickým bafuňářem, ale o činnost všech výběrů
se velmi intenzívně zajímá a je do
celkového dění velmi podrobně
zasvěcen.
¤ Začněme pěkně od shora. Prvním na ráně je starší dorost…
„Se starším dorostem určitě spokojeni jsme. Drží se na třetím místě a
mají vysoce kladnou zápasovou bilanci. Dobrý byl především start,
kdy se podařilo vyhrát tuším v pěti
zápasech v řadě. Kluci se chytli a
pevně se usadili v čele tabulky.
Nejhorší byla asi porážka v Havlíčkově Brodě, zavánějící ostudou.
Celkově tedy spokojeni jsme, i
když jsme se nevyhnuli určitým
výkyvům. Konec byl však dobrý a
naším cílem do jara je hrát až do
konce o nejčelnější příčky.“
¤ Čekali jste takové výsledky z
pozice nováčka, ale hlavně zázemí?
„To je samozřejmě velký problém.
Nechci říkat, že jsme čekali, že budeme až tak nahoře. Naším cílem

byl klidný střed tabulky. K tomu
zázemí: kam přijedeme tam mají
umělé trávy a vlastní tréninkové
plochy. V tomhle nemůžeme
opravdu konkurovat. Většina se
soupeřů se upřímně diví, že v takových podmínkách jim můžeme
konkurovat.“
¤ Jak to vnímají hráči, když přijedou do cizích komfortních areálů?
„Je opravdu těžké je motivovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o ročníky, se kterými pracujeme už od
přípravek, si dovolím tvrdit, že jediní kdo je u nás dokáže udržet
jsme dva společně s Laďou Krčem.
Ten vztah mezi námi je opravdu
mnohem užší, než jen trenérský.
Také nás všechny drží i vidina stavby nového stadionu. Rád bych také
touto cestou poděkoval vstřícnosti
olšanských, kralických a mostkovických funkcionářů, kteří nám
umožňují hrát na jejich hřištích.
Bez nich bychom opravdu existovat nemohli.“
¤ Jak se bráníte „lasům“ z movitějších okolních klubů?
„S tím bojujeme neustále. Konkrétně teď přes zimu, kdy hrajeme s
dorostem například v Opavě, Zlíně
nebo Kroměříži, tak nám chodí nabídky neustále. My jsme se rozhodli, že nikomu v odchodu bránit
nebudeme. V situaci, kdy nemáme
stadion, šatny a zázemí jim ani nemáme co nabídnout. V současnosti registrujeme zájem ze strany ligových mužstev je o čtyři mladší a

¤ V čem spočívají
důvody tak nadstandardní výkonnosti?
„Kluci táhli za jeden
provaz a družstvo
bylo také vhodně
doplněno kvalitními
hráči ročníku 1992 a
1993. Také tréninková morálka byla příkladná, kluci plnili
všechny své povinnosti na sto procent. Svou poctivost z přípravy
přenášeli i do zápasů, ve kterých pl-

„Běháme po Hloučeli
a převlékáme se na
velodromu“

Výsledkový servis, 1. SK Prostějov, mladší dorost
- podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: FK Humpolec - 1. SK Prostějov 3:7.
2. kolo: FC Velké Meziříčí - 1. SK Prostějov 0:2.
3. kolo: 1. SK Prostějov - FK Kunovice 3:0.
4. kolo: ČSK Uherský Brod - 1. SK Prostějov 0:4.
5. kolo: 1. SK Prostějov - MFK Břeclav 2:3.
6. kolo: Horácký fotbalový klub Třebíč - 1. SK Prostějov 2:0.
7. kolo: 1. SK Prostějov - ČAFC Židenice Brno 3:1.
8. kolo: SFK Vrchovina - 1. SK Prostějov 3:4.
9. kolo: 1. SK Prostějov - Dosta Bystrc-Kníničky 5:1.
10. kolo: FC Slovan Havlíčkův Brod - 1. SK Prostějov 0:5.
11. kolo: 1. SK Prostějov - SK Líšeň 0:0.
12. kolo: Tatran Bohunice Brno - 1. SK Prostějov 0:2.
13. kolo: 1. SK Prostějov - FC Viktoria Otrokovice 5:1.

nili všechny taktické
pokyny do posledního
puntíku. Navíc máme
také v kádru kanonýra
Kubu Šlézara, jehož
třináct branek hovoří
jasnou řečí.“
¤ Ve kterém utkání
jste byl s výkonem
svých svěřenců vůbec nejspokojenější?
„Výborně zahráli kluci v Humpolci (výhra 7:3 pozn.
red.), což nás na úvod nastartovalo. Velmi kvalitní zápas jsme odehráli v Havlíčkově Brodu (výhra
5:0), v Bystrci (výhra 5:1) a také
musím zmínit vesměs všechna
naše domácí utkání v Olšanech.
Na místním výborném hřišti
splňoval náš herní projev všechny
požadavky.“
¤ Kde vlastně trénujete?
(smutný úsměv) „No momentálně běháme po okolí Hloučeli,
převlékáme se na velodromu a
hráči prakticky nevidí míč. Když
nám dovolí počasí a je volný někde mezi paneláky plácek, tak
tam trénujeme jako 1. SK Prostějov.“
¤ Jaký mají stávající podmínky
vliv na atmosféru v družstvu?
„Kluky to určitě semklo. Perou se
s tím jak se dá a já to vnímám pozitivně. Kluci pořád věří, že fotbal
v Prostějově má budoucnost a přistupují k tomu hodně zodpovědně. Ta motivace na nich je
zřejmá, prostě chtějí okolí do-

kázat, že fotbal hrát umí.“
¤ Výchozí pozice před jarem
vybízí k ataku první příčky…
„Tak my vlastně nemůžeme postoupit, protože to závisí na starším dorostu. Určitě se však budeme chtít o tu první příčku pokusit.
Kdyby se to samé podařilo staršímu dorostu v konkurenci těch

V širokém pelotonu mládežnických výběrů 1. SK Prostějov
hrají veledůležitou roli i žákovské výběry. Celkově čtyři týmy
patří ve svých soutěžích ke
konkurenceschopným celkům.
Hlavně dvě družstva působící v
Moravskoslezské divizi dělají
svými výsledky prostějovskému klubu velmi dobrou reklamu.
Starší žáci „A“ pod vedením
trenéra Romana Šmída, asistenta
trenéra Aleše Rusa a vedoucího
mužstva Zdeňka Fládra jsou po
podzimu na osmém místě. Celkově nasbírali 18 bodů za pět
výher, stejného počtu porážek a
tři nerozhodné výsledky. „K úplné spokojenosti chybí minimálně
šest bodů. Soutěž je velmi vyrovnaná a pokud začne mužstvo
proměňovat vyložené šance, mělo by se v konečné tabulce posunout nahoru,“ míní sportovní ředitel klubu František Jura. Hodnocení podzimu nabídl i trenér

Roman Šmíd: „V letní přípravě
se tvořil nový tým z hráčů „B“
mužstva starších žáků a stávajících hráčů „A“ mužstva, které
opustili žáci r. 93, odcházející do
dorostu. Kluci absolvovali soustředění ve Velkých Pavlovicích a
řadu přátelských utkání, v kterých se mužstvo sehrávalo. V
soutěži jsme odehráli kvalitní
zápasy s mužstvy ze špice tabulky (porazili jsme vedoucí Vyškov
3:1, druhou Sigmu Olomouc
2:0). Neprosadili jsme se s mužstvy ze spodní části tabulky. I
když jsme měli velkou převahu a
řadu gólových šancí, nedokázali
jsme zápasy proměnit ve vítězství. Přesto hodnotím naše vystoupení v soutěži kladně. V současných podmínkách, v jakých
hráči trénují, je zázrakem, že vůbec držíme krok s mužstvy, jako
je Sigma Olomouc, Zlín, Synot,
Brno, Uničov, Ostrava, Kroměříž
a další. Hráčům chci poděkovat,
že i za těchto podmínek, se fotba-

ekonomicky silných klubů, tak by
se to rovnala titulu mistra světa.“
¤ Nemáte strach, že vám někdo
ze současného kádru zmizí
směrem výše?
„Zatím nemám žádné takové
zprávy. Nikdo nás zatím neopustil a co mám informace, tak se tak
ani nechystá.“

Hráčské statistiky 1. SK Prostějov, mladší dorost
- podzimní část sezony 2008/2009:
Brankář:
Jakub POLÁK
12
960 5 14
0
0
Obránci:
Tomáš LAKOMÝ
13 1040
5
1
0
Tomáš KRČ
12
980 1
1
0
Martin HON
12
960 4
1
0
Marek STUDENÝ
10
740 0
1
0
Radek JANO
8
420 0
0
0
Záložníci:
Vít KOPEČNÝ
13
980 2
0
0
Pavel KUCHARČUK
11
980 1
1
0
Adam LISICKÝ
12
970 1
0
0
Jakub ŠLÉZAR
13
960 13
2
1
Martin ŠÍN
11
680 2
1
0
Richard KLIMEŠ
12
440 2
0
0
Útočníci:
Jan PETRÁSEK
13
970 5
1
0
Josef POKRUTA
11
890 2
1
0
Miroslav OVČÁČEK
8
590 1
1
0
Adam KADLEC
10
490 3
0
0
Poznámka: V zápase 4. kola v Uherském Brodě nastoupil na postu brankáře Martin Hon a neinkasoval ani jednu branku.
Vysvětlivky - brankáři: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil, ve druhém počet odehraných minut, ve třetím vychytané nuly, ve
čtvrtém počet inkasovaných branek, v pátém počet obdržených žlutých karet, v šestém udělených červených karet. Hráči v poli: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil, ve druhém počet odehraných minut,
ve třetím počet vstřelených branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých karet, v pátém počet udělených červených karet.

dva starší dorostence. Pokud nám
odejdou, bude to těžké.“
¤ Vy nemáte nějakou páku jim v
tom zabránit?
„Nemáme. Mužstva, které hrají ve
vyšších soutěžích si mohou vzít
hráče na technické hostování a
většinou jim nabízejí i studium. My
opravdu nemáme možnosti jak jim
v tom zabránit. Kluci pak mají šanci hrát na lepších hřištích a v kvalitnějších soutěžích.“
¤ Jak jste spokojeni s účinkováním vašich žákovských výběrů?
„V těchto kategoriích je mnohem
vyšší konkurence. Musíme si uvědomit, že Moravskoslezská žákovská divize je vlastně druhou nejvyšší soutěží v rámci republiky. Hrají

kraji je naprosto bezkonkurenční.
Poráží všechny ligové celky jako
Baník Ostrava, Sigma Olomouc,
se kterými se nemůžeme co se týká
zázemí absolutně rovnat. Takzvané béčko ročníků 1999, si vede v
Kraji pod vedením Josefa Šteigla
hraje také velmi dobře. Naprosto
výborným ročníkem je pak 2000,
kterou vedou Tomáš Gross s Petrem Langrem a ve své kategorii
také na Moravě kraluje. Do tohoto
ročníku například přicházejí hráči
ze Sigmy Olomouc, což jsem já
osobně ještě nezažil. Také ostatní
dvě přípravky 2001 a 2002 fungují bezchybně a nemám k tomu co
dodat.“
¤ Co můžete těmto mladým
hráčům vůbec nabídnout?
„To je obrovský problém. V současné době máme naplánovanou
schůzku s panem Krestou, jestli
můžeme i nadále využívat hřiště
ve Sportovní ulici. Pokud se nedohodneme, tak nastane obrovský
problém. Trénovat bychom pak
opravdu neměli kde a někam dojíždět není v našich silách. Věřím
však tomu, že se domluvíme a budeme moci i nadále trénovat na
hřištích SK Prostějov, tak jako na
podzim.“
¤ S nabídkou zázemí to tedy není nijak extra…
„V současné době můžeme zájemcům o fotbal nabídnout akorát kvalitní trenéry a soutěže. Samozřejmě, že také netrpělivě čekáme
na výstavbu nového stadionu.“

Ani žákovské výběry se v silné konkurenci neztrácejí

„Trénujeme na pláccích mezi paneláky,“ šokuje Vladimír Krč
Jedním z nejlepších týmů v celé
hierarchii mládežnických výběrů
1. SK Prostějov jsou svěřenci
trenérů Vladimíra Krče (na snímku) a Františka Jury. Mladší dorost působící v Moravskoslezské
divizi, si totiž vyválčil po podzimní
části průběžné druhé místo s odstupem jediného bodu na vedoucí
Třebíč! Skvostná bilance deseti
vítězství, jedné remízy a pouhých
dvou porážek vnáší do tváře kouče
Vladimíra Krče samozřejmě spokojený úsměv.
¤ Jak jste spokojen s podzimní
částí soutěže?
„Naše stávající postavení je třeba
hledat hned v úvodu soutěže.
Hlavně ve venkovních zápasech
kluci zvládli svou roli a po několika výhrách jim ohromně narostlo
sebevědomí. Od prvního kola jsme
se tak drželi na první nebo druhé
příčce, což je velký úspěch.“

Děkujeme, nemáme zájem! Podobných telefonátů s nabídkami movitých klubů na přestup mladých fotbalistů
vyřizuje sportovní ředitel 1. SK František
Jura bezpočet.

tam týmy jako například Sigma
Olomouc nebo 1. FC Brno. Musím
říci, že se s tím kluci popasovali
hodně dobře a hrají v silném středu
tabulky. Dalším problémem je, že v
těchto kategoriích je ten odliv
hráčů ještě mnohem větší. Tři starší
žáci nám například hrají v Sigmě a
my máme v silné konkurenci
hodně úzký kádr.“
¤ Záložní celky v Krajském přeboru?
„Starší žáci, kteří hrají v Mostkovicích, neztratili v domácím prostředí ani jeden bod. Venku se jim až
tak nedařilo, ale určitě je v silách tohoto týmu uhrát čtvrté místo. S
příchodem trenéra Drahoše Zeliny
se také zvedla trenérská kvalita a
společně s asistentem Karolem
Dankovičem je to pro jaro zárukou
minimálně udržení stávající
úrovně. Mladší žáci hrají výborně.
Po slabším začátku se vyšvihli ke
špičce tabulky a i vzhledem k
výkonnosti v zimních přípravných
turnajích také věřím ve
výkonnostní posun.“
¤ Klubovou chloubou je pak
určitě přípravka?
„My jich máme v současnosti pět a
musím říci, že ke všem výše uvedeným problémům jsme se stávajícím stavem potěšeni. Všechna
družstva přípravek se nám podařilo naplnit hlavně díky obětavé
práci rodičů a trenérů. Zvláště pak
přípravka ročníků 1998, kterou vede Roman Popelka neztratila ani
jeden bod a v celém Olomouckém

Družstvo starších žáků„B“ obsadilo v Krajském přeboru na podzim devátou příčku.

lu dále s chutí věnují. K nejlepší
jednotlivcům patří Zdeněk Fládr,
Jan Šmíd a Aleš Rus.“
Desátá pozice patří průběžně
mladším žákům „A“, které vede
trenér Jaroslav Klimeš s asistentem Zdenkem Lhotou. Po nepříznivém vstupu do soutěže se
trenérům podařilo kádr doplnit a
stabilizovat a v závěru soutěže se
tato skutečnost projevila nejen
ziskem bodů, ale hlavně kvalitním herním projevem. Hlavní
kouč Jaroslav Klimeš hodnotí:
Podzim v MSŽD jsme nezačali
zrovna nejlépe. Bylo to dáno především adaptací na vyšší soutěž,
která je opravdu kvalitnější než
KP. Je to především o rychlosti,
důrazu a vytrvalosti. Po těchto
poznatcích jsme na nedostatcích
zapracovali a výsledky se pomalu začaly dostavovat. Po čtyřech
prohraných zápasech se začal objevovat výkonnostní vzestup, bohužel nebyl potvrzen odpovídajícím bodovým vyjádřením. Po
trpělivém čekání a výpomoci z
řad žáků ročníku 1997 nastal
obrat k lepšímu. Za posledních
pět kol jsme vybojovali 13 bodů a
to nás řadí na velice solidní 10
místo v MSŽD, s minimálním
odstupem na sedmé místo, které
je reálným umístěním na konci
sezony. Za tuto spolupráci mezi
námi a ročníkem 1997, bych
chtěl trenérovi Tomáši Vincourkovi poděkovat. Myslím si, že
výměny některých hráčů oběma
směry byly ke spokojenosti obou
stran. V zimní přípravě se musíme zaměřit na zvýšení fyzické
zdatnosti, obratnosti a především
zlepšení útočné fáze. Nejlepší
jednotlivci byli Martin Kovář,
Michal Polehla a Adam Pospíšil.
Starší žáci „B“ pod vedením

trenéra Drahomíra Zeliny a asistenta Karola Dankoviče jsou
prozatím na 9. místě krajského
přeboru. Na čtvrté místo ztrácí
tento celek pouze pět bodů a tato
meta je pro starší žáky „B“ jarním
cílem. Umístění do čtvrtého místa tabulky krajského
přeboru je v jejich silách. Trenéry
určitě potěšil ten fakt, že v domácím prostředí v Mostkovicích
neztratil mančaft ani jeden bod.
Nejlepšími hráči podzimu byli
Matěj Suchánek, Dominik Drmola a Ondřej Frys.
Mladší žáci „B“ si na podzim počínali v Krajském přeboru na
výtečnou. Průběžná čtvrtá příčka
a hlavně kvalitní herní projev naplňuje trenérskou dvojici Tomáš
Vincourek a Vladimír Krč určitě
spokojeností. Hlavní lodivod Tomáš Vincourek k podzimnímu
vystoupení svých svěřenců: „Letošní rok z hlediska výsledků nelze hodnotit jinak než úspěšně.
Rok 2008 jsme zahájili 2. místem v zimní halové lize v Brně,
když jsme prohráli až ve finále s
domácí Spartou Brno 1:3. Na
tomto úspěchu se podíleli všichni
hráči rovnoměrně. Potěšitelné
bylo, že přes náročnou fyzickou
přípravu budilo naše mužstvo i
po herní stránce respekt u všech
soupeřů. Kvalitní příprava se odrazila v celé jarní sezóně. V závěrečném turnaji krajských přípravek jsme obsadili 2. místo za Sigmou Olomouc. Na úvod podzimní sezóny jsme absolvovali turnaj
v Polsku, kde jsme při tvrdých
podmínkách nepostoupili ze skupiny, ale celkově si myslím, že
jsme nezanechali špatný dojem
(2. místo ve skupině). Příprava na
sezónu byla tedy pouhých 14
dnů. Počáteční výsledky nebyly

příliš uspokojivé, 2 remízy a 2
prohry, rovněž díky velké marodce. Vždyť první zápas jsme absolvovali s 10-ti hráči a dvěma
zraněnými. Pak už se naplno projevila hráčská kvalita i to, že jsme
během jara absolvovali 10
přátelských zápasů na velkém
hřišti a podzim jsme dohráli v pohodě. Při velké rotaci hráčů na
hřišti mohly být některé výhry i
výraznější. Celková bilance podzimu tedy je: 8 vítězství, 3 remízy a 3 prohry, skóre 47:19 a
celkově 4.místo. V závěru podzimní části někteří hráči absolvovali zápasy s mužstvem ročníku
1996 a nutno dodat, že se rozhodně neztratili. Opačným směrem pak putovalo několik jiných
hráčů, kteří měli možnost se v našem mužstvu rozehrát. Tato spolupráce byla určitě prospěšná pro
obě mužstva. I přes doplnění mužstva je stále velký problém úzký
kádr. Patnáct hráčů je pro hru na
velké hřiště opravdovým minimem. Přesto, že jsme v létě získali některé hráče, odchod tří náš
stav opět zmenšil. Doplnění kádru nadále zůstává prvořadým
úkolem. Je potřeba se zmínit ještě
o jedné věci. Po dlouhé době se
nám podařilo znovu navázat spolupráci se ZŠ Palacká. Téměř polovina hráčů, doplněná o hráče z
Čechovic vytvořila 6. třídu se
sportovním zaměřením a rozšířenou výukou tělocviku. Veškerá
naše jednání se školou proběhla
naprosto korektně a bez nejmenších problémů. Věříme, že tato
spolupráce pomůže nejen
hráčům k lepším výkonům, ale i
škole k získávání sportovních
úspěchů. Nejlepšími jednotlivci
byli Lukáš Petržela, Martin Surma a Šimon Abrahám.

