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LUPIČ z banky ve vazbě!

SEBEVRAHA přemlouvali 10 hodin Kriminálka jednala jako blesk
Řval na ženu: Děvko, mě podvádět nebudeš!

Neuvěřitelných deset hodin
držel v šachu všechny složky
Integrovaného záchranného
systému čtyřicetiletý muž,
který vyhrožoval sebevraždou
skokem z balkonu ze čtvrtého
patra panelového domu na
Sídlišti svobody. Od desíti
hodin večer do šesti hodin do
rána visel z balkonu, přičemž
po celou dobu se mu smrtící
skok snažil rozmlouvat policejní psycholog. Po marném
jednání se hasiči a policisté
rozhodli k ráznému činu.
Zevnitř bytu k muži přiskočili
a strhli ho zpět na vnitřní
stranu balkonu.
Pořádný tyátr zažili o sobotní
noci obyvatelé panelového
domu na Sídlišti svobody. V
pozdních večerních hodinách pročísl noční klid zoufalý křik ženy, úpěla bolestí
a volala o pomoc.
Zburcovala všechny partaje,
v mžiku se před dveřmi bytu
seběhli vyděšení sousedé.
Marně však bušili do dveří,
nemohli nijak pomoci.
"Zavolejte policii nebo mě
zabije," vykřikovala žena.
"Drž hubu, ty děvko jedna, mě
podvádět nebudeš," odpovídal
zjevně opilý hlas muže.
Neurvale vykazoval sousedy do
patřičných částí lidské tělesné
schránky.
Sousedé skutečně pomoc přivolali. Nejdříve dorazila hlídka
městské policie a snažila se rozvášněné partnery uklidnit přes
zavřené dveře. Když však muž
vyběhl na balkón a vyhrožoval
sebevraždou, dorazili i hasiči.
Muže však přítomnost záchranářů ještě víc rozběsnila, vyskočil na zábradlí a balancoval na

Po vraždě se jedná o druhý
nejzávažnější trestný čin, kterého se pachatel může vůbec
dopustit - loupežné přepadení.
A právě ke dvěma loupežím
v minulých dnech došlo
na území Prostějova. Ve
Vrahovicích byla brutálním způsobem přepadena a okradena
šestnáctiletá dívka,
o pár dní později
došlo k ozbrojenému přepadení
Komerční banky
ve
Svatoplukově
ulici. Díky perfektní a
hlavně bleskurychlé
práci prostějovských
kriminalistů však už
teď můžeme veřejnost
uklidnit. Pachatelem obou
loupežných přepadení je jeden
a tentýž člověk a od pátku už
po zásluze bručí ve vazební
věznici!

Ze začátku asi napadlo jen málokoho, že přepadení dívky a
vzápětí i neúspěšný pokus vyloupit banku má na triku jeden

přepadení, kterého se dopustil
dne 25. února 2009 v Prostějově
- Vrahovicích na ulici Kpt. Jana
Nálepky. Kolem 21.00 hodin na
stezce spojující ulici
Vrahovickou a ulici
kpt. Jana Nálepky
přepadl mladou ženu
ve věku šestnácti.
Přistoupil k ní z neosvětleného prostoru,
strčil do ní až upadla
na zem a dvakrát ji
pěstí uhodil do obličeje.
(Dokončení na str. 3)

PŘEPADL A ZBIL
I MLADOU DÍVKU
VE VRAHOVICÍCH
člověk. Kriminalisté
nejprve vypátrali, že
poslední
únorový
týden přepadl mladičkou
dívku
ve
Vrahovicích.
"Kriminalisté obvinili
pětadvacetiletého
muže z loupežného

Ilustrační foto

jeho hraně ve výšce čtvrtého patra. "Záchranka obdržela hlášení o muži, který
přelezl zábradlí balkonu a chce
spáchat sebevraždu, v sobotu
těsně po dvaadvacáté hodině.
Toto oznámení znamenalo alarm
pro celý Integrovaný záchranný
systém města. K panelovému
domu u staré benzínky na Sídlišti
svobody se rozjeli lékaři, hasiči,
státní i městští policisté," uvedl

Alarm pro všechny.
Desetihodinový maraton při vyjednávání se sebevrahem dal zabrat všem
složkám IZS.
na začátek Pavel Holík, ředitel pod balkonem rozprostřít záZdravotnické záchranné služby v chrannou plachtu, to ale muže
Prostějově. "Začalo mnohahodi- velmi rozčílilo. Na hasiče křičel,
nové přemlouvání, kdy policejní že když se někdo z nich nebo od
psycholog se snažil muže od jeho policie objeví pod balkonem, tak
plánovaného činu odradit. skočí," popisoval těžkou situaci
Nebylo to ale vůbec nic jednodu- Pavel Holík.
chého. Například hasiči se snažili
(Dokončení na str. 3)

Dělníka skolil záchvat
Při stavbě nové autobusové zastávky v
centru Plumlova došlo v úterý odpoledne k nešťastné události. Jednoho ze
stavebních dělníků postihl epileptický
záchvat. Z nevelké výšky upadl na zem
a potřeboval rychlou pomoc. Za několik minut se událo něco, co zdejší obyvatelé nepamatují. Přímo na
plumlovském náměstí přistál vrtulník
letecké záchranné služby z Olomouce.
"Na místě prováděli také šetření policisté. Zjistili, že muž upadl na chodník
a utrpěl lehčí zranění. K tomu však
došlo z důvodu epileptického záchvatu,
nejednalo se o pracovní úraz v důsledku
porušení bezpečnostních předpisů,"
uvedla Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. "Muž
byl sice potlučený, ale bez závažnějšího

zranění. Lékaři z Olomouce mu poskytli okamžitou pomoc při epileptickém záchvatu a vrtulníkem ho
přepravili na urgentní příjem do
Fakultní nemocnice v Olomouci," potvrdil nám Pavel Holík, šéf prostějovské záchranky.
-mik-

Rychlá pomoc. Vrtulník záchranky
přistál přímo na náměstí v Plumlově

A za mříže!
Nebezpečný lupič byl v pátek
dopoledne na příkaz soudce
odvezen do vazby v Olomouci,
kde bude čekat na soud. Hrozí
mu až deset let basy.

Bagr mu vjel do "ZADKU"
Šofér nakladače to na kruháči neubrzdil
Tak v tomto případě o žádnou
malou "plechařinu" nešlo! Na
kruhové křižovatce v Kostelecké
ulici došlo ke kuriózní nehodě.
Určitě v šoku byl řidič skoro nového osobního vozidla značky
Audi, když mu do jeho zadní části
(auta) vjel obrovský bagr.
Vzhledem k typu osobního auta
tak došlo k velké škodě. Šofér
bagru se před policisty hájil tím,
že mu selhaly brzdy.
"V pátek 6. března 2009 v 8.10
hodin jel řidič s víceúčelovým
strojem - nakladačem v Prostějově
na ulici Kostelecká. Při projíždění
kruhové křižovatky narazil do
zadní části vozidla Audi, které zastavilo před přechodem pro
chodce na ulici Martiňákova.
Dechové zkoušky na zjištění alkoholu byly u obou řidičů negativní. Řidič nakladače uplatňuje
technickou závadu na brzdovém

systému vozidla. Policisté tuto nehodu předají k projednání správnímu orgánu. Škoda byla
vyčíslena na 150 000 korun," po-

dala nám informace o nevšední
nehodě Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

To byla rána! K pořádnému šťouchanci mezi audinou a bagrem došlo na
rondelu v Kostelecké ulici.
Foto Zdeněk Pěnička

16. března 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zloději v obchodech
V průběhu minulého týdne
strážníci vyjížděli šestkrát do
prostějovských obchodů k zadrženým zlodějíčkům. Jednalo se
o drobné krádeže, kdy nejnižší
částka činila 15 korun, naopak
největší lup byl v hodnotě téměř
700 korun. Ve čtyřech případech
byla pachatelům udělena bloková pokuta a to až do výše 1000
korun. Zbylé případy byly předány správnímu orgánu, kde za
tento přestupek je možné udělit
pokutu ve výši až 15 000 korun.