Přípravky jsou klubovou pýchou
Starší přípravka „A“ pod vedením trenéra Romana Popelky a
vedoucího mužstva Josefa Moštěka obsadila po podzimu 1.
místo, když všech šestnáct svých
střetnutí vyhrála, se za vše hovořícím brankovým poměrem
124:19. Hlavní trenér Roman
Popelka je výsostně spokojen
jak s předváděnou hrou, tak samozřejmě i s výsledky. „Potěšujícím faktem jsou nejen výsledky, ale i předváděná hra. Téměř
ve všech zápasech se nám dařilo
soupeře po všech stránkách převyšovat a kontrolovat hru. Naší
snahou je, aby tým nebyl závislý

na individuálních výkonech jednotlivců, ale aby se dokázal prezentovat kolektivním výkonem,
což si myslím, že se nám i daří.
To, že tento tým svou vnitřní sílu
má, předvedl v zápase s naším
sousedem v tabulce, celkem z
Hranic, se kterým jsme dokázali během druhého poločasu otočit nepříznivý stav z 1:2 na konečných 4:2. Z celkového pohledu však nutno říct, že při
výkonnostní úrovni naší skupiny dosažené výsledky nijak nepřeceňujeme a plně si uvědomujeme, že máme samozřejmě ještě spoustu rezerv, na kterých se

snažíme v tréninku pracovat a
úroveň naší výkonnosti posuzujeme spíše ze vzájemné konfrontace s mládežnickými celky
ligových klubů, se kterými se
utkáváme na různých turnajích.
I v tomto srovnání si však dovolím tvrdit, že se nám daří obstát.
Kádr v současné době tvoří 14
hráčů a 3 brankáři, přesto bychom byli rádi, kdyby se nám
podařilo, v souvislosti s přechodem ke hře na velké hřiště v
příštím roce, stávající kádr ještě
o 2-3 hráče doplnit. Co se týká
individuálních výkonů, bylo by
velmi složité vybírat nejlepšího

hráče, protože prakticky celé
družstvo předvádělo velmi kvalitní a vyrovnané výkony a tak
bych chtěl na tomto místě pouze
zmínit hráče, kteří se svými
brankami a přihrávkami nejvíce
podíleli na našich vítězstvích.
Jsou to: Mojmír Chytil s 27
brankami a 24 přihrávkami, Michal Popelka s 20 brankami a 10
přihrávkami, Dominik Zatloukal se 17 brankami a 12 přihrávkami. Dalšími dvoucifernými
střelci jsou Robert Sivo se 17 a
Dominik Vávra s 11 trefami. Pochvalu ale, jak už bylo řečeno,
zaslouží za své výkony a trénin-

kovou píli všichni hráči, včetně
brankářů, kdy Adam Koláček
díky své univerzálnosti nastoupil ve více než polovině utkání i
jako hráč a zaznamenal 4 branky
a 7 přihrávek. Závěrem už
zbývá jen poděkovat rodičům za
jejich obětavost, a stálou podporu, kterou věnují svým dětem,“ uzavřel vyčerpávající
hodnocení nejlepšího celku 1.
SK Prostějov v uplynulém podzimu trenér Roman Popelka.
Zbývajícím přípravkám 1. SK
Prostějov se budeme věnovat z
prostorových důvodů v příštím
čísle.

22 - 23

Výsledkový servis, 1. SK Prostějov, starší žáci
- podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: 1. SK Prostějov - SK ROSTEX Vyškov 3:1.
2. kolo: 1. FC Brno „B“ - 1. SK Prostějov 0:0.
3. kolo: 1. SK Prostějov - FC Slovan Havlíčkův Brod 2:0.
4. kolo: Tatran Brno Bohunice - 1. SK Prostějov 3:2.
5. kolo: 1. SK Prostějov - 1. HFK Olomouc 0:0.
6. kolo: 1. FC Slovácko „B“ - 1. SK Prostějov 1:0.
7. kolo: 1. SK Prostějov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:5.
8. kolo: SFK Vrchovina - 1. SK Prostějov 0:3.
9. kolo: 1. SK Prostějov - MFK Břeclav 3:3.
10. kolo: FC VYSOČINA Jihlava „B“ - 1. SK Prostějov 3:1.
11. kolo: 1. SK Prostějov - HFK Třebíč 1:0.
12. kolo: FK Pelhřimov - 1. SK Prostějov 1:0.
13. kolo: 1. SK Prostějov - SK Sigma Olomouc „B“ 2:0.
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE „D“-MLADŠÍ ŽÁCI
CELKOVÁ PO 13. KOLECH
1. 1. FC Brno „B“
2. 1. HFK Olomouc
3. SK ROSTEX Vyškov
4. SK Sigma Olomouc „B“
5. FK Pelhřimov
6. Tatran Brno Bohunice
7. MFK Břeclav
8. SK Hanácká Slavia Kroměříž
9. 1. FC Slovácko „B“
10. 1. SK Prostějov
11. FC Slovan Havl. Brod
12. HFK Třebíč
13. FC VYSOČINA Jihlava „B“
14. SFK Vrchovina

13 11
13 9
13 9
13 8
13 8
13 7
13 5
13 3
13 3
13 4
13 3
13 3
13 3
13 0

TABULKA DOMA
1. FC Brno „B“ 6 5 1 0 28:6
2. Vyškov
6 5 0 1 18:8
3. Pelhřimov
7 4 1 2 17:10
4. Sigma „B“ 6 4 1 1 9:4
5. HFK
5 3 1 1 14:6
6. Kroměříž
7 3 1 3 11:8
7. Prostějov
7 3 1 3 4:7
8. Bohunice
6 2 2 2 16:12
9. Břeclav
7 2 2 3 13:13
10. Jihlava „B“ 7 2 0 5 15:34
11. Slovácko „B“ 6 1 2 3 6:10
12. Havl. Brod 7 1 2 4 11:12
13. Třebíč
7 1 1 5 7:12
14. Vrchovina
7 0 0 7 4:26

16
15
13
13
10
10
10
8
8
6
5
5
4
0

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

1
2
3
2
4
4
4
4
6
8
7
8
10
13

54:9
34:16
28:15
26:12
29:15
35:24
31:22
15:16
16:19
9:28
16:25
20:28
21:59
7:53

34
29
28
27
25
23
19
15
13
13
12
11
9
0

(+16)
(+14)
(+10)
(+9)
(+4)
(+5)
(-2)
(-6)
(-5)
(-8)
(-9)
(-10)
(-12)
(-21)

TABULKA VENKU
1. HFK
8 6 1 1 20:10 19
2. FC Brno „B“ 7 6 0 1 26:3 18
3. Bohunice
7 5 0 2 19:12 15
4. Sigma „B“ 7 4 2 1 17:8 14
5. Vyškov
7 4 1 2 10:7 13
6. Pelhřimov
6 4 0 2 12:5 12
7. Břeclav
6 3 2 1 18:9 11
8. Slovácko „B“ 7 2 2 3 10:9 8
9. Třebíč
6 2 1 3 13:16 7
10. Havl. Brod 6 2 1 3 5:13 7
11. Kroměříž
6 0 5 1 4:8 5
12. Prostějov
6 1 0 5 5:21 3
13. Jihlava „B“ 6 1 0 5 6:25 3
14. Vrchovina
6 0 0 6 3:27 0

Výsledkový servis, 1. SK Prostějov, mladší žáci
- podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: 1. SK Prostějov - Vyškov 1:3.
2. kolo: 1. FC Brno „B“ - 1. SK Prostějov 9:0.
3. kolo: 1. SK Prostějov - FC Slovan Havlíčkův Brod 0:2.
4. kolo: Tatran Brno Bohunice - 1. SK Prostějov 4:1.
5. kolo: 1. SK Prostějov - 1. HFK Olomouc 0:2.
6. kolo: 1. FC Slovácko „B“ - 1. SK Prostějov 2:0.
7. kolo: 1. SK Prostějov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:0.
8. kolo: SFK Vrchovina - 1. SK Prostějov 1:2.
9. kolo: 1. SK Prostějov - MFK Břeclav 1:0.
10. kolo: FC Vysočina Jihlava „B“ - 1. SK Prostějov 3:2.
11. kolo: 1. SK Prostějov - Horácký fotbalový klub Třebíč 1:0.
12. kolo: FK Pelhřimov - 1. SK Prostějov 2:0.
13. kolo: 1. SK Prostějov - SK Sigma Olomouc „B“ 1:0.
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009 PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ ŽÁCI „B“
CELKOVÁ PO 15. KOLECH
1. FK SAN-JV Šumperk
2. SK Hranice „B“
3. FK Mohelnice-Moravičany
4. FK Nemilany
5. 1. HFK Olomouc „B“
6. SK Uničov „B“
7. FC Viktorie Přerov
8. 1. FC Přerov „B“
9. 1. SK Prostějov „B“
10. SK Sulko Zábřeh „B“
11. TJ Granitol Moravský Beroun
12. FK Šternberk
13. FK Nové Sady
14. TJ Slovan Černovír

15 12
15 11
15 10
15 8
14 8
15 8
15 7
15 7
14 7
15 6
15 4
15 2
15 2
15 1

TABULKA DOMA
1. Vikt. Přerov 8 6 2 0 26:6
2. Šumperk
7 6 1 0 39:4
3. Prostějov „B“6 6 0 0 21:1
4. Uničov „B“ 7 6 0 1 24:7
5. Mohelnice
7 6 0 1 24:10
6. Přerov „B“ 8 5 1 2 21:8
7. Hranice „B“ 8 5 1 2 21:10
8. 1. HFK „B“ 8 4 0 4 16:12
9. Nemilany
7 3 2 2 18:14
10. Zábřeh „B“ 8 2 1 5 11:25
11. Černovír
8 1 2 5 9:31
12. Šternberk
7 1 1 5 5:17
13. Mor. Beroun 8 1 0 7 14:30
14. Nové Sady 7 1 0 6 5:32

20
19
18
18
18
16
16
12
11
7
5
4
3
3

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

0
2
3
4
6
7
6
6
6
8
11
11
11
12

66:6
48:13
47:26
46:27
36:22
30:24
33:24
29:34
28:28
26:43
26:45
12:42
22:67
12:60

39
35
32
27
24
24
23
23
22
19
12
8
8
5

(+18)
(+11)
(+11)
(+6)
(0)
(+3)
(-1)
(-1)
(+4)
(-5)
(-12)
(-13)
(-13)
(-19)

TABULKA VENKU
1. Šumperk
8 6 2 0 27:2 20
2. Hranice „B“ 7 6 1 0 27:3 19
3. Nemilany
8 5 1 2 28:13 16
4. Mohelnice
8 4 2 2 23:16 14
5. 1. HFK „B“ 6 4 0 2 20:10 12
6. Zábřeh „B“ 7 4 0 3 15:18 12
7. Mor. Beroun 7 3 0 4 12:15 9
8. Přerov „B“ 7 2 1 4 8:26 7
9. Uničov „B“ 8 2 0 6 6:17 6
10. Nové Sady 8 1 2 5 17:35 5
11. Šternberk
8 1 1 6 7:25 4
12. Prostějov „B“8 1 1 6 7:27 4
13. Vikt. Přerov 7 1 0 6 7:18 3
14. Černovír
7 0 0 7 3:29 0

PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009 PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ ŽÁCI „B“
CELKOVÁ PO 15. KOLECH
1. FK SAN-JV Šumperk
2. SK Uničov „B“
3. FK Mohelnice-Moravičany
4. 1. SK Prostějov „B“
5. 1. HFK Olomouc „B“
6. FC Viktorie Přerov
7. SK Sulko Zábřeh „B“
8. SK Hranice „B“
9. TJ Slovan Černovír
10. FK Nové Sady
11. 1. FC Přerov „B“
12. FK Nemilany
13. FK Šternberk
14. TJ Granitol Moravský Beroun

15 14
15 13
15 11
14 8
14 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 5
15 4
15 2
15 1
15 0

TABULKA DOMA
1. Uničov „B“ 7 7 0 0 44:7
2. Šumperk
7 7 0 0 29:2
3. Vikt. Přerov 8 6 1 1 39:16
4. Mohelnice
7 5 2 0 48:2
5. Prostějov „B“6 5 1 0 29:7
6. 1. HFK „B“ 8 4 2 2 26:13
7. Přerov „B“ 8 4 1 3 26:21
8. Hranice „B“ 8 4 0 4 32:36
9. Černovír
8 3 1 4 23:26
10. Zábřeh „B“ 8 3 0 5 15:24
11. Nové Sady 7 2 2 3 28:17
12. Nemilany
7 1 0 6 9:37
13. Šternberk
7 0 0 7 9:68
14. Mor. Beroun 8 0 0 8 8:81

21
21
19
17
16
14
13
12
10
9
8
3
0
0

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

1
1
2
3
3
5
7
7
8
7
9
12
14
15

105:19
72:15
97:11
47:19
54:28
60:43
50:36
59:53
36:57
54:42
29:58
30:67
16:118
13:156

42
40
35
27
27
26
22
22
19
18
14
7
3
0

(+21)
(+19)
(+14)
(+9)
(+3)
(+2)
(-2)
(-2)
(-5)
(-3)
(-10)
(-14)
(-18)
(-24)

TABULKA VENKU
1. Šumperk
8 7 0 1 76:17 21
2. Uničov „B“ 8 6 1 1 28:8 19
3. Mohelnice
8 6 0 2 49:9 18
4. Zábřeh „B“ 7 4 1 2 35:12 13
5. 1. HFK „B“ 6 4 1 1 28:15 13
6. Prostějov „B“8 3 2 3 18:12 11
7. Hranice „B“ 7 3 1 3 27:17 10
8. Nové Sady 8 3 1 4 26:25 10
9. Černovír
7 3 0 4 13:31 9
10. Vikt. Přerov 7 2 1 4 21:27 7
11. Nemilany
8 1 1 6 21:30 4
12. Šternberk
8 1 0 7 7:50 3
13. Přerov „B“ 7 0 1 6 3:37 1
14. Mor. Beroun 7 0 0 7 5:75 0

9. března 2009

Zábřeh vykradl Konici

Sokol Konice - SK Sulko Zábřeh 0:3 (0:2)
Rozhodčí: Kratochvíl. ŽK: Švrček (K). Diváků: 100. Sestava
Konice: Kmecik - Továrek, Penc, Řehák, Jurník (46. Schön) - T.
Křeček, Švrček (76. Žouželka), Macháček, Kornel - Kobylík,
Špunda. Trenéři: Karel Procházka a Miloslav Fajstl.

HLASY TRENÉRŮ
Karel PROCHÁZKA (Sokol Konice): „Výsledek hovoří jasně.
Jsem zklamaný. Není co dodávat. Jasně bylo vidět, že jsme byli v
útočné fázi bezzubí. Dvě úvodní branky padly po našich individuálních chybách. Spokojený jsem byl s brankářem a obranou, kteří
dnes měli hodně práce. Kluci umějí zahrát agresivně, ale jen při tréninku sami proti sobě. Na marodku se vymlouvat nebudu, protože
ti co hráli dnes, budou s největší pravděpodobností hrát i proti
Blansku a Líšni. Z tohoto pohledu toto přípravné utkání ukázalo, jak
na tom kdo z hráčů je a na čem je potřeba zapracovat.“
Jiří BALCÁREK (SK Sulko Zábřeh): „Častokrát mají ligové
celky potíže se prosadit v utkáních s divizními týmy, my ale měli
opravdu dost šancí, domácí neměli útok a tak nebyli nebezpeční.
Poslední přípravné utkání hrajeme s Mohelnicí a budu chtít, aby se
tento zápas určitě odehrál na živé trávě. Pokud by ta zábřežská nebyla ve stavu, že by se na ní dalo hrát, odehrajeme zápas s Mohelnicí
na některé živé trávě v okolí.“
-zv-

Haná porazila Bouzov

TJ Haná Prostějov - TJ Sokol
Bouzov 2:1 (0:1)
Branky: 63. Světlík, 85. J.
Zbožínek - 43. Andrýsek.
Rozhodčí: Hanák - Lošťák,
Hapl. Sestava Hané: Hlávka (46.
Lošťák) - Jančiar, Vyskočil, S.
Ociepka (64. Křížek), Chum Ondráček (70. Hupšil), Zachar,
Mašík, Trnavský - Světlík, Knoll
(46. J. Zbožínek). Trenér: Daniel
Kolář.
V dalším přípravném utkání na
umělé trávě olomoucké Sigmy, se
střetla Haná Prostějov s účastníkem I.B třídy Olomouckého
KFS Sokolem Bouzov. Po neu-

rovnaném prvním poločase, kdy
Hanáci inkasovali branku v jeho
závěru se po změně stran změnil
zcela obraz hry. Po prostřídání
Prostějovští výrazně ožili a díky
Světlíkově chladnokrevnosti, kdy
poslal z úniku míč podél padajícího gólmana bylo vyrovnáno.
Výhru pak zařídil excelentně kopnutým přímým kopem Jiří
Zbožínek sedm minut před koncem. V dalším utkání se střetne
Haná opět v Olomouci s účastníkem I:B třídy Pardubického
KFS SK Sloupnice. Zápas se
uskuteční v sobotu 14. března opět
pod světly v 17:00 hodin.
-zv-

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV
3. LIGA
Výsledky 5. turnaje, sobota 7. března 2009, hala Kostelec na
Hané:
KMK Katastrofa - Bar Oaza Plumlov 2:1, SK Griffins 98 „B“ Atletico Smržice 3:3, Chachar team Brodek u Pv - Bar Oaza Plumlov
4:0, KMK Katastrofa - Atletico Smržice 3:1, Bar Oaza Plumlov - SK
Griffins 98 „B“ 2:5, Atletico Smržice - Chachar team Brodek u Pv 4:2,
nedohráno o výsledku rozhodne STK.
TABULKA PO 5. TURNAJI:
1. FC Domino
8
7
0
1
34:18
2. KMK Katastrofa
8
5
2
1
25:13
3. SK Griffins 98 „B“
8
5
1
2
31:20
4. Otaslavice
8
4
2
2
20:19
5. Chachar team
8
4
1
3
26:16
6. Dukla Prostějov
8
3
0
5
15:28
7. Atletico Smržice
8
2
2
4
18:24
8. SK Skalka „B“
8
1
1
6
20:36
9. Bar Oaza Plumlov
8
0
1
7
12:31

21
17
16
14
13
9
8
4
1

4. LIGA
Výsledky 4. turnaje, sobota 7. března 2009, hala Kostelec na
Hané:
FC Pepino Konice - FC U Byka Smržice 1:2, FC Ptení - Juniors
Hluchov 7:4, Para - FC U Byka Smržice 5:4, FC Pepino Konice Juniors Hluchov 3:3, FC U Byka Smržice - FC Ptení 3:1,
JuniorsHluchov - Para 1:12.
TABULKA PO 4. TURNAJI
1. Sokol Zdětín
6
5
0
1
2. FC Ptení
8
5
0
3
3. U Byka Smržice
8
5
0
3
4. Drahany
5
4
0
1
5. Para
6
4
0
2
6. Agro Čehovice
6
2
0
4
7. FC Zero
5
1
2
2
8. Pepino Konice
8
1
2
5
9. Juniors Hluchov
8
0
2
6

28:7
24:17
22:20
22:8
29:19
10:21
11:14
17:31
17:43

15
15
15
12
12
6
5
5
2

Příští program, 5 turnaj: sobota 14. března 2009, 12.00-16.00 hodin, hala Kostelec na Hané:
FC Zero - Agro Vláčil Čehovice, Starostovi muži Drahany - Para
Prostějov, FC Zero - Sokol Zdětín, Starostovi muži Drahany - Agro
Vláčil Čehovice, Para Prostějov - FC Zero, Sokol Zdětín - Starostovi
muži Drahany.
-zv,koc-

Přípravka 1.SK brala brambory

V neděli 1. března absolvovala
fotbalová přípravka 1. SK
Prostějov, ročník narození
2001 a mladších, halový turnaj
ve Velkém Meziříčí. V konkurenci deseti družstev převážně
z regionu Vysočiny prostějovský výběr hrající jen v sedmi lidech jen jednou v normální
hrací době poznal hořkost porážky, ale zrovna v tom nejdůležitějším střetnutí - semifinálovém! Po nejtěsnější jednobrankové prohře se Žďárem
nad Sázavou pak zklamaní
svěřenci trenéra Vlastimila
Pazdery podlehli v boji o bronz
i v penaltovém rozstřelu.
Konečné čtvrté místo a hlavně
kvalitní herní projev, však udělaly skomírajícímu prostějovskému fotbalu dobrou reklamu.
Benjamínci 1.SK Prostějov byli nalosováni do skupiny „A“,
když prvním soupeřem jim byl
domácí první výběr. „Přestože
jsme hráli celkem dobrý zápas,

Štěstí je připravilo o medaile! Přípravka 1.SK Prostějov skončila na
turnaji ve Velkém Meziříčí těsně pod stupni vítězů. Zleva nahoře: Lukáš Krčal,
Adam Jurtík, Michal Čtverák, Petr Pazdera, trenér Vlastimil Pazdera, Petr
Vyžrálek, Martin Hanták, dole: Ondřej Pospíšil, Marek Hausknecht

Kostelečtí žáci zvítězili

na Prostějovany semifinále
znovu s celkem FC Žďár nad
Sázavou. „Tady nás však štěstí
opustilo docela a ve vyrovnaném zápase jsme nakonec
prohráli 0:1. Také v zápase o
třetí místo s FK Pelhřimov se
nám nepodařilo vstřelit branku
a v penaltovém rozstřelu jsme
byli odsouzeni na konečnou
nepopulární čtvrtou pozici,“
smutně zhodnotil střeleckou
nemohoucnost svých oveček
Vlastimil Pazdera. Útěchou
tak tedy reprezentantům našeho města může být snad jen to,
že nejlepším hráčem turnaje se
stal Marek Hausknecht. Kdo z
rodičů by chtěl přihlásit svého
potomka do přípravky největšího mládežnického fotbalového klubu na Prostějovsku
ať neváhá. Šikovní kluci ročníku narození 2001 mají stále
dveře otevřeny! Bližší informace na www.1skprostejov.cz.
-zv-

Velmi dramatické klání uspořádala Komise mládeže OFS Prostějov o
posledním únorovém víkendu v prostějovské hale RG a ZŠ ve
Studentské ulici. Žákovského turnaje hráčů ročníků narození 1994 a
mladších se zúčastnilo šest družstev z celého Prostějovska a z vítězné
trofeje se nakonec radoval tým FC Kostelec na Hané. O jejich vítězství
muselo v neuvěřitelně dramatickém turnaji rozhodovat až celkové skóre, protože stejného bodového zisku dosáhly i další dva výběry, druhé
Čechovice a třetí Pivín. Nejlepším střelcem celého turnaje se stal kanonýr prvního mužstva Jiří Piskovský, jenž rozvlnil sítě soupeřů v deseti
případech. K výborné úrovni celodenního klání přispěli svým bezchybným výkonem i rozhodčí I. Antoníček, M. Borovský, K. Kubalák
a J. Milar. Akci finančně podpořilo Město Prostějov.
TABULKA TURNAJE:
1. FC Kostelec n./H.
5
4
0
1
2. TJ Sokol Čechovice 5
4
0
1
3. TJ Sokol Pivín
5
4
0
1
4. TJ Krumsín
5
2
0
3
5. Sokol Přemyslovice 5
1
0
4
6. FC Výšovice
5
0
0
5

29:6
14:4
12:8
8:11
10:26
7:25

12
12
12
6
3
0

Komise mládeže zve všechny fotbalové příznivce na finálovou část přípravek, která se uskuteční v sobotu 21. března 2009 v Městské sportovní hale Kostelec na Hané. Zápasy začínají v 8:00hodin s předpokládaným vyvrcholením v 18:00 hodin. Slavnostně bude dekorována i
nejlepší družstva.
Zároveň zveme všechny příznivce mládežnické kopané na turnaj mladších žáků, který se uskuteční v neděli 22. března 2009 v hale RG a ZŠ
Prostějov ve Studentské ulici se začátkem od 8:00 hodin.
-zv-

Usnesení č. 22 VV OFS Prostějov
Výkonný výbor OFS Prostějov se na svém řádném zasedání usnesl na následujícím:
1. Bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých usnesení z minulých VV OFS. Úkoly jsou plněny dle
usnesení ve stanovených termínech.
2. Bere na vědomí informace hodnocení předsedů DK, STK, KR, HK ročníku 2008/2009.
3. Bere na vědomí info ze zasedání VV KFS.
4. Informuje, že DK bude zasedat každou středu od 15:00 hodin od 18. března 2009.
5. Bere na vědomí informaci o přípravě projektu SCM PV na E.Valenty.
6. Bere na vědomí informaci o průběhu projektu „Rozhodčí pro mládež“.
7. Komise předložily návrhy rozpočtů jednotlivých komisí. Ukládá HK k zapracování požadavků do návrhu rozpočtu OFS. Odp. Mikulka, termín 6. dubna 2009.
8. Schvaluje pana Lišku jako garanta KM a pana Elfmarka jako garanta DK v VV OFS.
9. Bere na vědomí informaci o dalším jednání přípravy turnajů pod názvem Hanácký pohár. Oslovené okresy Prostějov, Vyškov, Přerov, Kroměříž a Olomouc.
10. Schvaluje nakup dárku pro pana Grepla.
11. Schvaluje nákup prezentačního zařízení skládající se z televize DVD přehrávače a další IT techniky.
12. Schvaluje záměr připravit informační bulletin OFS.
Příští jednání VV OFS se bude konat 6. dubna 2009 v 16:00 hodin.
Ing. Vladimír Trunda
Předseda OFS Prostějov

Blahopřání k jubileu
V pondělí 16. března 2009 oslaví své 80. narozeniny dlouholetý
člen SK Lipová pan Luboš Komárek. Touto cestou mu přeje
celé vedení SK Lipová vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
S gratulací se samozřejmě připojuje i sportovní redakce
Prostějovského Večerníku!

Prostějovská házená dostala lekci od karvinských juniorů
TJ Sokol II Prostějov - HCB OKD
Karviná jun. 34 : 45 (19:20)
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Rášo - M. Jurík 1,
Javůrek, Pišťák 4, Mičola 2,
Kosina 11, Mičkal 8, T. Jurík,
Třeštík 2, Nevrlý 1, Šestořád
1, Čech 4. Trenér: Antonín
Krist. Rozhodčí: Samek,
Horsák. Sedmičky: 4/3:4/2.
Vyloučení: 3:3. ŽK: 2:4.
Vývoj skóre po pětiminutovkách : 3:3, 5:8, 8:11, 12:13,
17:17, 19:20, 24:26, 27:29,
30:33, 31:38, 21:41, 34:45.
V nedělním duelu 14. kola
první ligy házené se domácí
Prostějov utkal s juniory HCB
OKD Karviná, kteří patří k prvoligové špičce. Prostějovští
se naopak usadili na posledním místě tabulky a zřejmě je
nad jejich síly se z tohoto nelichotivého stupínku odlepit.

Výkonnostní rozdíl charakterizoval i hru obou týmů.
Mladíčci z Karviné využívali
rychlosti svých nohou a pohotovými útoky a přesnou střelbou si udržovali neustálé vedení. Zato prostějovští borci
působili unaveným dojmem,
nevraceli se včas před svého
brankáře, nedokázali zachytit
jeho vyražené míče a zbytečně inkasovali. Karvinská juniorka je zálohou mnohonásobného
extraligového
šampióna a díky tomu, že je
střediskem mládeže, disponuje obrovským hráčským potencionálem vybraných talentů z ostatních házenkářských
klubů. Jeden hráč vedle
druhého bojuje o místo na
výsluní, o postup do A týmu, a
proto dává do hry maximum.
Přesto se domácí v prvním po-

ločase drželi soupeře zuby
nehty a statečně dotahovali jeho dvou až čtyřbrankové vedení. Každá vstřelená branka
je stála hodně sil, protože útok
byl rozvláčný, hráči se hledali
a často chybovali v rozehrávce.
„Vyrobit třicet technických
chyb za utkání si nemůže prvoligový mančaft dovolit, to
není možné ani ve druhé lize,“
zlobil se oprávněně trenér domácích Antonín Krist. Jeho
svěřenci však jakoby měli
klapky na uších i na očích, nechtěli slyšet jeho pokyny, nechtěli vidět jeho gestikulaci.
Nedařila se jim ani střelba.
Karvinský gólman dokonce
vyrazil Šestořádovi sedmičku, naštěstí se rána odrazila
zpět do rukou samotného
střelce a po ataku obránců se

opakovaně postavil na čáru
sedmimetrového
hodu.
Tentokrát se už naštěstí nezmýlil a zavěsil.
Jednobrankové manko v polovině
utkání
přesto
Prostějovským skýtalo naději,
že pokud budou důsledněji
bránit a zlepší se v útoku, mají šanci uhrát alespoň nerozhodný výsledek.
„Kluci dostali v šatně jasné
povely jak hrát v obraně i v
útoku. Bohužel hráli úplně něco jiného, než o čem jsme se
bavili,“ povzdechl si po utkání trenér. Ale hned první
minuty druhého dějství jasně
ukázaly, kdo je pánem na hřišti. Než si prostějovští hráči
uvědomili, že jsou zpět ve hře,
inkasovali třikrát v rychlém
sledu za sebou. Ještě první desetiminutovku druhého poločasu dokázali odrážet nápor
soupeře, pak se však definitivně zlomili a utkání dohráli
naprosto odevzdaně bez
většího odporu. Po neúspěchu

v útoku se nestíhali zformovat
do obrany, nechávali příliš
často svou branku odkrytou a
jen díky pohotovosti a bdělosti svého gólmana se počet branek nepřehoupl přes padesátku. Brankový rozdíl narůstal
úměrně upadající hře domácích a konečný jedenáctibrankový náskok hostí odpovídal výkonu a poměru sil na
hřišti.
Utkání přineslo bohatou brankovou nadílku, hrstka skalních fanoušků se měla skutečně na co dívat. Škoda promarněného konce zápasu.
Rozklad prostějovské házené
je zřejmě definitivní a družstvo bude mít určitě hodně
práce uspět v barážových utkáních. Někdejší bašta hanácké házené se po odchodu
individualit, jakými byli například bratři Flajsarovi, nedokáže stmelit a vyburcovat k
výkonům, na které byli fanoušci v minulých sezónách zvyklí.
-jp-

HLASY TRENÉRŮ

TJ Sokol Klenovice na Hané - FK Chropyně 0:3 (0:1)
Sestava Klenovic: Navrátil - Sigmund, Škantár, T. Cetkovský,
Rozehnal - Šimek, Fialka, Všianský, R. Cetkovský - Kubíček,
Přikryl. Trenér: Zdeněk Cetkovský.
TJ Sokol Klenovice na Hané - Sokol Otaslavice 5:2 (1:1)
Branky Klenovic: Kubíček 2, Všianský 2, Fialka. Sestava Klenovic:
Navrátil - Sigmund, Škantár, T. Cetkovský, Merda - Rozehnal,
Fialka, Všianský, R. Cetkovský - Kubíček, Přikryl. Trenér: Zdeněk
Cetkovský.
Sokol Přemyslovice - Olešnice 0:5 (0:2)
Sestava Přemyslovic: K. Konečný - Tyl, Hudák, Vinkler, J. Konečný
- Kučera, Slavíček, Fojtek, L. Mucha - Vévoda, Janeček. Střídali:
Grulich, Muzikant. Trenér: Jaroslav Koutný.
TJ Sokol Vrahovice - TJ Sokol Čechovice 4:4 (2:3)
Branky Vrahovic: R. Můdrý, Dvořák, Tomeček, Procházka.
-zv-

naše obrana si vybrala slabší
chvilky a pět vteřin před koncem jsme prohrávali 1:2. Díky
závěrečnému drtivému tlaku a
také velké dávce štěstí jsme zachránili bod za remízu. Měli
jsme samozřejmě velkou radost, to jsme však netušili, že
jsme si vybrali štěstí na celý
turnaj,“ předeslal pozdější odklon štěstěny, trenér Vlastimil
Pazdera. Druhým v řadě byl
zápas se Žďárem nad Sázavou
a po obdobném průběhu se oba
celky rozešly po výsledku 1:1
smírně. Další nerozhodný výsledek si připsali Prostějovští
se Sokolem Předín a tentokrát
to bylo bez branek. „Poslední
zápas ve skupině se Sokolem
Radostín jsme vyhráli 2:0.
Skončili jsme tak třetí, i když
jsme neprohráli,“ okomentoval
dění v základní skupině lodivod mladých Hanáků. Po čtvrtfinálové výhře nad TJ
Vladislav v poměru 1:0, čekalo

ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV * ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV * ZPRÁVY OFS PROSTĚJOV *

Fotbalová příprava

TJ Sokol Vrahovice - SV Langnau 4:4 (2:3)
Branky Vrahovic: R. Můdrý, Dvořák, Tomeček, P. Můdrý st.
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Kde nic není, ani smrt nebere! Prostějovští házenkáři zažívají vskutku neradostné období. S další vysokou porážkou
se museli smířit v neděli s Karvinou.
Ilustrační foto: Z. Pěnička

Antonín KRIST (TJ Sokol II Prostějov): „Náš dnešní neúspěch zapříčinil velký počet technických chyb. Podle našich
záznamů jich bylo třicet. Z toho devět jich vyprodukoval náš
nejlepší hráč. Špatně jsme bránili, kluci hodně vybíhali z obrany a nechávali díry, báli se jít do střetů. Všechno se zlomilo v
desáté minutě druhého poločasu. V šatně jsme si o přestávce
něco řekli, ale vyběhli jsme na hřiště a bylo to úplně obráceně.
Herní výpadek, bohužel, nenahradí exkluzívní výkon jediného
hráče – Mičkal dal z devíti střel osm branek. Je to, bohužel, obraz netrénovanosti. Hostující hráči ze Zubří dojíždějí pouze na
páteční tréninky a to v nejlepším případě. Od konce listopadu,
kdy jsem u týmu trenérem, jsem měl jednou jedinkrát na tréninku 14 hráčů, což je potřebný počet k tomu, abychom nacvičili herní varianty. Jinak házenou trénujeme minimálně, je to v
podstatě jen kondiční příprava a střelba. To je málo. Pravidelně
dochází na trénink tak pět šest hráčů, to je špatný přístup.“
Ludvík MRKVA (HCB OKD Karviná jun): „Jsem rád, že to
kluci dnes zvládli, protože tady mám šest starších dorostenců
místo hráčů, kteří jeli s „A“ týmem na extraligové utkání do
Hustopečí. Utkání jsme zvládli dobře, měli jsme evidentně víc
fyzických sil hlavně na konci druhého poločasu.“
-jp-

9. března 2009

V Kolíně to nevyšlo!