Útěk kvůli svíčce
Po patnácté hodině v supermarketu na ulici Plumlovská se přistižený pachatel při krádeži snažil pracovníkům bezpečnostní
služby utéci. Ten jej pronásledoval a předtím událost nahlásil na
linku 156. Dle udaného popisu
autohlídka čtyřiapadesátiletého
muže zadržela na křižovatce ulic
Nerudova - Fanderlíkova.
Odcizená svíčka v hodnotě 15
korun, kterou si dotyčný strčil do
kapsy u kalhot, byla vrácena
zpět do prodejny. Pro podezření
z přestupku proti majetku byla
záležitost předána správnímu orgánu.

Snažil se oklamat
Patnáct minut po půlnoci hlídka
městské policie prováděla dohled na veřejný pořádek v centru
města. Zde byla oslovena řidičem s upozorněním na muže,
který bez výstražného trojúhelníku opravuje vozidlo na ulici
Plumlovská. Strážníci vyjeli na
dané místo. U automobilu nalezli podnapilou osobu demontující
přední levé kolo. Dotyčný hlídce
tvrdil, že vůz spravuje svému kamarádovi, který si jen odskočil a
za chvíli se vrátí. Strážníky byl
tedy upozorněn na nedostatečné
označení. Muž ihned provedl
nápravu. Z jeho chování hlídka
pojala podezření, že muž je řidičem a po opravě bude v jízdě pokračovat. Nemýlila se. Následně
jednačtyřicetiletého občana zastavila na ulici Šlikova. Pro podezření z trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR. Při
dechové zkoušce řidič nadýchal
2,60 promile!

Nechtěl za mříže
V odpoledních hodinách bylo na
linku 156 oznámeno, že se na
tržnici pohybuje osoba, jejíž fotografie byla uveřejněná v tisku
a dle této informace je hledaná
Policií ČR. Pomocí městského
kamerového systému byl muž
vyhledán a sledován do příchodu strážníků. Jakmile zpozoroval hlídku, dal se na útěk. Na výzvy k zastavení nereagoval.
Strážníci jej dostihli na ulici
Školní a za pomocí hmatů přiložili služební pouta. Na místě nebyl schopen prokázat totožnost.
Následně byl předveden na služebnu Policie ČR. Zde bylo potvrzeno, že se jedná o osobu, na
kterou je vydán příkaz k dodání
do výkonu trestu.

Šplhali po trafice
Stánek PNS neslouží k dětským
hrátkám. Dvě nezletilé děti si
krátily dlouhou chvíli šplháním
po střeše trafiky. Na žádost operačního důstojníka Policie ČR
vyjeli strážníci do dané lokality.
Zde spatřili dva hochy ve věku
13 a 14 let. Tito byli upozorněni
na pravidla slušného chování.
Poškození majetku nebylo zjištěno.

Skončil na záchytce
Po poledni bylo na linku 156 přijato sdělení o narušování veřejného pořádku a občanského
soužití u Azylového domu. Při
příjezdu strážníků muž kopal do
kovové brány u vstupu do budovy. Verbálně také napadal pracovníka azylového domu i ostatní ubytované. Neustále se domáhal ke vstupu dovnitř. Byl podnapilý, pomočený a pokálený .
Dle výpovědi svědků se snažil
plot přelézt, což se mu vzhledem
k jeho stavu nepodařilo. Na místo byl přivolán lékař, který rozhodl o převozu na záchytnou stanici. Strážníci zajistili doprovod
šedesátiletého muže při převozu
sanitkou.

Křižovatka v Olomoucké se změní

Radnice místo rondelu plánuje odbočovací pruhy nebo semafory
Obtížná a řidiči proklínaná křižovatka ulic Olomoucká a
Sladkovského zřejmě brzy konečně dozná změn. Již dříve
město usilovalo o domluvu s
Českými drahami ohledně výstavby nevšední kruhové křižovatky s železničním přejezdem
uprostřed. Dráhy to však odmítly
a tak radnice hledala jinou možnost, jak neutěšenou situaci s křižovatkou vyřešit. A jak jsme se
dozvěděli, radní už disponují studií s rozšířením celého prostoru a
vybudováním odbočovacích
pruhů. "Pokud vím, tato záležitost s křižovatkou se posunula o
kus dál. Předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl v současnosti jedná s Dopravním inspektorátem Policie ČR o možnosti řešení zmíněné křižovatky.
Dopravu na tomto úseku je potřeba jednak zklidnit, ale na druhé straně nemůžeme dopustit ani
to, aby se křižovatka dále ucpávala, zejména ze Sladkovského
ulice," uvedl na začátek
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města. Podle něho jsou možné
dvě alternativy řešení. "Buď necháme celou křižovatku osadit
semafory, nebo zde vybudujeme
odbočovací pruhy. Místa je tu
dost a všechny pozemky okolo
jsou městské. V tom by problém
rozhodně nebyl. Přesto bych
mírnil optimismus v tom, že by k
realizaci buď jedné nebo druhé

Loupil u přehrady
Neznámý pachatel se vloupal
do rekreační chaty v katastru
obce
Mostkovice
nad
Plumlovskou
přehradou.
Nejprve rozbil skleněnou výplň okna, poté vnikl do chaty,
kde vše prohledal a odcizil věci v celkové hodnotě 4 000 korun. Na zařízení chaty způsobil
škodu 1 000 korun.

Sebral foťáky
Neznámý pachatel se v nočních hodinách vloupal do prodejny elektroniky na ulici
Svatoplukova v Prostějově a z
prosklené skříně odcizil 16 kusů digitálních fotoaparátů různých značek. Majiteli vznikla
škoda předběžným odhadem
za 60 000 korun.

Cigára i peníze
Neznámý pachatel v nočních
hodinách provedl vloupání
do prodejny smíšeného zboží
v obci Kostelec na Hané. Z
prodejny odcizil finanční hotovost a doposud přesně nezjištěné množství krabiček
cigaret různých značek.
Majiteli vznikla škoda 30
000 korun.

„Tak jsem zaplatil tři stovky a šel
jsem,“ chlubil se zákazník kadeřnického salónu, který ovšem u
lazebnice tak docela nepochodil.
V jeho vlasech ona žena totiž objevila hnízdo vší, což vyhodnotila s docela nepokrytou štítivostí a
nedostříhaného zákazníka hnala
ven sviňským krokem. Ještě
před tím si ale stihla říct o tři kilča za zneuctění oficíny. Jestli ona
paní není tak trochu cimprlich a
nemá nakonec něco proti tomu,
když někdo chce nosit v hlavě
zoologickou zahradu. Bylo by
potřeba v tom asi udělat jasno!
Tento týden dal docela jasnou
odpověď, proč bychom měli březen trávit ještě za kamny. I zdola
pohled k drahanským výšinám
prozrazoval, že tam ještě fialky
rozhodně nekvetou. A což teprve

lenošní sedláci, kteří na svatého
Řehoře (12.3.) nevytáhli s jarní
orbou do polí? Ale ono to už
opravdu nějaké bude. Jaro už s
prvními pokusy vystrkuje krokusy a záhony se znovu bělají,
pro změnu sněženkami. To si zase do podzimku mákneme…!