Korfbalisté po boji dvakrát podlehli a vidina semifinále se vzdaluje
Předminulou neděli absolvovali extraligoví korfbalisté
SK RG Prostějov jedny
z nejdůležitějších zápasů letošní sezóny. Do středních
Čech odjížděli bojovat o naději na vysněný postup do semifinále nejvyšší tuzemské
soutěže, ale po dvou porážkách, byť těsných je před
závěrečným dvojkolem jejich
naděje spíše teoretická. Hanácký výběr totiž hostí obhájce titulu a také suverénního
lídra letošní základní části
výběr TJ Znojmo MS YMCA
a případný bodový zisk vypadá jako hodně nereálný. Poslední přemožitel Prostějova
VKC Kolín pak sice hraje na
půdě soupeře, ale tím je beznadějně poslední TKC Děčín,
který plní v soutěži spíše roli
sparingpartnera a nezískal
ještě ani jeden jediný bodík…
Prostějovští zajížděli v neděli
do Kolína s velkými nadějemi a
vírou
ve
vlastní
síly.
K potvrzení premiérového posunu mezi elitní čtveřici by jim
stačilo jediné vítězství, prakticky by jim stačila i výhra
v prodloužení. Realita však byla zcela jiná, dvě porážky - nula bodů a rivalský Kolín
v tabulce v zádech! Tyto výsledky tak postavily prostějovský tým před vskutku obtížný

úkol: získat s „neporazitelným“
Znojmem čtyři body!
1. zápas: VKC Kolín - SK RG
Prostějov 20:12 (10:7).
Koše a sestava SK RG Prostějov: Faltýnková 2, Sequensová
(40. Koldová), Snášel (36. Tichý 2), Uherka 5, Bednář 1,
Kadlecová, Lešanská (40.
Šťastná), Šnévajs 2.
Komentář Martina Uherky:
„První utkání jsme začali dobře, drželi jsme vyrovnané skóre až do stavu 6:6, ale v závěru
poločasu domácí odskočili na
10:7. Úvodní pětiminutovka
druhé půle nenaznačovala, že
nás postihne útočná impotence,
ale stalo se. Navíc jsme se nevyvarovali několika individuálních chyb, které domácí posadily na koně. Od stavu 16:8
už se utkání jen dohrávalo, na Jak na Znojmo?Vymyslí korfbalisté SK RG Prostějov účinnou taktiku na favorizovaného obhájce titulu?
obou stranách došlo ke střídání
Foto: Zdeněk Pěnička
hráčů z lavičky pro ušetření
„I
druhý
zápas
začal
vyrovnadařilo
přiblížit
na
dvoubodový
tí
jména
soupeře ze Znojma
sil.“
nou čtvrthodinkou. Domácí rozdíl, tak jsme nebyli schopni rozhodně nesklání hlavy a
2. zápas: VKC Kolín - SK RG pak opět nabrali dvoubodové vstřelit kontaktní koš a v všem příznivcům vzkazuje, že
vedení, a i když jim vyloučení obraně jsme nakonec inkasova- bude bojovat až do poslední
Prostějov 23:19 (11:9).
Koše a sestava SK RG Prostě- Sládka moc nepomohlo, šli li. V oboustranně ofenzivním minuty. Odpolední sobotní čas
14. března tedy domácí klub
jov: Faltýnková 4, Sequensová, jsme po dvou zásazích v po- utkání jsme podlehli 19:23.“
Tichý 1, Uherka 5, Bednář 1, slední minutě do kabin s dvou- O postupu, či nepostupu pro- zve všechny své příznivce do
Kadlecová 2 (40. Šťastná), Le- bodovým mankem. Celý druhý stějovských korfbalistů do hlediště sportovní haly RG a
poločas jsme tahali za kratší závěrečného final four, se tedy ZŠ města Prostějov ve Studentšanská 6, Šnévajs.
konec, Kolín většinu doby vedl rozhodne v následujícím týdnu. ské ulici. Utkání začínají ve
-zvKomentář Martina Uherky: o čtyři koše. Když se nám po- Družstvo SK RG při zaslechnu- 14:30 a 16:30 hodin!

Plumlovská hokejová loď se ocitla na dně
Hokejisté HC Grewis Plumlov, kteří působili v Krajské lize mužů Zlínska a jižní Moravy mají dohráno. Závěrečné
play off mělo být vyvrcholením letošní nevydařené sezóny
a všichni zainteresovaní z
plumlovského tábora k němu
vzhlíželi s velkými nadějemi.
Místo napravení notně pošramocené reputace ze základní
části, kdy se mužstvo pohybovalo celý ročník na chvostu tabulky, však letošní výkonnostní a výsledková krize ve vyřazovacích bojích vyvrcholila.
Po porážce v úvodním semifinálovém utkání v Uherském
Hradišti 4:2, připravili svěřenci trenéra Ivo Grmely svému
kouči a také fanoušků domácí
hrůzyplné představení. V odvetném střetnutí na ledě prostějovské Víceúčelové sportovní haly-ZS nafasovali od Hradišťanů potupnou dvanáctku!
Dílo letošního plumlovského
hokejového zmaru pak bylo
dokonáno v utkání o třetí místo, kdy Grewis podlehli v
Uherském
Brodu
5:1.

Třízápasové intermezzo v play
off tak značí z pohledu Plumlova bilanci tří porážek při
skóre 6:21! V konečném důsledku to znamená historicky
nejhorší umístění - 4. místo v
rámci Zlínského kraje, což je v
konkurenci pěti mužstev
vskutku bilance zavánějící
přímo propadákem.
V průběhu sezóny se mužstvo
potýkalo hlavně s neukázněností a také neodpovídajícím přístupem většiny hráčů ke svým povinnostem. Přitom z pozice klubového vedení měli hokejisté
vytvořeny na úroveň této soutěže velice solidní podmínky. V
kontextu současné situace tak
vyvstává otázka co s Plumlovem
dál?! Jedno je jisté, tým který se
do soutěže před několika lety už
výkonnostně, ale hlavně mentálně na konkurenci nestačí. Potřeba bude mužstvo „okysličit“
mladou krví, jinak se nic k lepšímu neposune. Druhou věcí je,
jestli vůbec bude HC Grewis
Plumlov působit na hokejové
mapě i nadále, protože z dobře
informovaných kruhů blízkých

majoritnímu vlastníku prosáklo,
že se mecenáš Petr Muzikant
rozmýšlí o zrušení neúspěšného
týmu. Každopádně se však budeme situaci v HC Grewis věnovat i nadále a budeme vás informovat v příštím vydání Prostějovského Večerníku. Níže vám
přinášíme poslední tři výsledky
Plumlova letošní sezóny.
Plumlovští vstoupili do čtvrtfinále play off Krajské ligy mužů
Zlínského kraje porážkou na ledě Uherského Hradiště. Přestože
se hostujícímu celku podařilo v
úvodu třetí části hry otočit průběžný výsledek ve vedení 1:2, ale
během minuty a půl o něj znovu
přišli. Místo závěrečného pokusu o vyrovnání se dívali hráči hostujícího celku na dění na ledě
zpoza plexiskla na trestné lavici
a tři minuty před koncem po nepřehledné strkanici okolo hlavního rozhodčího byl zápas pro
údajnou inzultaci muže v pruhovaném jedním z Plumlovských
předčasně ukončen... „Nesmysl,
žádná inzultace tam nebyla. Podali jsme protest a ten nám byl
uznán. Výsledek 4:2 však byl

ponechán v platnosti,“ okomen- kání hrál Plumlov oslabení a s
toval nepřehledný závěr hostu- chutí hrající hosté si na Hané s
jící kouč Ivo Grmela.
chutí zastříleli. Nakonec utkání
skončilo rekordním výsledkem,
HC Uherské Hradiště - HC Grewis ze kterého však měla radost jen
hrstka příznivců slováckého kluPlumlov 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).
bu přítomných v prostějovské
Stav série 1:0.
Branky Plumlova: Mazouch hale až do závěrečné šedesáté
(Koutný), Janeček (Mikeš). Se- minuty. Příznivci Plumlova totiž
stava Plumlova: Plánička - Va- tragikomedii opustili už v průběřeka, Hanslíček, Soldán, To- hu druhé třetiny…
mánek - Koutný, Mazouch,
Ondrejkovič - Mikeš, Janeček, HC Grewis Plumlov - HC Uherské
Hradiště 3:12 (1:3, 0:5, 2:4).
Pekr - Hliňák, Kryl. Trenér: Ivo
Grmela.
Konečný stav série 0:2.
Komentář trenéra Ivo Grme- Branky Plumlova: Hanslíček,
ly: „Pokud vás rozhodčí nene- Mazouch, Dobeš. Sestava Plumchá hrát hokej, tak ani není co lova: Plánička - Soldán, Kryl,
komentovat. O vedení jsme při- Vařeka, Hanslíček, Tománek,
šli vlastními chybami, ale v tom Šilhánek - Mazouch, Koutný,
závěru už to bylo ze strany roz- Pekr - Hliňák, Mikeš, Janeček hodčího jedno velké divadlo. Ondrejkovič, Pezda, Dobeš.
Víc k tomu nemám ani co do- Trenér: Ivo Grmela.
dat.“
Komentář trenéra Ivo Grmely:
Do odvetného střetnutí šli Plum- „Na zápas jsme se hodně těšili,
lovští s jasnou motivací – oplatit ale pokud shora delegují takovésoupeři nespravedlivou porážku ho rozhodčího, který je z Uhera vynutit si tak třetí rozhodující ského Hradiště, tak není co řešit.
duel. Jejich snahy však vzaly za Druhou věcí, je že jsme stejně na
své hned v úvodní dvacetiminu- soupeře neměli. K utkání opravtovce, navíc téměř polovinu ut- du nemám co říci.“
-zv-
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KORFBAL EXTRA
EXTRALIGOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS
9. kolo: VSK VUT Brno -TJ Znojmo MS
YMCA 14:18 (8:9). Sestavy a koše: Fridrich
3, Šedý 1 (45. Cholava 1), Coufalová 1, Kejdušová 1, Horák 1, Máša 1, E. Jonáková 3, Š.
Jonáková 1 (50. Škrobová 1) - Podzemský 5,
Veselý 2, Spěšná 1, Buchtová 1, J. Malačka 3,
Žák 1, Simonidesová, Zábojová 5 • VSK VUT
Brno
TJ Znojmo MS YMCA 17:18 (8:6).Sestava a koše: Fridrich 3 (55.
Jansa), Šedý 1 (45. Horák 1), Coufalová, Kejdušová 1 (50. Škrobová 1), Cholava 3, Máša, E. Jonáková 5, Š. Jonáková 2 - Podzemský
5, Veselý, Spěšná 3, Buchtová, J. Malačka 3, Žák 4, Simonidesová
2, Zábojová 1 • VKC Kolín - SK RG Prostějov 20:12 (10:7). Sestava a koše: Sládek 2 (Kozák), Milichovský 4, Kubíček 4, Dejdar 5
(Honzíček 1), Motáková 1, Holoubková (Chybová), Břízová 1,
Königsmarková 2 - Snášel (Tichý 2), Uherka 5, Šnévajs 2, Bednář 1,
Faltýnková 2, Kadlecová, Sequensová (Šťastná), Lešanská (Koldová) • VKC Kolín - SK RG Prostějov 23:19 (11:9). Sestava a koše:
Sládek 2 (Kozák 2), Milichovský 3, Kubíček 4, Dejdar 5, Motáková
2, Holoubková 1, Břízová 2, Königsmarková 2 - Tichý 1, Uherka 5,
Šnévajs, Bednář 1, Faltýnková 4, Kadlecová 2 (Šťastná), Sequensová, Lešanská 6 • KCC Sokol České Budějovice TKC Děčín (odloženo).
Dohrávka 8. kola: VSK VUT Brno - VKC Kolín 25:21 (13:11)
a 22:12 (14:7).
-zvTABULKA EXTRALIGY KORFBALU
1. TJ Znojmo MS YMCA 18 17
2. VSK VUT Brno
18 9
3. KCC Sokol Č. Budějovice 16 9
4. SK RG Prostějov
18 8
5. VKC Kolín
18 7
6. TKC Děčín
16 0

1
1
0
0
0
0

0 0 425:271
0 8 359:298
0 7 304:278
1 9 335:330
1 10 316:359
0 16 211:414

53
29
27
25
22
0

Příští program: 10. kolo, sobota 14. března 2009:
VSK VUT Brno - KCC Sokol České Budějovice, SK RG Prostějov
- TJ Znojmo MS YMCA (14:30 a 16:30 hodin),TKC Děčín - VKC
Kolín.
-zv-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS PLAY OFF
KLMZK 2008/2009:
PŘEDKOLO PLAY OFF:
1. zápas: HK Kroměříž - HOKEJ Uherský Ostroh 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
Stav série 0:1.
2. zápas: HOKEJ Uherský Ostroh - HK Kroměříž 6:3 (3:0, 0:1, 3:2).
Konečný stav série 2:0, postupuje Uherský Ostroh.
SEMIFINÁLE:
1. zápasy: HC Uherské Hradiště - HC Grewis Plumlov 4:2 (0:0,
1:0, 3:2). Stav série 1:0. HC Uherský Brod - HOKEJ Uherský Ostroh 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Stav série 0:1.
2. zápasy: HC Grewis Plumlov - HC Uherské Hradiště 3:12 (1:3,
0:5, 2:4). Konečný stav série 0:2, postupuje Uherského Hradiště.
HOKEJ Uherský Ostroh - HC Uherský Brod 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Konečný stav série 2:0, postupuje Uherský Ostroh.
FINÁLE:
1. zápas: HC Uherské Hradiště - HOKEJ Uherský Ostroh 4:3 (0:0,
2:2, 2:1). Stav série 1:0.
2. zápas: HOKEJ Uherský Ostroh - HC Uherské Hradiště 2:3 po
prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1). Konečný stav série 0:2, vítězem
KLMZK se stal tým HC Uherské Hradiště.
O 3. MÍSTO:
HC Uherský Brod - HC Grewis Plumlov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Branka Plumlova: Grmela. O 3. místo se hrálo jen na jeden zápas, hokejisté Plumlova obsadili celkově 4. místo.
-zv-

Oděvářky opět prohrály
Druholigový výběr TJ OP Prostějov zažívá v letošní sezóně
vskutku trudné chvíle. Svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka
totiž kráčejí od porážky k porážce a hrozba sestupové baráže
se akutně blíží. Tentokrát v sobotu dvakrát vyšly naprázdno v Lanškrouně. Zkušenému kouči není příliš do řeči, protože si absolutně neumí vysvětlit výsledkové kolapsy své družstva.
„Opravdu nevím co s tím mám
dělat. Holky volejbal hrát umí,
ale připadá mi to že jen na tréninku. Konkrétně teď v Lanškrouně jsme se střetli se suverénně nejslabším celkem, tedy
vyjma nás,“ smutně hodnotil poslední nevydařený zájezd svého
týmu Ladislav Sypko.

Poslední zvonění? Možná se jedná o poslední snímek plumlovských hokejistů v historii. Nad budoucností HC GreTo jsme to vymňoukli. Něco podobného se asi hodní hlavou obránci
Foto: Zdeněk Pěnička
Plumlova Tománkovi při vzpomínce na uplynulou sezónu. Foto: Zdeněk Pěnička wis se sbíhají černá mračna

Bodově nezabral ani Kostelec v Náchodě
HC TJ Náchod - TJ Sokol Kostelec Házenkáři Kostelce na Hané
neuspěli ani ve svém druhém
na Hané-HK 25:20 (13:9)
letošním vystoupení na paluSestava a branky Kostelce: bovce soupeře. Po úvodní poVarha, Navrátil - I. Chalupec- rážce v Přerově, se svěřencům
ký 1, Zajíček 1, T. Grulich 5, trenéra Aloise Juríka nepodaM. Grulich 1, Dofek, Rikan, řilo bodovat ani v Náchodě.
Paták 2, Ševčík 2, L. Chalu- „Musím konstatovat, že jsme
pecký, Švec, Varhalík 8. prohráli zaslouženě. Soupeř si
Trenér: Alois Jurík. Vývoj skó- vytvořil náskok a s přehledem
re po pětiminutovkách: 1:0, si ho pohlídal,“ zhodnotil so3:2, 5:4, 9:5, 10:7, 13:9, 15:10, botní porážku svých svěřenců
17:12, 18:15, 22:15, 23:16, kostelecký trenér. Hostující
tým nastoupil bez dvou stabil25:20.

ních opor Vasilieva s Vymětalem, které trápí zdravotní lapálie. „Dostali šanci další
hráči a nevyužili ji,“ nevymlouval se na absenci svých
tradičních opor Jurík. Náchodští začali aktivně, ale hostující družstvo srdnatě odporovalo. V první čtvrthodině byl
stav vyrovnaný, ale Kostelec
srážela slabá produktivita. Navíc i domácí gólman Vaněček
měl den. „Ten nám zavřel
bránu, vůbec jsme se proti ně-

mu nemohli prosadit. Na
druhé straně nám zase domácí
dávali spoustu branek z pozice
druhého pivota. To mi celkem
vadí, protože jsme se na tenhle
styl připravovali,“ popsal rozhodující momenty utkání
Alois Jurík. Přes opticky málo
obdržených branek nebyl hostující kormidelník spokojen
ani s obrannou hrou jeho
svěřenců. „Prostě to nebylo
ono. Chyběl nám důraz a
včasné přistupování. Naštěstí

nám nahrály ostatní výsledky,
kdy Brno prohrálo a tak jsme
relativně v klidu,“ nezoufal
nad porážkou zkušený lodivod. V příštím kole čeká na
kostelecké cesta na západ
Čech, konkrétně na půdu silné
Košutky. „To bude hodně
těžký zápas. Když se tam, ale
podařilo vyhrát Přerovu, tak
proč ne nám? Rozhodně tam
však nemáme co ztratit,“ neháže předem flintu do žita Jurík.
-zv-

OP Prostějov 3:0 (19, 16, 27).
Sestava TJ OP: Vlčková, Lišková, Kučerová, Paňáková, Nakládalová, Balunová, libero:
Langerová. Střídala: Dočkalová. Trenér: Ladislav Sypko.
„Do Lanškrouna jsme jeli bez
dvou smečařek, ale přes nucenou improvizaci v sestavě jsme
nepodali absolutně konkurenceschopný výkon. Hráčky absolutně nehrají to co umí. V soutěžních duelech zůstávají daleko
za svými možnostmi. Musím
přiznat, že baráži se už asi nevyhneme,“ zhodnotil další nevydařený dvojzápas zkroušeným hlasem trenér Ladislav Sypko.
O vykřesání alespoň teoretické
naděje se budou snažit volejbalistky TJ OP Prostějov v sobotu
14. března, kdy hostí v letní tě1. zápas: VO TJ Lanškroun - TJ locvičně Za Kosteleckou ulicí
OP Prostějov 3:1 (15, -17, 15, 24). výběr Svitav. Utkání začínají v
2. zápas: VO TJ Lanškroun - TJ 10:00 a 14:00 hodin.
-zv-

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

9. března 2009

Plachý poslal Jestřáby na dovolenou
Závěrečné dějství v podobě 46.
kola 2. hokejové ligy, skupiny
Východ rozhodlo o tom, že prostějovští hokejisté mají od soboty
dovolenou. O dalším osudu Jestřábů totiž rozhodovalo utkání
Žďáru nad Sázavou s Uničovem.
Pokud by tým z Olomoucka dokázal na Vysočině jakkoliv bodovat do vyřazovacích bojů by šli
Jestřábi. Tato naděje žila až do 49.
minuty včerejšího duelu. Pak se
druhou trefou v zápase zaskvěl
Plachý a na Hané vypukl smutek
místy přecházející až ve vztek.
Uničovští totiž nedostáli svým
slibům o férovosti jejich přístupu
k tomuto zápasu a poslali do
Žďáru z poloviny juniorku…Navíc ještě nedávali ani ty
nejvyloženější šance a nervózně
hrajícímu Žďáru tím pádem ke
kýženému postupu notně pomohli. Prostějov tak díky „kraja-

nům“ na poslední chvíli ostrouhal a na play off si bude muset minimálně jeden rok počkat. Bohužel tři kola měli Jestřábi postup na
vlastních hokejkách, ale v domácím zápase s Novým Jičínem
vyhráli až po samostatných
nájezdech za dva body, což bylo
v konečném důsledku málo. Přitom měli více než pětiminutovou
výhodu přesilové hry v závěrečných minutách střetnutí, ale puk
za záda výtečného Novojičínského gólmana Kozáka se jim procpat nepodařilo. „Ty body jsme
poztráceli už mnohem dřív. Když
si vzpomenu jen kolikrát jsme
podlehli v prodloužení nebo v
nájezdech, tak toho bylo víc. Co
naděláme věřili jsme až do posledního okamžiku, ale skutečnost je jiná,“ vyjádřil se k nešťastnému konci sezóny útočník
Prostějova Roman Hlouch. -zv-

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
45. kolo: SHK Hodonín - HHK Velké Meziříčí 7:2 (3:1, 3:0, 1:1).
Branky a nahrávky: 1. Jurásek, 6. Protivný (Jurásek, Komárek), 11.
Barták (Peš, Holeš), 28. Hoza (M. Rapant), 36. M. Rapant (Pokorný),
40. Komárek (Jurásek), 58. Komárek - 13. Kunstmüller (Stráňovský),
59. Kunstmüller (Konta) • HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov 2:5
(0:1, 0:3, 2:1).Branky a nahrávky: 49. Sršeň (Rajnoha Kamil), 58. Diviš (Sršeň) - 12. Falter (Plzák, Hlouch), 23. Rak (Staněk, Hlouch), 25.
Dostál (Skokan, Giba), 30. Rak (Hlouch, Plzák), 51. Janečka (Novák,
Holuša) • TJ Gedos Nový Jičín - SKLH Žďár nad Sázavou 3:5
(1:1, 1:3, 1:1). Branky a nahrávky: 10. Macháček (Vašut), 24. Gulda
(Macháček), 43. Vašut - 7. Sobotka (Pleva), 22. Vránek, 35. Hron
(Vránek), 37. Bukáček (Vránek), 47. Dobiáš • VHK Vsetín - HC ZUBR Přerov 6:5 (2:3, 2:1, 2:1). Branky a nahrávky: 1. Mikeš (Štraub),
19. Ašer (Zavrtálek, Podešva), 22. Hrňa (Štraub), 23. Knebl (Podešva), 44. Hrňa (Mikeš, Štraub), 59. Mikeš - 15. Sprušil (Kočara, Martinák), 16. Kočara (Hanák, Kubala), 18. Kubala (Matějka), 25. Faltýnek (Sprušil), 53. Kočara (Kubala, Faltýnek) • HC Spartak Pelhřimov - HC TJ Šternberk 4:8 (1:2, 1:3, 2:3). Branky a nahrávky:
16. Dušátko (Kubát, Pelán), 22. Plachý (Hrbatý, Tecl), 42. Plch (Meloun), 43. Hrbatý (Plachý, Tecl) - 6. Fiala (Meidl), 13. Zima (Jurák),
21. Zima (Stříteský), 36. Jurák, 37. Šimo (Dobrý, Fiala), 45. Vích
(Musil), 52. Dobrý (Fiala), 60. Trunda (Meidl) • HC Břeclav - VSK
Technika Brno 4:6 (0:2, 2:3, 2:1). Branky a nahrávky: 27. Strýček
(Čikl, Barák), 37. Prachař (Nohel, Kárný), 45. Balát (Kurial), 53. Hrůza (Strýček) - 6. Mráz (Daňo, Benýšek), 11. Gabriška (Němec), 32.
Liška, 35. Špok (Kučírek), 36. Hrtús (Liška), 60. Mráz • HC Bobři
Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava 8:3 (3:1, 1:1, 4:1). Branky a
nahrávky: 11. Kratěna (Šebesta, Sochorek), 12. Matějný (L. Bokroš,
Tatarčík), 16. Šebesta (Sochorek), 37. Růčka (Matějný, Zrník), 46. Tatarčík (P. Dvořák, Matějný), 49. Kratěna (Sochorek), 52. L. Bokroš
(Dědek, Vaněček), 56. P. Dvořák (Tatarčík) - 8. Chalupa (Kukl, Kocián), 26. Měch (Grofek), 51. Kocián (Měch, Kukol) • HC Orlová - Salith Šumperk 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 38. Prokop (Minařík), 48. Studený - 13. Holík, 16. Ambruz (Sedlák), 41. Duba (Blanár).
46.kolo:HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín 6:3 (2:0, 1:1, 3:2).
Branky a nahrávky: 4. Novák (Holuša, Jedlička), 20. Buček (Kolibár), 24. Dostál (Piluša), 42. Učnik (Rak), 42. Dostál (Skokan, Piluša), 53. Buček (Janečka, Holuša) - 39. Hoza (Pokorný, Peš), 57. Březina (Peš, Podešva), 60. Peš (Barták) • HHK Velké Meziříčí - HC
Orlová 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). Branky a nahrávky: 2. Konta (Láznička,
Vlašín), 13. Kunstmüller (Stráňovský, Bula), 23. Sobotka (Dostál),
28. Sobotka (Dostál, Pálka) - 13. Škatula (Samiec), 30. Potočný (Škatula), 52. Potočný • HC ZUBR Přerov - TJ Gedos Nový Jičín 4:5
po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 18.
Finsterle (Hanák, Kočara), 21. Kočara (Hanák, Matějka), 46. Kočara
(Hanák), 57. Kočara (Korčák) - 26. Vašut (Macháček, Sluštík), 29.
Bacul, 56. Lhotský (Macháček, Gulda st.), 56. Bacul (Skaloš), 66. Vašut • Salith Šumperk - HC Bobři Valašské Meziříčí 6:0 (2:0, 2:0,
2:0). Branky a nahrávky: 9. Hulva (Brunec), 13. Novosad (Drábek,
Sedlák), 30. Duba (Meluzín), 35. Vymazal, 42. Stejskal (Hegegy), 45.
Meluzín • HC Slezan Opava - HC Břeclav 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Branky
a nahrávky: 35. Suchánek (Bednárek) - 46. Prachař (Nohel), 60. Prachař (Nohel) • VSK Technika Brno - HC Spartak Pelhřimov 5:3
(3:2, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 11. Korotvička, 14. Luštinec (Korotvička), 18. Korotvička (Špok, Luštinec), 42. Špok (Odehnal), 60.
Gabriška (Korotvička) 1. Kubát (Dušátko), 17. Pelán (Dušátko , Kubát), 27. Plachý (Meloun, Hrbatý) • HC TJ Šternberk VHK Vsetín 7:3 (0:1, 5:1, 2:1). Branky a nahrávky: 22. Stříteský
(Zima, Klimovič), 26. Hruška (Dobrý), 29. Šimo (Jurdič), 37. Jurák,
39. Meidl (Vích), 41. Klimovič (Jurák), 55. Šimo (Vích) - 6. Podešva
(Mikeš, Knebl), 30. Gajdošík (Šimek), 52. Knebl (Podešva) • SKLH
Žďár nad Sázavou - HC Uničov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 11. Plachý (M. Sobotka), 49. Plachý (M. Sobotka) - 20. Luňák (Pur).
-zvKONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Salith Šumperk
46 29 2 0
5 10 184:104 96
2. HC Bobři Val. Meziříčí 46 27 4 0
5 10 209:150 94
3. SHK Hodonín
46 25 6 0
3 12 187:129 90
4. HC Orlová
46 23 8 0
2 13 178:148 87
5. VHK Vsetín
46 22 5 0
3 16 178:144 79
6. HC Slezan Opava
46 22 3 0
7 14 178:145 79
7. HC Uničov
46 20 4 0
4 18 172:163 72
8. VSK Technika Brno
46 21 3 0
2 20 166:168 71
9. HC TJ Šternberk
46 20 2 0
6 18 170:174 70
10. HC Zubr Přerov
46 16 4 0
3 23 144:160 59
11. HC Nový Jičín
46 13 7 0
5 21 144:160 58
12. HC Břeclav
46 16 4 0
2 24 144:161 58
13. SKLH Žďár nad Sázavou46 15 4 0
1 26 136:207 54
14. HK Jestřábi Prostějov 46 14 4 0
4 24 141:188 54
15. HC Spartak Pelhřimov 46 14 1 0
4 27 150:209 48
16. HHK Velké Meziříčí 46 8 2 0
7 29 125:196 35
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„Ani jedna nula?, to jsem nezažil za celou kariéru,“ říká gólman Petr Tuček
Jednoznačně největší oporou
a takovým příslovečným držitelem nadějí HK Jestřábi Prostějov na postup do vyřazovacích bojů, byl muž s maskou
Petr Tuček. Na muži nevelkém postavou, ale o to
větším svými výkony přitom
ležela nezáviděníhodná situace. Po tom co se jeho parťák
Emil Hrazdíra rozhodl po
zápase v Orlové ukončit své
prostějovské angažmá, zůstal
v brankovišti na sedm zbývajících utkání nadstavbové části sám. Záda mu kryli jen nezkušení junioři Matoušek s
Hrubanem, kteří při vší úctě
ještě určitě nemají výkonnost
a hlavně odpovídající zkušenosti na to, aby ustáli tlak spojený s vyhrocenými finálními
boji. „Tuk“ se však z dané situace nepo…. a držel ve všech
zbývajících zápasech své spo-

luhráče nad vodou. Po střetnutí s Hodonínem jsme ho poprosili o pár vět.
¤ Jak jste viděl ten poslední
týden z brankoviště?
„V Uničově jsme odehráli
výborný zápas hlavně v
obraně. Oni snad měli jen pět
šancí za celý zápas. (úsměv).
Podobné to bylo i dnes. Tady se
jednoznačně ukázalo, že když
je ten mančaft v plné síle, tak
může hrát v této soutěži s kýmkoliv.“
¤ Není vám teď líto, že pravděpodobně v play off nebudete?
„Já osobně věřím, že Žďár doma ztratí a my se do toho play
off nakonec dostaneme. Ve vyřazovacích bojích bychom pak
s tímto mužstvem mohli udělat
hodně!“
¤ Mluvili jste po zápase v
Uničově s domácími hráči o

tom jak ten duel ve Žďáru
pojmou?
„Já tam nikoho neznám, tak
jsem s nikým nemluvil. Kluci
co je tam znají s nimi však mluvili a vypadá to dobře. Oni přece také hrají za nějaké prémie,
takže proč by jim to měli nechávat?“
¤ V závěru sezóny máte excelentní formu, ale na kontě ani
jednu nulu. Zažil jste v kariéře něco podobného?
(hurónský smích) „To je vlastně pravda. To se mi nestalo ani
minulou sezónu ve Francii kdy
jsme byli poslední, i tam jsem
měl dvě nuly. Vážně si takovou
sezónu nepamatuji ani v
žácích.“
¤ Kdy jste k čistému kontu
měl podle vás nejblíže?
„Hodně blízko jsem byl teď v
Uničově, ale ono je to nakonec
jedno, hlavně že jsme vyhráli.

Ale vážně, když si to promítnu,
tak jsem asi byl nejblíž ve Valmezu (32. kolo výhra 2:4 pozn.
red.), tam padly ty góly až na
konci v 54. a 55. minutě.“
¤ Máte nějakou prémii ve
smlouvě za vychytanou
nulu?
(Úsměv). „Ne to opravdu nemám. Mně o nějaké nuly nejde,

hlavní bylo, že jsme se zachránili. To je asi nejdůležitější
pro celý prostějovský hokej.“
¤ Myslíte, že když to vyjde
dočkáte se nuly v play off?
Soupeřem by byla Orlová!
„To vážně nevím. Orlová?, to
by nebylo zlé, po té devítce minule…“ (hurónský smích). Ale
ne vážně, kdybychom se tam
dostali, tak je mi úplně jedno s
kým budeme hrát. Současné
složení mužstva je schopné
hrát s každým. Je velká škoda,
že to nepřišlo o tři týdny dřív.“
¤ Rozmýšlíte se kde budete
působit příští rok. Bude to
Prostějov?
(krčí rameny) „Jo tak to nikdo
neví co bude příští rok. Nemůžu říct, jestli jo nebo ne. Já
opravdu vůbec nevím jestli budu ještě hrát i příští rok.“
Zdeněk Vysloužil
foto: Zdeněk Pěnička

Drtiči si zapomněli přibalit do bagáže lis
Jestřábi si na odevzdaném Hodonínu smlsli
Závěrečné střetnutí základní
části 2. hokejové ligy, skupiny
Východ bylo podle papírových prognóz jasné. Hodonínští mající jistotu třetí
příčky, měli být domácímu
týmu hrajícímu o poslední naději snadným soustem. Výsledkově se tyto předpovědi
vyplnily, ale velkou měrou se o
to zasloužili sami hráči domácích Jestřábů. Od první
minuty totiž na svého soupeře
vletěli a zatlačili díky enormnímu nasazení na dlouhé minuty do jeho obranného pásma. Expresní jízda prostějovských hokejistů za třemi body
se zastavila až v poslední sedmiminutovce, kdy vsítil svou
druhou branku v utkání Lukáš Buček. Stav 6:1, odstartoval v celé hale euforii nadšení,
jako kdyby se postoupilo do
první ligy. „Bylo to perfektní a
lidem se to muselo líbit. Jsme
určitě rádi, že jsme fanoušky
nezklamali a na závěr jim
předvedli takový výkon,“ okomentoval vydařené představení stěžejní hráč domácího
souboru Roman Hlouch.