Špička
„V Prostějově je dopravní špička
na stupni čtyři,“ ohlašovalo jedno
regionální rádio aktuální dopravní situaci. Co je na tom divného?
Vždyť takových horkých chvilek, kdy musíte vyčkat několik
zelených na semaforu, než přijdete na řadu a podaří se překonat křižovatku, nebývá zrovna pomálu.
Jenomže v ten okamžik se dalo
celé město projet bez jediného
přibrzdění a podobná poplašná
zpráva by se spíš hodila k situaci
dobře o 2 hodinky dřív. To se nedá nic dělat, ono taky než rádiové
vlny doputují od úst moderátora
do přijímače, může chvilku trvat.
Někdy i víc chvilek… -MiH-

Chatka lehla popelem
Místo uzení masa volal hasiče
Dá to fušku. Projíždět v současnosti křižovatkou na Olomoucké ulici je slušně řečeno o pusu. Navíc výjezd ze
Sladkovského ulice je obrazně řečeno na celý den.
možnosti došlo ještě v letošním
roce," dodal prostějovský místostarosta.
Ke zvýšení bezpečnosti na křižo-

vatce určitě přispěje i to, že zdejší železniční přejezd bude vybaven závorami. "To je ovšem věcí
kraje a pokud vím, krajský úřad

už má projektovou dokumentaci
hotovou a závory by se na přejezdu měly objevit ještě letos,"
podotkl Vlastimil Uchytil. -mik-

Od začátku roku kriminalisté objasnili tucet loupežných přepadení!

Èerná kronika

Legrace

Za kamny

Policie úspěšně "čistí" město od darebáků
Když se daří, tak se prostě daří! To platí o prostějovské
Službě kriminální policie a
vyšetřování. V poslední době
kriminalisté slaví jeden úspěch za druhým. Není to však
náhoda ani shoda okolností.
Poctivá práce přináší výsledky a mezi ně patří i dvanáct
vyřešených případů loupežných přepadení od začátku
tohoto kalendářního roku. A
jelikož tyto trestné činy patří
mezi ty vůbec nejzávažnější,
dá se bez nadsázky říct, že naše policie čistí město od těch
největších darebáků.
S úvodem letošního roku změnila prostějovská policie svoji
organizační strukturu. Z policejního okresního ředitelství
vznikly na základě změny zákona dva Územní odbory Policie
ČR v Prostějově. A ten od samého začátku své práce vykazuje
velmi dobré výsledky co do objasněnosti trestné činnosti.
"Podle mého názoru jde o dlouhodobou cílevědomou práci odboru, který se tímto vyšetřováním zabývá. Máme spolehlivé
specialisty," řekl Večerníku na
úvod Alexander Sekanina, vedoucí Územního odboru služby
kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově. Skromně však do-

Vidìno - Slyšeno
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dává, že letošní výsledky práce
našich kriminalistů nelze přeceňovat. "Naše výsledky v roce
2009 jsou podobné jako v loňském roce. Jen s tím rozdílem,
že se nyní trošku více medializuje trestná činnost pachatelů a
vzápětí i objasnění těchto případů. Pravdou ale je, že podle statistik došlo od začátku roku v
Prostějově zhruba ke stejnému
počtu loupeží a loupežných přepadení jako ve stejném období
roku 2008 a objasněnost je rov-

něž podobná. Pohybujeme se ve
stejných číslech. Připouštím
však, že letos se daří tyto závažné trestné činy objasňovat v
kratší době než vloni," sdělil
Alexander Sekanina.
Vedoucího odboru prostějovské kriminálky těší nyní například skutečnost, že po necelém
týdnu se podařil vypátrat lupič,
který ač ozbrojen pouze atrapou
zbraně, se pokusil vyloupit banku ve Svatoplukově ulici.
"Když k tomu připočteme ještě

Daří se. Prostějovské policii se daří objasňovat velmi závažné trestné
činy a zatýkat nebezpečné pachatele

Jednoduchý lup
Na ulici Rozhonova v
Prostějově se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného
vozidla Mercedes Sprinter a z
kabiny řidiče odcizil pánskou
ledvinku s peněženkou a osobními doklady poškozeného.
Majiteli vznikla škoda 9 000
korun.

Využil nepozornosti
Neznámý pachatel vešel do
prodejny
tabáku
na
Pernštýnském náměstí v
Prostějově a v nestřeženém
okamžiku odcizil z prodejního
pultu volně odložený notebook v hodnotě 30 000 korun.

Vytrhl kabelku
Neznámý
pachatel
v
Prostějově na ulici Krasická
vytrhl z ruky poškozené ženy
dámskou kabelku, ve které
měla mobilní telefon, osobní
doklady a finanční hotovost.
Pachatel tak způsobil ženě
škodu 3 900 korun.

Šel přes plot
Neznámý pachatel překonal
oplocení u pozemku pohostinství v obci Mostkovice, vloupal se do objektu a odcizil doposud přesně nezjištěné množ-

ství alkoholických nápojů, cigaret různých značek, číšnický
flek s finanční hotovostí a plazmovou televizi. Škoda na odcizených věcech přesáhne částku 25 000 korun. Na zařízení
objektu vznikla další škoda 2
300 korun.

Vyloupil chaty
V obci Stražisko v místě zvaném Na Hrachově se neznámý
pachatel vloupal do rekreační
chaty. Uvnitř objektu vše prohledal a odcizil barevný televizor, dalekohled, motorovou pilu, elektrické nůžky, vrtačku a
brašnu s nářadím. Majiteli tak
způsobil škodu 18 400 korun.
Pachatel poté vnikl do další
chaty na stejném místě a odcizil propanbutanovou láhev a
plynovou varnou desku.
Majitelce tak způsobil škodu 8
000 korun.

fakt, že stejný pachatel přepadl
a okradl mladou dívku ve
Vrahovicích, jsme absolutně
spokojeni s tím, že soudce vyhověl našemu návrhu a poslal
pachatele do vazby. Upřímně
ale řečeno, překvapilo by mě,
kdyby se stal opak. Existovala
zde důvodná obava z toho, že
by v podobné činnosti mohl pokračovat," zmínil Alexander
Sekanina.
Prostějovská policie tedy úspěšně lidově řečeno čistí město
od těch největších lumpů a násilníků. Veřejnost může nyní
spát o trošku klidněji. "Budeme
se i nadále všemožnými silami
snažit o to, aby Prostějov i nadále patřil k nejbezpečnějším
městům v republice. To ale samozřejmě není jen věcí Policie
České republiky, velmi kvalitně
nám v tom pomáhá i státní zastupitelství, městská policie a
vedení radnice," zakončil
Alexander Sekanina.
Jak nám ještě potvrdila tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově
Alena Nedělníková, od začátku
tohoto roku došlo v Prostějově
k 16 loupežným přepadením.
Deset z nich už kriminalisté objasnili a k tomu ještě další dva
případy z konce loňského roku.
Jen tak dále!
-mikfon zajistili a po provedení
všech potřebných úkonů ho
vrátí zpět majiteli.

Zajímala ho měď
Doposud neznámý pachatel v
průběhu měsíce února odcizil
z volně přístupné výrobní haly na ulici Dolní v Prostějově
odložený měděný kabel o
průměru 5 cm, dlouhý asi 20
metrů. Poškozené společnosti
tak způsobil škodu 28 380 korun.

Zmizela škodovka
Na ulici E. Králíka v
Prostějově se neznámý pachatel v průběhu několika minulých dnů zmocnil osobního
motorového vozidla Škoda
Fabia šedé metalické barvy a
odjel s ním neznámo kam.
Majitelka se k výši škody ještě
doposud přesně nevyjádřila.

Zlotřilý chlapec

Šperky z bytu

Policisté Obvodního oddělení
Prostějov zjistili podezřelého
patnáctiletého chlapce, který
dne 11. 3. 2009 na ulici
Kravařova v Prostějově vytrhl
z ruky poškozenému mladíkovi mobilní telefon Nokia.
Telefon poté prodal v baru na
ulici Kravařova. Policisté tele-

Na Policii ČR oznámila žena z
Dětkovic, že v průběhu měsíce
března došlo v jejím bytě ke
krádeži finanční hotovosti 4
000 korun a zlatých šperků.
Podezřelým z krádeže je muž z
Ostravy, který měl se souhlasem majitelky do bytu volný
přístup.