HK Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín
6:3 (2:0, 1:1, 3:2).
Branky a nahrávky: 4. Novák
(Holuša, Jedlička), 20. Buček
(Kolibár), 24. Dostál (Piluša),
42. Učnik (Rak), 42. Dostál
(Skokan, Piluša), 53. Buček (Janečka, Holuša) - 39. Hoza (Pokorný, Peš), 57. Březina (Peš,
Podešva), 60. Peš (Barták). Rozhodčí: Váňa - Goňa, Dučák. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:2. Diváků: 900. Sestava Prostějova:
Tuček -Doseděl, Giba, Buček,
Jedlička, Falter, Plzák, Kolibár Piluša, Skokan, Dostál - Janečka, Holuša, Novák - Hlouch,
Rak, Učnik. Trenér: Aleš Flašar.
Asistent trenéra: Martin Dufek.
Tak se hraje o postup! Sobotní jízda Jestřábů s Hodonínem byla
parádní reklamou na hokej. Domácí tým „ryl“ od první minuty
„hubou“ led a parádně se pravděpodobně rozloučil s věrnými fanoušky. Šest kusů a hlavně předvedená hra daly zapomenout na
trápení z převážné části letošní
sezóny. Při pohledu na ledovou
plochu může jen mrzet, že tohle
mužstvo nebylo v Prostějově od

začátku ročníku. To by se určitě
neplácalo na chvostu tabulky, ale
vybíralo by si výhodnější pozici
před nadcházejícím play off…
Nápor Jestřábů odstartoval hned
v první minutě Skokan, jenž napálil z pravé strany hostujícího
gólmana Hubačku do masky. O
minutu později po krásné kombinaci druhé řady zastavila Janečkovu střelu až tyč. Ve 4. minutě
už to však přišlo. Holuša vypíchl
ve vlastní třetině hodonínskému
obránci puk, zatáhl ho až do útočného pásma a načasovanou
přihrávkou vybídl Nováka ke
skórování - 1:0. Hostující hráči se
dostali ke slovu až v 9. minutě,
kdy Protivný prověřil golfákem
Tučkovu pozornost. O minutu
později vychytal Tuček excelentně sólo Matuška. Ve 14. minutě
poslal při vyloučení Nováka domácí tým do tří Falter. V přesilovce však ostřeloval Protivný Tučka marně. Domácí gólman kraloval i při tutovce Juráska. Patnáct vteřin před první sirénou se
radovali Jestřábi podruhé. Při početní výhodě zatáhl obránce Buček do útočné třetiny a metr za
modrou místo očekávaného na-

hození švihem prostřelil nepozorného Hubačku - 2:0. „Z pozice obránce vím, že je to pro gólmana těžké, když někdo střílí a on
nevidí. Tak jsem to zkusil, ale byl
v tom i kus štěstí,“ popsal zárodek
své překvapivé trefy Lukáš Buček. Branka do šatny dala Jestřábům křídla i do druhé části hry.
Ve 24. minutě zužitkoval přihrávku Pilušy zpoza brány Dostál povedenou střelou pod horní víko 3:0. Tříbrankový náskok vnesl na
hokejky domácího mužstva
uklidnění, čehož využili Hodonínští. Ve 27. minutě byl hodně
blízko branky v přesilové hře
Kýhos, ale jeho pokus zázračně
chytil do lapačky Tuček. Po další
šanci Holuši, který nedokázal
tísněn obráncem zakončit svůj
polo sólový nájezd, se dočkali
hosté. Hoza se ve 39. minutě protáhl po pravé straně a po kličce
napříč brankovištěm ukončil sobotní neprůstřelnost výborného
Tučka - 3:1. Místo očekávaného
strachování se o výsledek v závěrečné dvacetiminutovce, se vrhli
Jestřábi na zteč. Během dvanácti!
vteřin bekhendem Učnika a pohotovým zakončením Dostála
bylo 5:1. O osudu střetnutí tak bylo rozhodnuto a domácí si zápas

vyloženě užívali. Po velkých
závarech však další branky nepřidali Učnik, Rak ani Doseděl.
Když už dopravil Rak puk do
sítě, tak byl zase obránci předtím
hozen do brankoviště „Pupa“.
Deset minut před koncem vystřihl další famózní zákrok Tuček za hlavu se chytal Hoza. Sedm
minut před koncem zakončil své
galapředstavení střelou od modré
Buček - 6:1. Pět minut před koncem opět poslal při vyloučení
Nováka své spoluhráče do tří Falter, čehož tentokrát Hodonínští
využili Březinou - 6:2. Půl minuty před koncem pak stanovil opět
v početní výhodě konečný stav
Peš - 6:3. Dvě inkasované branky
v závěru však pranic nezkalily
bouřlivou děkovačku hráčů s fanoušky. Ta byla ještě umocněna
skandovaným blahopřáním domácího kotle Romanu Hlouchovi, který oslavil v neděli 8. března
čtyřiatřicáté narozeniny! „Ti lidé
tady jsou prostě fantastičtí. Já
říkám pořád, že Prostějov je pro
mě srdeční záležitost. Přiznám se,
že jsem z toho byl trochu naměkko,“ vyjádřil se k neustálému vyvolávání svého jména nejzkušenější hráč domácího výběru.
-zv-

HLASY TRENÉRŮ

„Dám ho pěkně pod víko.“ Na snímku se právě chystá Petr Dostál vymést pavučiny Hubačkovy brány a zvýšit tak
náskok svého týmu na 3:0.
foto: Zdeněk Vysloužil

Aleš FLAŠAR (HK Jestřábi Prostějov): „Dnes to byl velmi dobrý
výkon ze strany našeho mužstva, hodně podobný tomu středečnímu z
Uničova. Je jen velká škoda, že jsme se nedali dohromady o ten jeden
zápas dřív. Ten poslední týden jsme odehráli v tom složení, jaké bylo
při mém příchodu. Celý měsíc a půl jsme nemohli hrát vinou nemocí
a zranění kompletní. Opakuji je to velká škoda. Ještě však není nic ztraceno, já pořád věřím, že se to podaří a v play off si ještě zahrajeme.“
Svatopluk ČÍHAL (SHK Hodonín): „Ten zápas byl jasný, to každý
musel vidět. My jsme přijeli jako účastníci zájezdu a vůbec jsme se nedostali do utkání. Domácí si pro to dnes jednoznačně šli. Byli agresivnější a pohyblivější. Samozřejmě, že bylo vidět, že jim šlo o všechno a nám naopak v podstatě o nic. Máme čtyři hráče s hrozbou druhého desetiminutového trestu a tím pádem stopky na jedno utkání v play
off, s tím vědomím jsme do zápasu také nastoupili. Výkon jsme odvedli špatný, ale na druhé straně jsem zase rád, že to pro nás dopadlo
bez zranění a těch vyšších trestů. Rozhodně jsme to však Prostějovu
nenechali, ale je to o hlavách. Nebylo to však vůbec nutné, protože si
to Prostějov uhrál sám!“
-zv-

Prostějov dovezl body naděje z Uničova
Sršni tentokrát příliš v domácím úlu nebzučeli
Zápas naděje nebo chcete-li
tonoucí se stébla chytá. Takové a další podobné přívlastky měl duel předposledního
kola nadstavbové části 2. hokejové ligy, skupiny Východ,
z pohledu hokejistů HK Jestřábi Prostějov na ledě hanáckého rivala z Uničova. Neoblíbený soupeř však tentokrát příliš nezlobil. Hostující
tým nastoupil v kompletní sestavě a díky obrovskému nasazení a také hokejovému
umu, zničil domácí žlutočerné „sršně“ během první
půlhodiny. Po druhé trefě tahouna Raka totiž svítil na
ukazateli skóre stav 0:4 a
otázkou dne tak bylo jen jak
hraje Žďár. Hokejisté z Vysočiny bohužel zvítězili v
Novém Jičíně a při bodové
rovnosti s Prostějovem je kolo před koncem posunovala

lepší bilance vzájemných utkání. „Dojem z našeho perfektního výkonu nám zkazila
zpráva o výhře Žďáru v
Novém Jičíně. Musíme porazit Hodonín a uvidí se,“ deklamoval po vydařeném utkání kapitán Jestřábů Petr
Doseděl.
HC Uničov - HK Jestřábi Prostějov
2:5 (0:1, 0:3, 2:1).
Branky a nahrávky: 49. Sršeň
(K. Rajnoha), 58. Diviš (Sršeň,
K. Rajnoha) - 12. Falter (Plzák, Hlouch), 23. Rak (Staněk,
Hlouch), 25. Dostál (Skokan,
Giba), 30. Rak (Hlouch, Plzák), 51. Janečka (Novák, Holuša). Rozhodčí: Jeřábek Fidla, Mrákava. Vyloučení:
6:9. Využití: 0:2. Diváků: 580.
Sestava Prostějova: Tuček Doseděl, Giba, Buček, Staněk,
Falter, Plzák, Kolibár, Bauer -

Janečka, Holuša, Novák - Piluša, Skokan, Dostál - Hlouch,
Rak, Učnik. Trenér: Aleš Flašar. Asistent trenéra: Martin
Dufek.
Po dlouhé době kompletní sestava Jestřábů od úvodních minut plně ovládala dění na ledové ploše uničovského stadionu. Markantní rozdíl byl především v nasazení obou celků.
Zatímco domácí přistoupili k
zápasu s vědomím jistého postupu do vyřazovacích bojů a
tím pádem i profesorsky, tak
Prostějovští evidentně prahli po
třech bodech. „Hráli jsme perfektně dozadu a k ničemu jsme
soupeře prakticky nepustili,“
pochvaloval si hru svého týmu
jeho kapitán „Pupa“. Perfektní
defenzíva, společně s trpělivostí hostům přinesla také vedoucí
branku, kdy se prosadil přesnou

střelou vysoký obránce Falter.
Jednobrankové vedení vydrželo Prostějovu až do konce první
třetiny, aby v nástupu do té
druhé, svěřenci trenéra Flašara
zápas definitivně rozhodli.
Rozdílovou branku zaznamenal ve 23. minutě Rak. O dvě
minuty později se prosadil důrazný Dostál, aby konečný účet
drtivé desetiminutovky v podání Jestřábů dokonal ve 30.
minutě znovu Rak - 0:4. Dokonale zmrazený domácí stadion
pak už plně ovládla početná a
hlavně hodně hlasitá skupina
prostějovských fanoušků. Není
se co divit, přímo exhibiční
výkon jejich miláčků jim zvedal sebevědomí až do neskutečných výšin. Naději jim také
dávaly zprávy z Nového Jičína,
kde byl remízový stav 2:2.
Závěrečná dvacetiminutovka
se za daného stavu a poměru sil

na ledě spíše dohrávala. Tučkovu neprůstřelnost ukončil ve
49. minutě Sršeň, aby o dvě minuty později potvrdil nadvládu
svého týmu pátou trefou Janečka. Divišova branka dvě minuty před koncem tak už dala jen
konečnou podobu výsledku a
odstartovala velké veselí v hostujícím táboře. To však poněkud zkalila zpráva o úspěchu
úhlavního soka v boji o 13.
příčku. „Konečně se nám zase
po dlouhé době sešla kompletní
sestava, se kterou jsme sbírali
body v úvodu mého angažmá v
Prostějově. O naší výhře nebylo nejmenších pochyb a je za
předvedený výkon plně zasloužená. Uvidíme jestli to bude nakonec stačit, já tomu věřím,“
neskrýval po vydařeném střetnutí víru v účast ve vyřazovacích bojích hostující kormidelník Aleš Flašar.
-zv-

9. března 2009

Prostějovští Orli převálcovali Liberec

O vítězi rozhodla první čtvrtina zápasu
Ve 34. kole Mattoni NBL přivítali Orli na palubovce prostějovského Sportcentra basketbalový
klub Kondoři Liberec. Přesto, že
severočeští dravci potvrdili svou
pověst bojovníků a snažili se ze
všech sil, počáteční výpadek a
laxní přístup v prvních deseti minutách zápasu už nedokázali nahradit a museli se smířit s porážkou. Největší zásluhu na
výhře domácího týmu mělo bezesporu americké střelecké
kvarteto ve složení Miller, Falls,
Hanavan a Beechum, které dohromady nasázelo 77 bodů z celkových 83!
„Tým soupeřů hrál agresivně, ale i
přes úpornou snahu se jim střelecky
nedařilo. My jsme do zápasu šli se
sebevědomím. Měli jsme štěstí, br-

PV 83:74 LIB

HODNOCENÍ TRENÉRÙ

než desetibodového náskoku! V té Peter BÁLINT (BK Prostějov): „My jsme se konečně chytli na začátchvíli se probudili liberecký Landa ku utkání, který nám vyšel. Pustili jsme si míč, což bylo asi rozhodující.
s Markem a potupné skóre upravili Pak jsme ale polevili a začali vymýšlet kousky patřící do závěru vyhraného zápasu. Druhý poločas byl bojovný, uvědomovali jsme si svou
na přijatelných 25:16.
Během prvních dvou minut druhé sílu pod košem a tak jsme se snažili i hrát. Pro mě je to cenné vítězství. Ličtvrtiny ukazovala výsledková tabu- berec je nepříjemné družstvo, které velice dobře brání a nikdy zápas nele zásluhou pivotmana Jasona Mil- zabalí, což se dnes potvrdilo.“
lera o dalších šest bodů navíc. Pro- Jan SLOWIAK (BK Kondoři Liberec): „Myslím, že Prostějov vyhrál
stějovský trenér zavolal našeho nej- naprosto zaslouženě. Všechno podstatné se stalo v první čtvrtině. K zalepšího hráče zápasu na lavičku a do čátku utkání jsme přistoupili laxně, všude jsme byli o krok pozadu a nehry naskočil nováček Villepigue, chali domácím hodně prostoru. Ve všech důležitých okamžicích zahrál
výborně zády ke koši Miller, což je při nebezpečnosti Prostějova z perikterý ještě nebyl úplně ve své kůži.
Vzápětí se několikrát po sobě rado- metru velká zbraň. My jsme utkání nezabalili, od druhé čtvrtiny už jsme
val liberecký Boris Meno, když se byli vyrovnaný tým, ale domácí si náskok v klidu kontrolovali až do sa-nedurval domácím obráncům a vsítil motného závěru.“
hned osm bodů v řadě. Mozkem
akcí, které následně potvrdily kon- káním, se stal Petr Dokoupil, když únava, kterou v orlím hnízdě zanetrolu Prostějova nad celým ut- třemi asistencemi během jedné mi- chala nedávná marodka. Ve vypjanuty pomohl připsat na konto Orlů tých chvílích byli týmu oporou
další cenné body. Za stavu 44:25 hráči základní pětice a do závězískali hráči v bílém předčasné se- rečné čtvrtiny tak vstupovali hráči
bevědomí. Zbytečných individuál- BK Prostějov s třináctibodovým
ních akcí a ztracených míčů využil vedením a skórem 66:53.
houževnatý tým Kondorů a potre- I v závěru utkání se hosté snažili
stal prostějovské sólisty ziskem se- držet krok a prali se o každou šanci.
dmi cenných bodů. Stav utkání v Znovu se dokázali přiblížit na rozpoločase 44:32. „Nedisciplinova- díl devíti bodů. Myšlenky na monost, brzké střely a vymýšlení ex- žné vítězství jim v zápětí rázně zahibičních kousků, které patří do trhlo americké kvarteto v bílých
závěru zápasu. To nás stálo devate- dresech a jedenáctibodovou mináctibodové vedení,“ káral naoko nisérií přineslo na domácí střídačku
po zápase trenér Bálint své svěřen- klid. Ten po několika libereckých
ce. Ti mu však dokázali, že šlo jen akcích potvrdil prostějovský Roo dočasné opojení úspěchem a za- bert Skibniewski, když se s jistotou
čali hrát znova naplno a s rozva- popasoval se dvěma trestnými hohou.
dy. Na Prášilovu koncovku na
Předposlední čtvrtina ukázala bo- 83:71 odpověděl v poslední vteřině
jovnost a touhu po vítězství na Maurice Hampton a kosmeticky
obou stranách. Hráči předvedli vy- upravil závěrečné skóre na 83:74.
rovnaný basketbal a přetahovali se Po čtyřiceti minutách čistého času
Je tam! Orli právě vstřelili další koš a prostějovské konto je rázem o dva body bohatší.
doslova o každý míč. V této fázi se mohli Orli radovat z dalšího
Foto: Lucie Nedbalová zápasu byla na domácích patrná úspěchu.
-nedzy jsme nastříleli hodně bodů a náskok se nám podařilo udržet,“ okomentoval Ian Hanavan průběh a
výsledek zápasu.
V úvodu zápasu předvedli svým fanouškům prostějovští basketbalisté
ukázkovou hru. Důrazná obrana
nepustila opory soupeře Hamptona
s Černoškem ke slovu a tak se Kondoři prosadili jen zásluhou Roberta
Landy, který je svými deseti body
držel ve hře. Střelecké žně Hanavana s Fallsem se za stavu 15:6 pokusil hostující trenér Slowiak zastavit
prvním time-outem. Orli se však
nenechali rozhodit a výbornou
kombinační hrou se v závěru první
desetiminutovky dostali do více
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BASKETBAL EXTRA
34. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

83:74
Čtvrtiny: 25:16, 19:16, 22:21, 17:21
Trestné hody: 14/11:28/20
Trojky: 21/8:19/6
Osobní chyby: 19:18
Diváků: 1200

Střelba za 2b: 39/24:28/20
Doskoky: 33:43
5 chyb: 40. Hanavan (PV)
Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Kapl

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 2
Falls 21
Villepigue
Dokoupil

Beechum 14
Hanavan 20
Miller 22
Staněk 0
Prášil 4
Vrubl
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

ČTVRTFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU

BC Kolín - BK Prostějov

91:92
Čtvrtiny: 24:25, 22:19, 23:19, 22:29
Trestné hody: 26/18:19/17
Trojky: 24/9:25/9
Osobní chyby: 22:21
Diváků: 580

Střelba za 2b: 46/23:40/24
Doskoky: 33:38
5 chyb: nikdo
Rozhodčí: Zachara, Lukeš, Znamínko

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 5
Falls 15
Villepigue 4
Prášil 12

Beechum 12
Hanavan 23
Miller 19
Staněk
Vrubl 2
Dokoupil
Krakovič
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
34. kolo: USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk 75:86 (13:22, 35:50, 49:72).
Nejlepší hráči: Hamm 16 bodů, Satoranský 12 bodů, Kotas 10 bodů a 5 asistencí Gray 19 bodů (5 trojek), Křemen 16 bodů, Sokolovský 12 bodů, Jagodnik 12 bodů.
Střelba: 39/20:36/22. Trojky: 21/10:29/12. Trestné hody: 10/5:7/6. Doskoky: 26:32.
Osobní chyby: 9:14. Diváků: 620. Nejlepší hráč: Satoranský (USK) • Karma Basket Poděbrady - BC Kolín 87:93 (17:21, 37:45, 61:73). Nejlepší hráči: Tomanec
23 bodů a 8 doskoků, Beneš 21 bodů, Norwa 13 bodů, Stria 13 bodů - Brown 21 bodů (4 trojky), Ames 19 bodů, 6 doskoků a 6 asistencí, Machač 18 bodů, Pavlík 10 bodů a 6 asistencí. Střelba: 53/28:40/24. Trojky: 13/4:20/7. Trestné hody: 23/19:28/24.
Doskoky: 32:25. Osobní chyby: 24:25. Pět chyb: 40. Stria - 35. Zuzák, 36. Rogers.
Diváků: 630. Nejlepší hráč:Ames (K) • BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 83:74
(25:16, 44:32, 66:53). Nejlepší hráči: Miller 22 bodů a 7 doskoků, Falls 21 bodů (5
trojek) a 8 doskoků, Hanavan 20 bodů, Beechum 14 bodů a 8 doskoků, Skibniewski 2 body a 7 asistencí - Hampton 17 bodů, Černošek 16 bodů, Meno 15 bodů a 7 doskoků, Landa 12 bodů a 12 doskoků. Střelba: 39/24:47/18. Trojky: 21/8:19/6. Trestné hody: 14/11:28/20. Doskoky: 33:43. Osobní chyby: 19:18. Pět chyb: 40. Hanavan (PV). Diváků: 1200. Nejlepší hráč: Miller (PV) • BK Breda & Weinstein Opava - Geofin Nový Jičín 83:78 (21:22, 38:42, 60:57). Nejlepší hráči: Štec 24 bodů (4
trojky), Pumprla 16 bodů a 4 asistence, Dygrýn 12 bodů, Hrubý 11 bodů - Muirhead 17 bodů, Šarović 13 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Reinberger 10 bodů. Střelba:
32/22:25/13. Trojky: 17/7:25/13. Trestné hody: 20/18:20/13. Doskoky: 19:22. Osobní chyby: 25:19. Diváků: 980. Nejlepší hráč: Čarnecký (O) • BK Děčín - BK Synthesia Pardubice 80:65 (21:22, 42:31, 61:48).
-zv-

TABULKA

Hanavanova trojka posunula Prostějov do Final Four
Čtvrteční výjezd Orlů do Kolína
k čtvrtfinálovému střetnutí
Českého poháru stál opravdu za
to. Neuvěřitelně dramatické utkání, ve kterém se skóre přelévalo z jedné strany na druhou
vyvrcholilo v závěrečných vteřinách. Zápletka podobná finálovému duelu Olympijských
her v Mnichově 1972, kdy tehdejší SSSR, konkrétně Aljoša
Bělov dokázal zničit v posledních vteřinách „neporazitelný“
výběr USA, se udála i v Polabí.
Hlavním hrdinou se stal prostějovský Američan Ian Hanavan,
jehož střela zpoza tříbodové
čáry dvě vteřiny před koncem
základní hrací doby zapadla do
koše.
Celá pointa je v tom, že v té chvíli
vedli Kolínští 91:89 a prakticky už
byli oběma nohami v závěrečném
Final Four! Díky zázračné trefě, se
ale nakonec radovali hráči hostujícího týmu a popáté v řadě se tak
probojovali mezi nejlepší čtyři
celky pohárového osudí. „Už jsem
si myslel, že prohrajeme. Kluci
však bojovali až do konce…,“ popsal své pocity v závěrečných vteřinách prostějovský trenér Peter
Bálint.
Čtvrtfinálové střetnutí na palubovce Kolína nemělo předem
daného favorita. Domácí výběr totiž předvádí v posledním období
pod taktovkou exprostějovského
lídra Amese zlepšené výkony a v
součtu s výhodou domácího prostředí šli do utkání minimálně s padesátiprocentní šancí na úspěch. S
postupovými ambicemi nastupovali, ale samozřejmě i Orli. Vždyť
postup do Final Four je každoročním povinným cílem, zadaným
ambiciózním vedením hanáckého
klubu.
Hostující kouč poslal na palubovku základní pětici složenou výhradně ze zahraničních akvizic:

KO 91:92 PV

Pohárový hrdina. Ian Hanavan se stal spasitelem prostějovských
Orlů na palubovce Kolína. Tři vteřiny před koncem totiž dokázal zvrátit
trojkou ztracené utkání…
Foto: Zdeněk Pěnička
Skibniewski, Falls, Hanavan, Miller a Beechum. Kolínský Predrag
Benaček si počínal nápodobně,
když k Amesovi, Brownovi, Mihailovičovi a Rogersovi postavil
jediného Čecha Davida Machače!
Čtvrtfinále Českého poháru se tak
odehrávalo v režii cizinců…

Kolínští povzbuzeni úterní výhrou
v dohrávce 4. kola s Ostravou
vstoupili do střetnutí aktivněji a
díky většímu nasazení a očividně
lepší souhře drželi s papírovým favoritem krok. Jednobodový náskok po první desetiminutovce
prostějovským přisoudila až troj-

HVÌZDA TÝDNE
JASON SCOTT MILLER
V sobotním utkání proti Liberci byl členem „vítězného kvarteta“, které rozhodlo o výhře Orlů. Sám Miller přispěl na domácí
konto dvaadvaceti body a stal se nejlepším střelcem zápasu.
Později byl oběma trenéry označen za nejlepšího hráče celého
utkání. Lodivod hostí o něm prohlásil, že právě Miller byl ten,
který Kondorům celý zápas vyrovnaně škodil. Jasone, to je
panečku pochvala!

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Predrag BENAČEK (BC Kolín): „Dnes vyhrál šťastnější tým.
Hráčům však za jejich výkon patří uznání, protože dnes odvedli velmi
kvalitní práci. Opravdu k tomu nemám moc co víc dodat.“
Peter BÁLINT: „Dnes jsme vyprodukovali nezvykle mnoho chyb v
obranné fázi, což pramenilo z přemíry snahy. Měli jsme obrovskou motivaci vyhrát, ale díky tomu se asi soupeř chytil a předváděl po celé utkání
velmi dobrý výkon. Navíc jsem většinu zápasu v naší hře postrádal více
kolektivního pojetí což se změnilo až v tom závěru. Nakonec je z toho
pátý postup v řadě a to se počítá.“
-zvka Skibniewského zároveň s klaksonem - 24:25. Ve druhé desetiminutovce se skóre natahovalo jako
guma od tepláků na jednu či druhou stranu. Nejvýraznější vedení
datovala 19. minuta, kdy po trojce
Pavlíka získal Kolín sedmibodový náskok - 44:37. Za konečný
poločasový stav 46:44, tak mohli
být hostující hráči jedině rádi. Jejich pohoda však netrvala dlouho,
protože Kolínští znovu zabrali a
utekli především zásluhou nabuzeného Amese až na devět bodů 65:56. Střídání na postu rozehrávače, kdy Skibniewskiho nahradil Vrubl značilo společně s
příchodem Prášila obrození do té
doby schlíplých Orlů. Na víc než
stáhnutí o tři body před čtvrtou
částí hry to však nestačilo - 69:63.
Výše zmíněné závěrečné drama
začínalo nabírat reálných kontur
čtyři a půl minuty před koncem,
kdy pod dirigentskou taktovkou
Hanavana s Prášilem srovnali
hosté na 79:79. Poté následovala
nervydrásající přetahovaná o ka-

ždičký bodík, která kulminovala v
poslední půlminutě. Za remízového stavu 89:89, se chopil exekuce
trestných hodů Ames a byl stoprocentní - to svítil na tabuli čas
39:57!!! Po dlouhé poradě poslal
Prášil míč z půlící čáry na Hanavana a ten za tříbodovou hranicí
ladným obloučkem poslal oranžovou kouli do koše - 91:92!, hotovo, vymalováno, do Final Four
jde znovu Prostějov. „Bůh byl
prostě při mně. Jen díky němu
mohu hrát hru, kterou mám tak
rád. Být v pozici, kdy mohu rozhodnout utkání je požehnáním,“
vyznal se ze své víry, která mu
podle něj pomohla trefit závěrečnou střelu Ian Hanavan. Nutno
podotknout, že ve čtvrtek stáli při
BK Prostějov opravdu snad
všichni svatí. Už jen z toho důvodu, že šťastný střelec pravidelně
sedí v posledních minutách díky
pěti chybám nuceně na lavičce.
Tentokrát dohrával se čtyřmi chybami posledních osm minut…
-zv-

SMOLAØ TÝDNE
PAVEL NOVÁK
Prostějovský křídelník byl posledních čtrnáct dní vinou virózy
mimo hru. Po vleklé nemoci začal trénovat až v pátek a na soupisku pro sobotní utkání se nedostal. Trenér dal logicky přednost
jinému hráči, který si to podle jeho slov zaslouží. „Novic“ to současného kouče nemá lehké a nad nejdéle sloužícím hráčem v
kádru Orlů se stahují černé mraky. Pavle, pevné zdraví a zpátky do práce!
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PØÍŠTÍ PROGRAM
35. kolo, středa 11. března 2009: Karma Poděbrady - USK Praha,
BC Kolín - BK Děčín, NH Ostrava - BK Pardubice, Geofin Nový
Jičín - BK Prostějov, BK Kondoři Liberec - ČEZ Basket Nymburk.
BK B & W Opava volný los.
36. kolo, sobota 14. března 2009: USK Praha - BK Kondoři Liberec (15.3.), ČEZ Basket Nymburk - Geofin Nový Jičín (13.3.), BK B
& W Opava - BK Pardubice, NH Ostrava - BC Kolín, BK Děčín Karma Poděbrady. BK Prostějov volný los.
-zv-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS ČTVRTFINÁLE ČP
Čtvrtfinále ČP: BK Kondoři Liberec - ČEZ Basketball Nymburk 68:105
(19:28, 36:59, 47:76). Postupuje Nymburk. Nejlepší hráči: L. Tóth 15 bodů,
Hampton 11 bodů, Marek 10 bodů, Meno 3 body a 9 doskoků - Jagodnik 17 bodů,
Benda 16 bodů, Gray 14 bodů (4 trojky), Křemen 11 bodů. Střelba: 33/15:40/28.
Trojky: 18/6:27/13. Trestné hody: 33/20:15/10. Doskoky: 25:31. Osobní chyby:
17:25. Diváků: 267. Nejlepší hráč: Benda (NB) • BK Synthesia Pardubice - BK
Děčín 80:75 (21:15, 37:30, 64:53). Postupují Pardubice. Nejlepší hráči: Payne 23
bodů a 9 doskoků, Šteffel 17 bodů a 15 doskoků, Sirvydis 13 bodů, Sanders 11 bodů
a 5 asistencí -Alič 18 bodů, Williams 16 bodů a 9 doskoků, Hatcher 15 bodů a 6 asistencí, J. Houška 13 bodů. Střelba: 52/23:53/27. Trojky: 18/5:18/4. Trestné hody:
25/19:19/9. Doskoky: 42:33. Osobní chyby: 20:25. Pět chyb: 40. Hatcher (D). TCH:
15. Jan Slowiak trenér (D), 17. Šteffel (P). Diváků: 310. Nejlepší hráč: Payne (P) •
BC Kolín - BK Prostějov 91:92 (24:25, 46:44, 69:63). Postupuje Prostějov. Nejlepší hráči: Pavlík 19 bodů, Ames 19 bodů, 6 doskoků a 5 asistencí, Machač 17 bodů a 10 doskoků, Lepinaitis 12 bodů, Brown 10 bodů - Hanavan 23 bodů a 8 doskoků, Miller 19 bodů a 8 doskoků, Falls 15 bodů, Prášil 12 bodů, Beechum 12 bodů,
Skibniewski 5 bodů a 5 asistencí. Střelba: 46/23:40/24. Trojky: 24/9:25/9. Trestné
hody: 26/18:19/17. Doskoky: 33:38. Osobní chyby: 22:21. Diváků: 580. Nejlepší
hráč: Hanavan (PV) • BK Breda & Weinstein Opava - Geofin Nový Jičín 87:99
(24:31, 45:50, 68:71). Postupuje Nový Jičín. Nejlepší hráči: Štec 17 bodů, Šiřina
16 bodů, Pumprla a Blažek 15 bodů -Walker 29 bodů a 7 doskoků, Muirhead 22 bodů a 5 asistencí, Ubilla 16 bodů a 6 asistencí, Šarovič 13 bodů a 8 doskoků. Trojky
8:4. Osobní chyby: 23:18. Trestné hody: 20/15:23/19. Doskoky 19:29. Pět chyb: 38.
Šiřina (O). Diváků: 386. Nejlepší hráč: Walker (NJ).
Dohrávky 4. kola: BK Děčín - Karma Basket Poděbrady 84:43 (19:12, 43:21,
58:30). Postoupil Děčín. Nejlepší hráči: P. Houška 20 bodů a 11 doskoků, Hatcher
13 bodů a 10! asistencí, Balík 11 bodů, Williams 10 bodů a 9 doskoků - Horák 13
boodů, Smith 11 bodů, Trnka 10 bodů, Lyle 9 bodů a 8 asistencí. Střelba: 42/16:14/7.
Trojky: 21/9:13/5. Trestné hody: 38/25:15/14. Doskoky: 41:10. Osobní chyby:
24:13. Pět chyb: 34. Soukup, 39.Alič - 40. Trnka. Diváků: 480. Nejlepší hráč: P. Houška (D) • BC Kolín - NH Ostrava 90:77 (19:25, 46:45, 73:58). Postoupil Kolín.
Nejlepší hráči: Rogers 25 bodů, 14 doskoků a 4 bloky, Brown 20 bodů a 5 asistencí,
Pavlík 13 bodů, Ames 11 bodů a 4 asistence - Bohačík 19 bodů (5 trojek), Arnold 18
bodů, 14 doskoků a 3 bloky, Mielczarek 15 bodů. Střelba: 42/20:38/15. Trojky:
29/12:23/12. Trestné hody: 19/14:12/11. Doskoky: 33:31. Osobní chyby: 13:20. Diváků: 480. Nejlepší hráč: Rogers (K).
-zv-
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„Výkon některých našich hráček, to byla absolutní špička,“ VK PROSTĚJOV SPECIÁL
řekl k Česko-slovenskému poháru Miroslav Čada ČTVRTFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN - 2. ZÁPAS
Velitel volejbalové družiny VK
Prostějov, která má za úkol vybojovat historický titul tuzemského
mistra Miroslav Čada neskrýval
po pátečním třetím zápase čtvrtfinálové série spokojenost. „Jsem
spokojený. Do čtvrtfinálové série
jsme šli s tím s určitým plánem, jehož stěžejními body bylo nepřipuštění zdramatizování koncovek
setů a vyvarování se vlastních
chyb. V celkovém souhrnu jsme
předvedli tři vysoce kvalitní
výkon, za což jsem rád,“ hodnotil
průběh třízápasového čtvrtfinále s
Přerovem kormidelník VK Prostějov. Přes jednoznačné průběhy
všech utkání dostaly hráčky mimo
základní sestavu minimum příležitostí. „V play off už přece jen není tolik prostoru, aby si víc zahrály

všechny holky. Proto jsme střídali
minimálně, hlavní je dostat do fazóny sestavu, která pravděpodobně bude rozhodovat klíčové
zápasy o medaile. Z tohoto pohledu jsme dnešní střetnutí absolvovali v co nejsilnějším složení, byť
některá děvčata z lavičky tam aspoň na chvíli šla,“ vysvětlil Čada
své záměry s poukázáním na další
podle všech předpokladů přece
jen obtížnější prověrky. Na palubovku se přece jen na určitou dobu
dostala po většinu sezóny členka
základní sestavy Iva Bramborová,
jež zápolila s virózou. Na síti nahradila ruskou bomberku Valerii
Pušněnkovovou, jíž trápí momentálně záda. „U Vali přetrvávají potíže se zády, odkud jí bolest vystřeluje do nohy. Tím se otevřela mo-

žnost pro Ivču, která ten jeden set
po nemoci zvládla velmi dobře,“
pochválil slovenskou reprezentantku prostějovský trenér. Důvody minimální fluktuace základní
sestavy jsou však z pohledu trenéra určitě potěšující, družstvo totiž
jede a není do něj tedy třeba sahat.
„Už nějakou dobu hrajeme kvalitně jako celý tým. Ze začátku
chvíli trvalo, než se holky sehrály
a z toho pramenily určité výpadky
v jednotlivých setech. V posledním období se nám to již nestává.
Naopak se daří vždy od úvodu vyvíjet na soupeře velký tlak a on mu
podlehne, ať se jedná o kohokoliv.
Naše družstvo má výhodu v tom,
že je dost vysoké a má výborné
předpoklady k blokování. Tím
protivníka většinou ubráníme a sa-

mi to máme jednodušší,“ pochvaloval si dobře šlapající vítězný
„stroj“ jeho strojník Čada. Samotný trenér je známý tím, že nemá
rád dlouhé zápasové pauzy, které

však teď na jeho svěřenky čekají.
Do startu semifinále totiž zbývá
čtrnáct dlouhých dní. „Po víkendovém volnu se celý příští týden
budeme více věnovat kondici. V
jednání je také přátelské utkání.
Jednáme vedoucím celkem slovenské soutěže Doprastavem Bratislava a také s účastníkem Ligy
mistryň rakouským Post Vídeň.
Nejlepší by bylo sehrát přípravu
doma, ale v běžící sezóně se musíme přizpůsobit,“ uzavřel téma
přípravy na extraligové vyvrcholení zkušený trenér.
-zvJeště nejsme u konce!
Trenér Miroslav Čada stále drží před
podceněním soupeřů nahoře varovný
prst.
foto: Jiří Vojzola