K požáru zahradní chatky ve
Stařechovicích vyjížděly předminulý víkend tři jednotky hasičů.
"V sobotu 7. března byl ve 3.42
hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje požár
zahradní chatky v obci
Stařechovice. Na místo vyrazili
profesionální hasiči z Prostějova a
dobrovolní hasiči z Kostelce na
Hané a Stařechovic. Po příjezdu
hasiči zjistili, že hoří zděná zahradní chatka s dřevěnou střechou
pokrytou plechem. Z boku chatky
měl majitel přistavěnou udírnu.

Chatka sloužila jako domácí dílna
a sklad dřeva. V době příjezdu
první jednotky byla celá chata v
plamenech. Majitel si ještě z ní stihl vytáhnout nějaké nářadí a kompresor. V průběhu likvidačních
prací museli hasiči rozebrat celou
střešní konstrukci. Výši škody
stanovil majitel na 65 tisíc korun,
příčina vzniku požáru je nedbalost při používání otevřeného
ohně při topení v udírně," sdělila
nám vyčerpávající informace o
požáru Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
-mik-

Nic nezbylo. Hasičům se toho v noci ve Stařechovicích ze zahradní chatky už zachránit moc nepodařilo.

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

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...
Zdenka Ohnoutková
1923 Prostějov
Stanislav Zápařka
1944 Protivanov
Josef Kardohelyi 1949 Tvorovice
Karel Smutný
1917 Konice
František Grepl
1926 Konice
Věra Nerodilová
1928 Brodek u Pv
Marie Žochová
1926 Ivaň

Jiřina Hejčová 1928 Hrubčice
Hedvika Pavelová 1933 Otonovice
Zdeněk Kůr
1932 Čehovice
Marie Repková
1941 Prostějov
Josef Konečný
1944 Prostějov
Květoslava Ošlejšková
1936 Kostelec na Hané
Kamila Šubrtová 1964 Otaslavice
Tomáš Zapletal
1931 Ohrozim
Jiří Novotný 1979 Malé Hradisko

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 16. března 2009
Anežka Ticháčková 1916 Prostějov10.30 kostel Mostkovice
Oldřich Znojil 1936 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Kolařík 1926 Skřípov u Opavy 11.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 17. března 2009
Věra Hegerová 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Otto Lenz 1925 Brno 13.00 kostel sv. Petra a Pavla Prostějov
Středa 18. března 2009
Miroslav Pazdera 1921 Sněhotice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Štěpánková 1923 Tovačov14.00 Obřadní síň Prostějov
Eva Kubartová 1961 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Pátek 20. března 2009
Marta Trbušková 1942 Olšany 10.40 Obřadní síň Prostějov
František Guryča 1937 Olšany 11.20 Obřadní síň Prostějov
Milada Janíková 1919 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 21. března 2009
Justina Kašpárková 1917 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice
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Nahlášených nehod ubylo Stovky stromů padnou k zemi
Řidiči si zvykají řešit bouračky sami
Policisté a hlavně řidiči si od
nového roku zvykají na to, že
dopravní nehody do výše
hmotné škody 100 tisíc korun
se nemusejí ohlašovat. Bourající motoristé se tak mohou sami dohodnout, sepsat protokol
a uplatnit pojistnou událost u
pojišťovny. Na druhé straně
policistům tento fakt šetří čas,
nemusejí vyjíždět ke každé
"prkotině" a uvolněné chvíle
tak mohou věnovat prevenci.
Není proto divu, že je v posledních týdnech vidíme
častěji na našich silnicích při
klasických kontrolách. "Za
první dva měsíce tohoto roku
vyšetřujeme skutečně celkem
110 dopravních nehod, což je
o 86 případů méně než vloni
za stejnou dobu. Pokles je tedy
zřejmý, i když ve skutečnosti
zřejmě nehod neubylo. Je to
ale tím, že řidiči mohou hlásit
nehody až nad sto tisíc korun,
nebo při škodě na majetku
způsobené třetí osoby či v
případě, že byla zraněna nějaká osoba," řekla Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Připustila, že
je možné hlásit nehodu i s menší škodou, ale to pouze v

Jsou vidět. Největší silniční kontroly minulého týdne proběhly ve
středu. Policisté při nich zastavili 173 vozidel a zjistili 25 přestupků.
případě, že se havarující řidiči
nedohodnou a nesepíší protokol.
Policisté uvolněný čas tak
věnují preventivní činnosti.
"Řidiči tak mohou počítat s
větším počtem silničních kon-

trol. Bude se také více měřit
rychlost a kontrolovat technický stav vozidel. Policisty nyní
také častěji uvidíte třeba na
křižovatkách, kde budou dohlížet na provoz," zmínila se
policejní mluvčí.
-mik-

LUPIČ z banky ve vazbě!
(Dokončení ze strany 1)
Poté odcizil mobilní telefon,
který dívce při pádu povyjel z
kapsy. Nakonec jí strhl z ruky
stříbrné šperky a z místa utekl.
Ke zranění ženy nedošlo, vznikla
jí hmotná škoda ve výši 8 800
korun. Při výslechu na policii se
muž k tomuto jednání kriminalistům doznal," sdělila nám
Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Řeklo by se, že tím pádem
spadla klec. Ale omyl, to zdaleka
ještě nebylo všechno. Ve chvíli,
kdy se muž přiznal k přepadení
dívky, kriminalisté už vyšetřovali
také loupežné přepadení banky
ve Svatoplukově ulici. Lupič byl
sice dobře maskován, ale policisté disponovali hned několika
záběry jeho činu z průmyslových

kamer. Možná šlo o náhodu, ale
i ta hraje v práci kriminalistů obrovskou roli. Postava lupiče se
totiž až příliš podobala té, kterou
měl násilník z Vrahovic.
Kriminalisté dali důkazy z míst
obou činů dohromady a muž nakonec pod tíhou důkazů přiznal
barvu i v tomto případě!
"Kriminalisté zahájili trestní
stíhání
tohoto
muže
z Prostějovska i pro trestný čin
loupeže. Dne 4. března 2009
kolem 15.30 hodin vstoupil do
pobočky Komerční banky na
ulici Svatoplukova v Prostějově,
přešel k pokladně a požadoval
vydání peněz. Přitom namířil na
pokladní atrapou zbraně maskovanou v igelitové tašce.
V průběhu přepadení náhodně
procházela před pokladnami

další pracovnice banky, pachatel
svého jednání zanechal a z místa
utekl. Při přepadení pobočky měl
maskovaný obličej černou kuklou. Ke zranění pracovnic banky
ani k odcizení finanční hotovosti
nedošlo," shrnula skutečnosti
z banky Alena Nedělníková
a potvrdila, že obviněný muž s
policisty spolupracoval a k přepadení banky se plně doznal.
Jako motiv svého jednání uvedl,
že potřeboval nějaké peníze, protože v současné době žádné
nemá.
Policisté dali státnímu zástupci
podnět na návrh na vzetí obviněného muže do vazby.
V pátek dopoledne byl návrh
soudem akceptován. Obviněný
byl eskortován do vazební věznice v Olomouci.
-mik-

Trojice, která se vyhýbá vězení
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dvou
mužích a ženě, kteří byli za
spáchání trestných činů již
pravomocně odsouzeni, avšak
před určeným nástupem trestu se ukrývají na neznámých
místech. Strážci zákona žádají při pátrání po nich o pomoc
veřejnost.
PETR KRATOCHVIL se narodil
25. ledna 1980 a trvalé bydliště má
hlášeno na Pernštýnském náměstí číslo 4 v Prostějově. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody
do nejbližší věznice pro trestný
čin ublížení na zdraví. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 26

Pohledem shora
Pohledem shora

do 30 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy.
MARCELA
BÁRNOVÁ se
narodila 13. dubna
1979 a trvalé bydliště má hlášeno v
obci Hruška číslo
96 v okrese Prostějov. Na hledanou vydal Okresní soud v
Olomouci příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody
pro trestný čin krádeže. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 27
do 32 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, snědou
barvu pleti, hnědé oči a černé
dlouhé vlasy.
JAROSLAV SPILLER se narodil 30. listopadu 1965 a trvalé
bydliště má hlášeno v ulici Jana
Zrzavého číslo 13 v Prostějově.

Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro trestný čin řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění a trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 42 do 46 let a měří
177 centimetrů.
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-

LUXUSÁRNA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
si jsem úchyl, ale stejně jako kapitán Vafek je rozhodnut skoncovat se stromy
kolem silnic, naopak já má stále větší pocit, že je to prostě luxus, který si ani
nemůžeme dovolit. Samozřejmě nemluvím o místech, kde jsou stromy
opravdovým ohrožením. Ve většině případů jsou ovšem naopak řidiči ohrožením
pro stromy, a zatímco v nebezpečném úseku strom jednoduše vykácíme, tak v
případě opačném je pro jistotu vykácíme taky. Vím, že jsem zde už několikrát na toto téma polemizoval,
nicméně nový příval argumentů, které mají přesvědčit o nutnosti těžby dřevní hmoty, lze použít i obráceně. Pominu-li výsledky výzkumů týkajících statistických výsledků fyzikálního vyjádření dopravních nehod, úvaha nad tím, že stromy byly dobré za tereziánských časů, kdy skýtaly stín koňským spřežením, může také znamenat, že dnes je jedinečným zážitkem uhánět po rozpálené silnici ve sžíravém
slunečním žáru. Že by tato kratochvíle nebyla zrovna zanedbatelným únavovým faktorem, si nemyslím.
Ani představa toho, že budeme budoucí stromořadí sázet minimálně 10 metrů od silnice, se mi nezdá
bůhvíjak spásná. Co bude tvořit tuto předělovou zónu? Jak, kdo a v jakém stavu ji bude udržovat? Nehledě k tomu, kdo případně vykoupí tyto pozemky, či snad budou vyvlastněny pro potěchu řidičstva?
Nevyšla by nakonec odmítaná svodidla opravdu levněji? A nebyl by nakonec rozvolněný prostor důsledkem nebezpečnější jízdy těch, kterým dnes stojí stromy nejvíc v cestě? Ono totiž by možná další výzkum fyzikálních dopadů poukázal na to, že vybočení z vozovky ve velké rychlosti do podobné zóny s
nepatrnými nerovnostmi by mělo efekt málem srovnatelný se střetnutím s pevnou překážkou. Řekl bych,
že na prvním místě by bylo zapotřebí jezdit jak lidi a ne vymýšlet, co ještě udělat, abychom si mohli maximálně užívat silničního adrenalinu.

A

V. Uchytil: Nedopustíme, aby někoho zabily jako ve Zlíně!
Jako strašák působí po celé republice nedávná tragédie ve
Zlíně, kde přímo v centru města zabil padající vzrostlý
strom dva školáky. Ani v Prostějově nechtějí radní nechat
nic náhodě a rozhodli se k razantnímu bezpečnostnímu
opatření. Ještě letos by měla
být přímo v Prostějově pokácena bezmála tisícovka
stromů, která byla odborníky vyhodnocena jako
riziková.
Město má už vypracovaný
podrobný plán ohledně
problémových stromů.
"Město si před časem najalo odborníka - dendrologa,
který v Prostějově posoudil
celkem 988 stromů v havarijním stavu a tudíž určených
k urychlenému pokácení. Musím říct, že mě samotného překvapilo, že těch rizikových stromů máme ve městě až tak mnoho," řekl na úvod Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova. "Jsou to vyloženě stromy, u
kterých při jenom trošku silnějším větru může dojít k jejich vyvrácení a pádu. A my nechceme
riskovat, že by u nás mohlo dojít
k podobnému neštěstí jako nedávno ve Zlíně," uvedl Uchytil.
Město každoročně vyčleňuje
částku čtyř milionů korun na
takzvanou regeneraci veřejné
zeleně. Jenomže odborníci spočítali, že kácení tak velkého počtu stromů v havarijním stavu si

vyžádá náklady ve výši
6 194 248 korun. "Na
nejbližším zasedání
Rady města předložím
ke schválení materiál o
navýšení čtyřmilionového limitu na obnovu veřejné zeleně o další částku ve výši dvou

K pokácení
je letos
určeno 988
stromů
a půl milionu korun.
Chtěl bych udělat
všechno pro to, abychom už letos problém
s vadnými stromy vyřešili. Jde hlavně o
otázku bezpečnosti
občanů. Znovu říkám,
že situace, která v této
době v České republice
panuje, může být kritická a vzrostlé staré
stromy skutečně ohrožují životy občanů. A
tomu chceme pochopitelně předejít," zakončil Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prrostě- Už to začalo. S kácením stromů v havarijním stavu se už začalo například
jova.
-mik- v Krasické ulici. Tady padlo k zemi několik letitých topolů.

Parkují kde chtějí, chodci nadávají

Potíže se špatně parkujícími ři- redakce snímky parkujících vo- vstupovat do vozovky. Tím se stské policie v Prostějově,
diči mají chodci ve Vrahovi- zidel, která blokují chodníky a vystavují riziku. Jak nám ovšem strážníci si ve Vrahovicích na
cích. Lidé odtud nám poslali do lidé tak při procházení musejí potvrdila Jana Adámková z Mě- tento problém posvítí. "Doporučila bych občanům, aby v případě zjištění těchto přestupků neprodleně zavolali na linku 156 a
tím docílí okamžitého příjezdu
hlídky městské policie. Jednotlivé případy se tak mohou řešit
ihned. Podle uvedených fotografií je patrné, že řidiči se jednoznačně dopouštějí přestupku,
přestože parkují při vjezdu do
garáží svých domů nebo průjezdů. V konečném důsledku je to
ale stejné, jako kdyby parkovali
Potíž pro chodce. Ve Vrahovicích se chodci potýkají s nesvědomitými řidiči. Ti při parkování před domy blokují na chodníku," uvedla Jana
chodníky, lidé tak musejí vkročit do silnice.
Adámková.
-mik-

SEBEVRAHA přemlouvali 10 hodin

(Dokončení ze strany 1)
Podle jeho slov nebyl čtyřicetiletý
muž v minulosti nijak psychicky
narušený, nikdy se u psychiatra neléčil. "Jednalo se zřejmě o jeho okamžitou reakci na rodinný problém.
Podle svědků měl velký spor s manželkou. Zřejmě to byl z jeho strany
demonstrativní čin," dodal šéf prostějovské záchranky.
Zhruba v šest hodin ráno ho hasiči a policisté strhli zpátky do
bezpečí vnitřní části balkonu,
kde se ho ujali lékaři. "Byl velmi
podchlazený. Po prvotním ošetření jsme ho záhy převezli do
olomoucké nemocnice," uzavřel
Pavel Holík.
Oficiální zprávu o nevšedním
případu nám v neděli podala telefonicky i tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. "V sobotu ve večerních hodinách
oznámila na linku 158 žena, že
došlo k potyčce mezi ní a jejím
manželem, kdy manžel do ní několikrát strčil a napadl ji. Po
příjezdu hlídky na místo kolem
22.00 hodin stál muž na balkoně
bytu a chtěl skočit dolů. Policisté
s ním komunikovali, než se na
místo dostavil policejní vyjednavač z Olomouce. Ten s mužem
udržoval kontakt až do 6.00
hodin do rána následujícího
dne," uvedla Alena Nedělníková.
"I přes usilovnou práci policejního týmu vyjednávačů muž
stále trval na tom, že svůj život
skončí skokem. Po necelých deseti hodinách, které strávil ve
stoje na vnější straně zábradlí, byl
již v natolik špatném psychickém i fyzickém stavu, že policejní vyjednávači v neděli v
6.00 ráno rozhodli o okamžitém
zásahu a muž byl policisty a hasiči zajištěn a stáhnut na vnitřní
stranu balkonu," dodal Jiří Brada,
policejní vyjednávač.

Obyvatelé paneláku, kde k
celé záležitosti došlo, mají
jasno a jejich názory se shodují.
"Ten chlap je cholerik, nedá se

mu nic říct, hned na každého
vystartuje. A ona je hysterka,
hádali se už víckrát, ale takový
rambajs jsme tady ještě nezažili,„ shodovali se sousedé.

Čtyřicetiletý muž byl sanitkou
prostějovské záchranné služby
převezen na Psychiatrickou
kliniku Fakultní nemocnice v
Olomouci.
-mik, jp-
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Čtveřice vandalů ničila Lešany

Jednomu z výrostků nestálo řádění ani za omluvu
Takové jednání by nemělo
zůstat bez povšimnutí. Těmito
slovy uzavíral čtenář z Lešan
upozornění na řádění vandalů, kteří cestou obcí
směrem na Ohrozim
ničili všechno, co jim
přišlo pod ruku. Obrátili jsme se na starostku Vladislavu
Bábkovou, aby nám
tuto informaci buďto
potvrdila a doplnila, nebo naopak vyvrátila. Bohužel, popisovaný sled událostí
je ještě více zarážející, než
strohá informace z mailu napovídala.
Podle informace starostky došlo
k celé události v noci na sobotu
7. února kolem jedné hodiny po
půlnoci, kdy dostala zprávu, že
v obci řádí výtržníci. "Ihned
jsem nasedla do auta a po příjezdu na místo činu jsem nestačila
žasnout nad rozsahem vandalismu. Došlo k polámání tří stříbrných lip, které byly v obci vysazeny v listopadu roku 2006 v
rámci projektu Obnova zeleně v
obci - park u kostela, hřbitov a
náves. Tento projekt byl financován ze Státního fondu životního prostředí. V rámci reklamace, protože některé stromy se
neuchytily, byla provedena dosadba v prosinci loňského roku

novými stromky. Zrovna jich se
řádění nočních vandalů dotklo.
Co se poškození obecního majetku
týče, dále byla poškoz e n a
úřední
deska
( v y sklené
dvě tabule), otočené
značky obce
směrem od Kostelce
na Hané a směrem k Ohrozimi a
převržená lavice naproti ROLSu. Škoda na majetku obce byla
vyčíslena něco přes 36 tisíc korun. Škoda však bude určitě vyšší, neboť řádění vandalů pokračovalo tím, že u dvou aut ukopli
zrcátka, převalili plnou popelnici do silnice, dále směrem na
Ohrozim vyrvali ze záhonu stará dřevěná okovaná kola a i s
hlínou je dali jako překážku do
silnice a v neposlední řadě ze
soukromého pozemku vzali dvě
dřevěné palety a rovněž je dali
jako překážku do silnice,“ konkretizovala rozsah škod starostka. Předběžnou škodu na majetku obce však ještě upřesní náklady na novou výsadbu poškozených stromů, se kterou se muselo čekat až do března.

POLICIE
je už
LAPILA

Na místo byla okamžitě přivolaná hlídka Policie ČR, která za
pomoci služebních psů vytýčila
celou trasu, kterou vandalové
absolvovali. Ta začala už v Kostelci na Hané u klubu Elephant a
cílem byla Ohrozim, kde dotyční bydlí. Informace hovoří o
tom, že se údajně jedná o skupinku čtyř chlapců, z toho dva
nezletilí, která v alkoholovém
opojení ničila vše, na co se upřel
jejich zrak. Jak nám dál starostka V. Bábková sdělila, podle
sdělení Policie ČR byli výtržníci
vypátráni a ke svému činu se
přiznali. Na doporučení, aby se
šli na Obecní úřad Lešany omluvit a dojednat formu úhrady škody, reagovali jen tři z nich.
„Čtvrtý zřejmě necítí potřebu,“
hodnotí starostka Lešan jeho postoj.
Rozsah škody a skutečnost, že
všichni čtyři vandalové byli dopadeni a usvědčeni ze svých rabijáckých činů, nám v pátek potvrdila i tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově Alena Nedělníková. "Policisté z Obvodního
oddělení Prostějov 2 se sídlem
na hlavním nádraží zjistili v
tomto týdnu čtyři muže podezřelé z uvedených činů. Jedná se
o dva mladistvé pachatelé, věk
dalších dvou už přesáhl osmnácti let. V Lešanech tito mla-

Pozornosti vandalů neunikly ani prosklené tabule s úřední deskou. Noční pouť z Kostelce se vandalům maličko prodraží.
díci poškodili a polámali stromy, rozbili skleněnou výplň
úřední desky, poškodili zaparkovaná osobní vozidla Škoda
Felicia a Pegueot 406, převrátili
lavičky a také poházeli po silnici několik předmětů. Tímto
svým jednáním způsobili obci
škodu za více než 40 tisíc korun," uvedla Alena Nedělníková. Všichni čtyři vandalové se k
činům přiznali a jsou nyní vyšetřováni na svobodě. "Jsou podezřelí z trestného činu a provinění poškozování cizí věci a výtržnictví. Celá záležitost byla ny-

ní předána Službě kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově k zahájení trestního stíhání.
V případě uznání viny soudem
jim hrozí odnětí svobody až na
dva roky nebo peněžitý trest,"
dodala mluvčí prostějovské policie.
Jak ale dodala, na výši trestu
může mít bezesporu velký vliv
to, jak se nyní mladíci zachovají. "Určitě bych jim doporučila
okamžitou omluvu představitelům obce a pochopitelně náhradu škody," řekla Alena Nedělníková.
-MiH, mik-

Na ptenské pile zatím nikdo výpověď nedostal
J. Vařeka: „Optimální stav? Rozjet pilu ve druhém kvartálu!“
Na konci února požádala zlínská dřevařská firma CE WOOD o soudní ochranu před věřiteli. Co to znamená a čím je to
důležité pro náš region? Součástí této společnosti je zatím ještě
pila Javořice ve Ptenském
Dvorku. Zde se výroba zastavila
na konci ledna a nyní probíhají
jednání managementu s
vážnými zájemci o jejím odprodeji. Ředitel společnosti Javořice Jan Vařeka věří, že se podaří
díky novému majiteli pilu co
nejdřív znovu nastartovat.
Mimo to, že je ptenská pila významnou dřevařskou společností,
dlouhodobě nabízí také spoustu
pracovních příležitostí pro lidi nejen z nejbližšího regionu. Od konce ledna zde ale zavládá
hrozivé ticho. Linky se zastavily a
areál žije pouze ex-

pedicí skladové produkce.
„Výpověď do této chvíle nikdo nedostal. Zaměstnanci z provozu jsou
doma na 70 procentech mzdy. Jsem
přesvědčen, že pokud dojde k rozdávání výpovědí v souvislosti s likvidací pohledávek firmy CE WOOD, tak v takovém časovém horizontu, aby před koncem výpovědní
lhůty mohli pracovníci nastoupit
zpátky na svá místa,“ říká ředitel
společnosti Javořice Jan Vařeka.
Je zbytečné v tento okamžik pátrat
po skutečných příčinách problémů ‚matky‘ CE WOOD, jejichž
důsledky se přenesly i na ptenskou
pilu. Podstatnější je to, co bude s

dřevozpracující firmou dál. V nedávné minulosti sem byla investována téměř miliarda korun na modernizaci technologií a navýšení
kapacity výroby. Jde o moderní
podnik, což ovšem naopak znamená nemalé prvotní investice na
to, aby se pila rozjela, de facto ‚nakrmila‘ potřebným objemem kulatiny. To ovšem, jak řekl Večerníku Vařeka, představuje náklady
45 milionů měsíčně na rozjetí
pouze jednosměnného provozu,
přičemž předpoklad navracení
těchto nákladů se musí předpokládat s odpovídajícím zpožděním. „V této chvíli jednáme se třemi vážnými zájemci o koupi pily,
z nichž jeden zároveň nabízí už
vybudovanou distribuční
síť. Výsledek jednání
je, nebo spíš musí být,
otázkou týdnů. Optimální stav by bylo
rozjet výrobu ve

Finanční KRIZE
doléhá už i také
na náš region

Areál pily od konce ledna ovládlo mrazivé ticho.Všichni doufají, že tento obrázek se brzy zase stane skutečností.