Poprava Přerova završena stylově
Podvanácté v řadě vyhrál Prostějov na nulu
Třetí zápas extraligového play
off? V podání VK Prostějov nic
světoborného, přesněji řečeno
překvapivého! V pátek večer
byla Městská hala Sportcentra
DDM svědkem dalšího vraždění neviňátek. V hlavní katovské
roli vystupovaly opět volejbalistky Prostějova a obětním beránkem byl do třetice výběr sousedního Přerova.
Ač je výkonnostní rozdíl mezi
oběma týmy značný, domácího
trenéra Miroslava Čadu to neukolébalo a opět nasadil do zápasu
svou elitní sestavu Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová s libe-

rem Tomanovou. Ta se mu odv- ně přihlížející soupeř. Zvláště poděčila za důvěru výborným výko- vedené rychlé kombinace, vyHLASY TRENÉRŮ
nem, když od stavu 3:3 utrhla skó- šperkované úlivkami Spalové,
smečemi Soaresové a tvrdými
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Naším cílem ve čtvrtfiservisy Kučerové znamenaly
nálové sérii bylo rychle rozhodnout a pokud možno nepřipustit
výrazný odskok až na 19:9 a kovyrovnané koncovky setů. V další řadě bylo úkolem co nejvíce
re na 13:4 až 17:9. Očividně dobře nečné skóre 25:12. Kdo byl autoeliminovat vlastní chyby. V tomto kontextu jsme všechno splnaladěné domácí hráčky si úvod- rem setbolu? Škoda se ptát, Kučenili a já jsem tedy spokojený. Minimální střídání? Záměrem je
ní sadu evidentně užívaly a neda- rová opět zaúřadovala na servisu a
dostat do odpovídající formy tu nejlepší sestavu.“
ly odevzdanému protivníkovi jak jinak zakončila sadu než
Juraj MIŠÍK (PVK Přerov Precheza): „Gratuluji domácím k
pražádnou šanci - 25:11. esíčkem. Závěrečná sada celé sézaslouženému postupu. Prostějov nezaváhal, všechny hráčky
Proměněný setbol plně dokládal rie byla také tou nejvyrovnanější.
soupeře hrály koncentrovaně ve všech třech zápasech a ani v jezpůsob jakým se první dějství Zatímco domácí hráčky s prodiném případě nám nedali byť jen náznakem šanci k tomu, abyodehrávalo. Monika Kučerová střídáním trochu polevily v konchom získali aspoň set. Větší komentář celá série nepotřebuje.“
poslala na polovinu soupeřek totiž centraci, tak naopak přerovské
-zveso! Prostřední set se tomu před- hráčky začaly hrát bez respektu.
cházejícímu dost podobal. Tedy Hostující výběr se držel až do sta- mácí lavičky se Prostějov odpou- plánované cestě k titulu je tedy
jasná dominance Prostějova a trp- vu 9:9, ale po zvýšení hlasu z do- tal na uklidňující pětibodový roz- zdárně za megafavoritem soutěže
díl a dotáhl zápas do bezproblé- a mezi příznivci domácího celku
mového konce - 25:18. „Pokud se spíše uzavírají sázky typu „kdo
má soupeř k dobru dva sety a zís- nám sebere set, než jestli nás můká je takovým způsobem, tak je že někdo porazit“. To všechno se
pochopitelné, že ta koncentrace uvidí, dalším sokem, který se potrochu opadne. Musím však říci, staví do cesty hanáckému volejže i přes náš osmnáctibodový zisk balovému monstru bude s největší
měl Prostějov celou sadu pevně pravděpodobností obhájce titulu
pod kontrolou,“ zřekl se možnos- PVK Olymp Praha, který by měl
ti překvapivého zisku setu hostu- poprvé zavítat do Prostějova v sojící kouč Mišík. První krok na botu 21. března.
-zv-

PV 3:0 PR

VK Přerov Precheza - VK Prostějov

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

55 minut
Pavelek, Kovář
250
10:25
14:25
15:25

16 minut
18 minut
21 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN - 3. ZÁPAS

VK Prostějov - VK Přerov Precheza

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

57 minut
Renčín, Krtička
750
25:11
16 minut
25:12
19 minut
25:18
22 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

JAK SE HRÁLO

2. zápasy: VK Přerov Precheza - VK Prostějov 0:3 (-10, -14, -15). Stav
série: 0:2. Sestavy: Mrázková, Dřímalová, Goliášová, Kotounová, Hrabalová, Míčková, libero: Kapavíková. Střídaly: Zajícová, Dýčková, Chromečková, Dobrá - Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová. Čas: 55. minut. Diváků: 250 • SK Slavia
Praha volejbal - VK Královo Pole Brno 0:3 (-12, -21, -20).Stav série 0:2.
Sestavy: Mitáčová, Vlásková, Jonášová, Ďurianová, Kalužíková, Mezerová, libero: Steinerová. Střídaly: Němcová, Hokešová - Melichárková, Božková, Kubínová, Útlá, Onderková, Mikysková, libero: Jášová. Střídaly:
Noseková, Svobodníková. Čas: 67. minut. Diváků: 100 • VK TU Liberec
- SK UP Olomouc 0:3 (-16, -23, -14). Stav série: 0:2. Sestavy: Kinská,
Endlerová, Živcová, Veselá, Rašková, Neumannová, libero: Ulmannová.
Střídaly: Holásková, Soumarová, Smutná - Mátlová, Nachmilnerová, Piňosová, Gregorová, Dedíková, Chalcarzová, libero: Maléřová. Střídala: Langová. Čas: 52. minut. Diváků: 150 • PVK Olymp Praha TJ Mittal Ostrava 3:1 (21, 18, -26, 19). Stav série: 2:0. Sestavy: Halbichová, Jakubšová, Kallistová, Vanžurová, Šmídová, Brejchová, libero:
Klídeček, pohodička. Tak nějak by se dala charakterizovat právě sko- Háječková. Střídala: Kvapilová - Kolářová, Elblová, Mazurová, Orlovská,
nčená čtvrtfinálová série. Prostějovské hráčky jakoby si dávaly přednost, která Holingerová, Šímová, libero: Spáčilová. Střídaly: Holišová, Grygarová,
že vlastně míč vybere… foto: Zdeněk Vysloužil
Homolová. 102. minuty. Diváků: 1500.
3. zápasy: VK Prostějov -VK Přerov Precheza 3:0 (11, 12, 18). Konečný
stav série 3:0, postupuje Prostějov. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová,
Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly:
Töröková, Wittocková, Bramborová - Zajícová, Dobrá, Chromečková,
Hrabalová, Dýčková, Mrázková, libero: Zápotočná. Střídaly: Dřímalová,
Goliášová, Kotounová. Čas: 57. minut. Diváků: 750 • SK UP Olomouc VK TU Liberec 3:0 (18, 12, 18). Konečný stav série 3:0, postupuje Olomouc. Sestavy: Dedíková, Piňosová, Gregorová, Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, libero: Maléřová. Střídaly: Honková, Langová, Janečková Neumannová, Holásková, Endlerová, Živcová, Kinská, Smutná, libero:
Ullmannová. Střídaly: Soumarová, Rašková, Votroubková, Veselá, Ševců.
Čas: 64. minut. Diváků: 300 • VK KP Brno - SK Slavia Praha volejbal
3:1 (-21, 16, 16, 14). Konečný stav série 3:0, postupuje Brno. Sestavy:
Onderková, Kubinová, Útlá, Mikysková, Božková, Noseková, libero: Jášová. Střídala: Bradáčová - Ďurianová, Kalužíková, Vlásková, Mezerová,
Vobrová, Jonášová, libero: Steinerová. Střídaly: Poubová, Hokešová, Němvou, stejně jako bleskurychlé
cová, Telipská. Čas: 85. minut. Diváků: 200 • TJ Mittal Ostrava - PVK
kombinace Spalové s Jelínkovou.
HLASY TRENÉRŮ
Olymp Praha 3:2 (14, 19, -23, -22, 11). Stav série 1:2. Sestavy: Kolářová,
Abnormální pohodou sršící seElblová, Mazurová, Orlovská, Holingrová, Homolová, libero: Pecháčková.
stava VK Prostějov tak dotáhla
Juraj MIŠÍK (PVK Přerov Precheza): „Věřili jsme nebo spíše Střídaly: Holišová, Šímová, Spáčilová - Halbichová, Jakubšová, Kallistová,
prostřední sadu k výsledku doufali, že v domácím prostředí podáme lepší výkon. To se nám však Vanžurová, Šmídová, Brejchová, libero: Háječková. Střídaly: Sládková,
14:25. Hra hostujícího celku se
-zvnepodařilo hlavně díky kvalitní a plně koncentrované hře Prostějo- Nejmanová. Čas: 115. minut. Diváků: 257.

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

V Přerově se volejbalistky chovaly jako doma
V pořadí druhé utkání čtvrtfinálové série mezi dvěma hanáckými celky dopadlo podle papírových předpokladů. Nezastavitelný prostějovský expres zdevastoval přerovské amatérky rozdílem několika tříd a prakticky
oběma nohama vkročil do semifinále. „Absolutně vůbec nestačíme plně profesionálnímu družstvu, které má jasně nejlepší
podmínky k přípravě v ČR a dokáže je převést na hřiště. My jsme
bohužel někde úplně jinde,“ realisticky krčil po utkání rameny
přerovský lodivod Juraj Mišík.
Jedinou obavou prostějovského
souboru před středečním utkáním byla aklimatizace na malou přerovskou halu. Během deseti minut však bylo všem střetnutí přítomným jasno. Základní
sestava Jelínková, Pušněnkovo-

vá, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová s liberem Tomanovou vletěla na palubovku jako
rozvodněná Bečva a s úsměvem
na rtu nechala své soupeřky spíše
přihlížet jejich exhibici. Průběh
4:11, 5:16 a 8:23 se nakonec za- evidentně líbila i trenérovi Mirostavil na patnáctimíčovém roz- slavu Čadovi, který v duchu své
tradice nechtěl do výtečně hrající
sestavy sahat. „Chvilku jsem
váhal, ale pak jsem se rozhodl, že
tam čtyřicet minut na lavičce
dílu - 10:25. Jednoznačně roz- chladnoucí holky nebudu dávat.
dané karty z první sady shodil z Určitě by to pro ně za dané situadomácích děvčat až přílišnou ce nebylo optimální,“ zdůvodnil
ustrašenost a až do poloviny absenci střídání prostějovský lodruhého dějství se tahaly s favori- divod. „Nakopnutá“ prostějovtem o každý míč - 11:13. Neče- ská armáda pokračovala ve svém
kaně vyrovnaný úvod však přinu- neohroženém tažení, při kterém
til hráčky Prostějova ke zpřesně- nebrala zajatce ani ve třetí sadě.
ní hry v poli z níž krystalizovaly Jediným menším zádrhelem na
smrtící smeče zahraničních bom- cestě k zisku závěrečného setu
berek Thomasové s Pušněnkovo- bylo snížení Přerova z 4:11 na

PR 0:3 PV

va. V celém průběhu střetnutí nás soupeř k ničemu nepustil a zápas
měl neustále pod kontrolou. Snad jen úvodech setů to chvílemi vypadalo, že by mohlo být utkání vyrovnanější, ale tahle naděje dlouho nevydržela.“
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Dnešní utkání mělo ještě jednoznačnější průběh, než první zápas v Prostějově. Dostali jsme Přerov pod velký tlak především díky servisu a precizní obraně a domácí
v podstatě neměli jak vzdorovat. Soupeř navíc nenacházel pevnou
osu týmu, když musel neustále střídat a tím se dostaly na hřiště obě
jeho nahrávačky, tři smečařky i blokařky a dvě univerzálky. Ve hře
soupeře prostě nebyla žádná jistota a bylo evidentní, že si jeho hráčky
nevěří.“
-zv7:11. Slovo si vzaly na rozdíl od rovské poloviny. Z vedení 10:22,
předchozí sady nad sítí tentokrát se nakonec zrodil stav 15:25 a tím
Soaresová s Kučerovou, které za- pádem i třetí set a druhý zápas.
tloukaly míče do všech koutů pře-zv-

VK Prostějov versus PVK Přerov aneb jak se vyvíjelo čtvrtfinále extraligy ve volejbale žen…
K prvnímu utkání této série nastoupily favorizované hráčky Prostějova na „domácí půdě“. Sestava
byla následující: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero
Tomanová. Do utkání zasáhly
dále Töröková, Wittocková, Sajdová. Utkání již předem předpovídalo jasný průběh. A tak se i stalo. První set probíhal zcela hladce
a Prostějovanky dovolily Přerovankám pouze zisk 7 bodů. Sada
skončila stavem 25:7. Ve druhém
setu se hostující hráčky jakžtakž
„zmátořily“ a domácím byly skoro vyrovnaným soupeřem. Bohužel se ale musely spokojit pouze se

ziskem 17 bodů. Na skvěle rozjetý
prostějovský rychlík však neměly.
Na konci druhého setu a za téměř
rozhodnutého stavu mohla do hry
zasáhnout i druhá nahrávačka domácího celku LuckaTöröková. A
na počátku třetí sady se k ní připojily i Wittocková se Sajdovou. Po
tomto zásahu do sestavy nastalo
ve hře domácích mírné „ukolébání“ z jasného vývoje zápasu.
Holky se poměrně rychle ale dostaly zpět do zápasu. A to přispělo
k hladkému zisku třetího setu v
poměru 25:15. První utkání této
série tak skončilo ve prospěch Prostějova 3:0.
Ve druhém zápase série přivítal

„Přerov na své palubovce Prostějov.“ Trenér v té chvíli domácích Juraj Mišík očekával zlepšený
výkon svých svěřenek. Ovšem nestalo se tomu tak. Prostějovské
hráčky vládly jak na servisu, tak na
bloku a v neposlední řadě dominovaly v útoku. Nedovolily v té chvíli
domácí hráčkám nic víc, než zisk
10, 14 a 15 bodů. Výsledek 0:3
znamenal zisk druhého vítězství v
sérii.
Ke třetímu a zároveň poslednímu
utkání této jednoznačné série nastoupily volejbalistky na domácí
palubovce v pátek 6. března v čase
18:30 hodin. Tento zápas sledovali
snad jen ti nejvěrnější. Ostatní

zřejmě dali přednost odpočinku v
teple domova (a doufali, že hráčky
vše v pohodě zvládnou) nebo sledovali Davis cup v televizi. Jak jinak jsme si tedy měli vysvětlit takto malý počet fanoušků v hledišti..?
Úvod utkání byl poměrně vyrovnaný, ale jen do té doby než se Prostějovanky dostaly do tempa.
Trenér domácího celku nebyl často s předváděnou hrou spokojen.
Na jedné straně použil i ostřejších
výrazů - nepublikovatelných. Dovedl však i stručně pochválit, například pěkně, dobře, stačí. 25:11,
25:12, 25:18 - takový byl celkový
rezultát zápasového skόre. Soupeřky byly nakonec spokojeny. Ne-

dostaly zřejmě takový „nářez“ než
jaký očekávaly. Za skvělý výkon
lze pochválit Moniku Kučerovou.
Po příchodu na hřiště jí zdatně sekundovala Ivča Bramborová.
Čtvrtfinále tedy má VK Prostějov
za sebou a nezbývá nic jiného, než
se těšit na dalšího soupeře v cestě
za titulem. Bude jím někdo z dvojice Olymp Praha nebo TJ Mittal
Ostrava.
Semifinále začíná v sobotu 21.
března. Přijďte tedy fandit ve
větším počtu. Soupeř to bude zcela
jistě silnější a zápasy tak budou napínavější až do poslední minuty a
ne jako tomu bylo u této série.
Šárka Zapletalová

KAM PŘÍŠTĚ
4. zápas čtvrtfinále play off, středa 11. března 2009: PVK Olymp
Praha - TJ Mittal Ostrava. Případný 5. zápas, sobota 14. března
v Ostravě.
1. zápasy semifinále play off, sobota 21. března 2009: SK UP Olomouc - VK KP Brno. VK Prostějov - vítěz série Ostrava-Olymp. -zv-



VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MONIKA
KUČEROVÁ
Reprezentační smečařka, která přišla na
Hanou v polovině
letošní sezóny, načasovala formu
výtečně. Po počátečním trápení, kdy
se nemohla natrvalo prosadit
v nabitém kádru do základní sestavy, se „Moni“ stala s blížícím se play
off jejím základním kamenem.
Zvláště místo u levého kůlu, ze
kterého zásobuje soupeřovu stranu
pole svými „prdami“ bylo v sérii
s Přerovem jedním z nejsilnějších
zbraní Prostějova. Také její servis
patří k tomu nejlepšímu v celé extralize. To se potvrdilo i v pátek, kdy
setboly prvních dvou setů proměnila Monča esy. Moni, ty jsi asi nejlepší dárek VK Prostějov pod stromeček!



MARKÉTA
TOMANOVÁ
Prostějovské libero
nespadlo do této rubriky díky špatným
výkonům, ale úplně z jiných důvodů. Velkou vinu na tom nese odevzdaný výkon Přerovanek v play off a
výborná obrana na síti jejích spoluhráček. „Tomi“ tak nemohla
prakticky předvést své kvality při
akrobatických výběrech smečí soupeřek, protože zkrátka nebyly!
Z jejího pohledu tak byl střet
s Přerovem spíše delší rozcvičkou.
Navíc k tomu všemu ještě Markétu
vybral po pátečním utkání dopingový komisař a tak místo jásání se
spoluhráčkami trávila bezprostřední chvíle po zápase úplně někde jinde. Tomi neboj, ve finále se dočkáš většího záběru!