Jan Vařeka ‚své‘ pile věří.
Po zásnubních tanečcích s novými majiteli, jak doufá, se linky rozjedou ve druhém čtvrtletí.
druhém kvartálu. Je nutné však počítat s časem na faktické převzetí
pily, provedení potřebných auditů.
Nejpozději za měsíc bychom měli
mít jistotu. Ať už v tom pozitivním
směru, nebo bohužel i negativním.
Osobně si ale myslím, že tým lidí,
který tady je, je schopný chod firmy znovu oživit. Po výrobní a
technologické stránce není problém provoz zase rozběhnout, další věc je prodej. Vzhledem k tomu,
že jsme vloni vyrobili 75 procent
plánu, také znamená to, že nebylo
možné pokrýt nasmlouvané zakázky a zákazníci, kteří vydrželi
tlak finanční krize, začali hledat dodavatele jinde. Zbylo nám portofolio zákazníků, se kterými bude potřeba znovu začít jednat,“ přiznává
Jan Vařeka. Přitom ale věří, že při
jednáních se zájemci o koupi společnosti se podařilo eliminovat takové nabídky, které by byly ve
svém důsledku likvidační se zájmem zničení konkurence. I takové
jednostranné snahy o jednání zaznamenali. V této chvíli nelze
zájemce blíže konkretizovat, na
naši přímou otázku však ředitel Javořice odpověděl, že s největší
pravděpodobností pila dál zůstane
výhradně v českých rukou.

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Interspar
Hrozno bílé (1 kg)
49,90
Zelí pekingské (1 kg)
14,90
Kobliha s náplní (50 g)
6,90
Vepřové řízky (1 kg)
89,90
Smetanový krém Bobík (70 g)
9,90
Tatarská omáčka Hellmanns (440 ml) 39,90
Rýže ve varných sáčcích (500 g)
19,90
Oplatka Siesta (41 g)
6,50
Jupík, různé příchutě (0,33)
12,90
Rum Božkov (0,5 l)
109,00

Billa
79,90
14,90
6,90
99,90
39,90
14,90(400g)
6,50
12,90
99,90

Kaufland
49,90
12,90
5,90 (65g)
124,00
9,90
39,90
16,90
5,90
12,70
109,00

Tesco
39,90
14,90
4,50
119,00
9,90
39,90
20,90
5,90
12,70
109,00

Lidl
59,90
12,90
5,90
140,00
39,90
14,90
6,50
-

Na provoz pily je však technologicky napojena dodávkou tepla
také firma Agrop působícím ve
stejném areálu, zabývající se výrobou biodesek. Zásoby pilin, které
se pro výrobu tepla spalují, podle J.
Vařeky můžou dojít během dubna,
pak by paradoxně na pilu bylo nutno piliny dovážet. I když krizový
scénář i pro tuto situaci existuje,
znovu opakuje svůj předpoklad,
že by k němu nemělo vůbec dojít,
nanejvýš možná krátkodobě.
Perspektivu firmy za předpokladu
jejího znovurozjetí vidí poměrně
pozitivně, s ohledem na to, že současná finanční krize už přinutila
některé dřevozpracující společnosti ukončit výrobu, čímž bude
vznikat přetlak nabídky kulatiny
na trhu a následné snížení cen přinese i dostatečný prostor pro cenovou politiku po zpracování řeziva.
Jak ale dodává, následky krize neustáli i mnozí dlouhodobí zákazníci v Anglii, navíc dumpingový
systém vlád okolních států – Německa a Rakouska, umožňuje
tamním zpracovatelům nabízet
zákazníkům zboží v ceně, kterou
při započtení všech nákladů naše
firmy nejsou schopny poskytnout,
problémem je také geografická
poloha naší republiky se vzdáleným přístupem k moři a tudíž velkými náklady na přepravu zboží.
Přesto ale zůstává optimistou.
„Kdybych tomu nevěřil, tak se nesnažím udělat všechno pro to,
abych pomohl. Lidé, kteří tady
pracují, určitě za to stojí. A věřím,
že postupně dojde i na realizaci
připravených projektů – výstavbu
vlastního energocentra, rozšíření
výrobních technologií, úpravu
zpevněných ploch v celém areálu
a také přestavbu železniční vlečky,
na kterou můžeme získat až polovinu investic z Evropské unie,“
uzavírá Jan Vařeka, který zároveň
přislíbil, že Večerníku určitě poskytne další informace v okamžiku, kdy bude o osudu pily rozhodnuto.
-MiH-

prùzkum proveden ve dnech
20. 3. - 21. 3. 2009
TUTY
-

Albert
59,90
14,90
5,90
134,90
7,90
39,90
16,90
4,90
12,90
109,00
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 16. 3. DO 22. 3. 2009:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 19. 30 hodin. Měsíc bude ve středu v 18. 47 hodin v poslední čtvrti.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti KOMETA ŽANETA.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá stávající i
nové členy ve středu v 16. 30 hodin.
KLUB GEMINI určený dětem a mládeži ve věku 10 – 20 roků přivítá
stávající i nové členy ve čtvrtek v 16.30 hodin.
VÝSTAVY OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování. Prvně jmenovanou výstavu nabízíme zdarma k zapůjčení školám, obcím, spolkům, klubům seniorů apod. Jedná se o lehké
umělohmotné panely velikosti 100 x 70 cm.

16. března 2009
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Koncert Karla Gotta se nezadržitelně blíží

Neuvěřitelný zájem o megakoncert Karla Gotta a jeho hostů v Prostějově hlásí všechna předprodejní
místa v regionu střední Moravy.
Květnové vystoupení „nesmrtelného“ zpěváka tak slibuje
vskutku elektrizující atmosféru
vyprodané prostějovské Víceúčelové sportovní haly-Zimního stadionu. Jedním z hlavních mediálních partnerů tohoto jedinečného
hudebního projektu je i nejčtenější
týdeník Prostějovska - PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, který byl osloven ke spolupráci spolupořádající agenturou MAMUT
AGENCY.
Jelikož je váš týdeník jedním z
hlavních propagátorů akce, tak
budete mít možnost získat volnou
vstupenku i někteří z vás. Stačí jen
správně zodpovědět na níže položenou otázku a následně mít štěstí
při losování. Prozatím jsme věnovali našim věrným čtenářům a

zároveň i příznivcům fenomenálního českého zpěváka tři volné
vstupenky. Do konce našeho soutěžního maratonu máme ještě k
dispozici dalších jedenáct „lupenů“, které získáte právě vy, čtenáři
Prostějovského Večerníku! Zdarma se tak můžete naživo setkat s
„božským Kájou“ nebo jeho zvučnými hosty Felixem Slováčkem,
Monikou Absolonovou a Leonou
Machálkovou. 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 ve dvou předcháze-

žně dvou stovek lístků s vašimi
jmény pak byl vytažen papírek se
jménem Soňa MAJCHRÁKOVÁ z Brodku u Prostějova. Správná odpověď na otázku z č. 10 zněla: Karel Gott se umístil v anketě
Zlatý (Český) slavík na třetím
místě třikrát. Výherkyni gratulujeme a pro vstupenku se může zastavit v redakci PV Večerníku od
pondělí 16. března v pracovní dny
od 8:00 do 15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 4: Ve
kterém roce ukončil mnohaletou vítěznou sérii Karla Gotta v
anketě Zlatý slavík Miroslav
Žbirka?
Správné odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce
To byly časy... Na tomto archivním snímku ještě začínající Karel
PV Večerníku do pátku 6. března
Gott ani zdaleka netušil, jakého věhlasu dosáhne. V Prostějově na
15:00 hodin na číslo 582 333 433
pódiu oslaví svoji sedmdesátku!
nebo posílejte na: inzerce@vecerjících, tak i ve třetím kole naší Až na ojedinělé výjimky byly nikpv.cz. Jméno vylosovaného
soutěže, jste prokázali velmi dob- všechny došlé odpovědi správné a výherce bude zveřejněno v příštím
rou znalost kariéry Karla Gotta. bylo jich opravdu hodně! Z přibli- vydání.
-zv-

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

Po veleúspěšné předvánoční soutěži s Hračkami U Filipa jsme pro
vás s přicházejícím jarem připravili další “dárkování.” Žijeme na
rovinaté Hané a jízdní kolo je pro
spoustu z nás oblíbeným dopravním prostředkem, ale také sportovním vyžitím, prostředkem odpočinku, relaxace a cest za poznáním. Takže v celkově šesti týdnech vám budeme přinášet zajímavé informace, které s bicykly
souvisí - třeba jaké kolo vybrat,
jak provádět jeho údržbu, přineseme vám tipy na zajímavé cykloturistické výlety, dozvíte se, jaké
trendy hýbou cyklistikou.
Hlavním partnerem naší soutěže je prodejna jízdních kol
Mystic bike Plumlovská 32 Prostějov.
A výhry jsou velmi zajímavé! V
každém kole z vašich odpovědí
vybereme třináct výherců, kteří
dostanou dárky na kolo.
Hlavní výhrou bude
jízdní kolo Gt Transeo 3.0
v ceně 11.499 Kč!

třebených součástek a s tím souvisí i Vaše bezpečnost při jízdě na
kole. Dnešní moderní kola je
většinou lepší svěřit odbornému
servisu, ale samozřejmě základní
věci, jako je výměna lanek, lepení
duše nebo výměna plášťů kol,
nýtování řetězu může průměrně
šikovný člověk zvládnout sám.
Ve většině případů domácího servisu si postačíte se sadou imbusových klíčů, plastovými montpákami, nýtovačkou řetězu a
případně šroubovákem V případě
složitějších věcí, které v mnoha
případech vyžadují proškoleného
mechanika jako je servis odpružených vidlic, kotoučových brzd,
rozebrání středů kol nebo
případné centrování je lepší tyto
úkony svěřit odbornému servisu,
který má s touto prací již své zkušenosti a disponuje speciálním
nářadím určeným pro daný typ
servisu. V případech servisu odpružených vidlic a kotoučových
brzd je velmi důležité používat správné postupy originální náplně a
jejich správné množství. Většina
Dnes na téma:
běžných náhradních dílů, základÚDRŽBA A SERVIS
ního nářadí a mazacích nebo čisJÍZDNÍHO KOLA
tících prostředků je dostupná v naAlfou a omegou správného fun- ší cykloprodejně a případnou
gování vašeho jízdního kola je opravu se snažíme v drtivé většině
pravidelná údržba a výměna opo- případů zvládnout po přijetí kola

Soutěžní otázka
pro 3. týden zní:
2. Která značka kol používá patentovanou stavbu rámu Triple Triangle?
Odpovědi zasílejte do pátku 20. března 2009 na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, telefonujte na č.
582 333 433 nebo zasílejte na e-mail: inzerce@vecernikpv.cz.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tentokrát šťastnou třináctku výherců, kterou odměníme cenami, věnovanými prodejnou Mystic bike a dalšími partnery! Výherce zveřejníme v
příštím vydání, které vyjde opět v pondělí, tj. 23. března 2009, v
němž také najdete druhou soutěžní otázku! A v článku vám poradíme s údržbou a servisem jízdního kola.

do servisu v časovém horizontu
24 až 48 hodin. Pokud některá z
oprav vyžaduje objednání konkrétního náhradního dílu čekání na
tento díl bývá většinou otázka několika dnů. S prvním jarním sluníčkem je ovšem nápor na náš servis doslova nezvladatelný a ti kteří si termín opravy domluví s
předstihem, mají záruku včasného provedení opravy, a ti kteří využili zimního období na provedení servisu jsou doslova „vysmátí“-ušetřili čas a mnohdy i nějakou tu korunu z ceny.
Pozorně si dnes přečtěte inzerát, protože s ním souvisí soutěžní otázka.
Právě dnes se před vámi otevírá
třetí šance. A znovu stačí, když
znáte správnou odpověď na námi
položenou otázku, kterou pak jakoukoliv možnou formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla
redakce. V takovém případě pak
už jen musíte čekat, jestli se právě
na vás usměje štěstí při losování.
A to není všechno! Vaše šance na
úspěch nekončí v tom daném kole, ale pokračuje dál. Na úplném
konci této soutěže proběhne losování o hlavní cenu, kterou bude
jízdní kolo Gt Transeo 3.0 v ceně
11.499 Kč! Abyste byli zařazeni
do tohoto slosování, stačí se
zúčastnit právě jednoho ze šesti
kol soutěže, znát správnou odpověď a v neposlední řadě provést v
období od 2. března do 3. dubna
2009 nákup v prodejně Mystic bike, sídlící v ulici Plumlovská 32 v

hodnotě nejméně 100 korun.
Za takto provedený nákup obdržíte u pokladny, po žádosti o
zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem, kopii pokladního dokladu s razítkem, kterou pak
následně do 10. dubna 2009 do-

ručíte 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 třetím kole můžete
vyhrát:
1. Pumpa velká Merida
2. Nářadí multifunkční s nýtovačkou Merida
3. Spray Motorex Dry Lube
4. Pumpička Merida
5. Košík GT
6. Nářadí multifunkční Merida
malé
7. Láhev GT
8. Košík Merida
9. Blikačka Pro-T
10. Láhev Merida
11. Láhev Merida
12. Košík na láhev
13. Samolepky reflexní

1. SKOPAL Ladislav, Držovice
2. LUSKOVÁ Majka, Prostějov
3. BENEŠOVÁ Renata, Kralice
4. ZATLOUKALOVÁ Monika,
Prostějov
5. HRÁDKOVÁ Eva, Prostějov
6. MARCIÁN Luboš, Prostějov
7. KREPLOVÁ Lucie, Prostějov
8. SEKANINA Karel, Prostějov
9. ČECHOVÁ Jarmila, Prostějov
10. CHUDOBOVÁ Renata,
Prostějov
11. SMRČKOVÁ Renata, Prostějov
12. VEČEŘOVÁ Anna, Držovice
13.SLAVÍKOVÁKateřina,Prostějov

Výherci z druhého 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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Člověk v tísni, o.p.s. informuje: Problémy se zaměstnavateli
Člověk v tísni, o.p.s. je organizace pomáhající lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. V následujících týdnech
budeme na našich stránkách
přinášet informace, které jsou v
současné ekonomické situaci
pro řadu z vás potřebné.
V rámci Programů sociální integrace vznikla pobočka obecně
prospěšné společnosti Člověk v
tísni pro Olomoucký kraj s kancelářemi v Prostějově a Přerově.
Naši sociální pracovníci za klienty docházejí domů nebo si s nimi
sjednávají schůzky přímo v kanceláři, kde jim pomáhají řešit rozličné druhy problémů.
Často se jedná o rady ohledně dluhů, problémů s exekutory či podezřelými společnostmi půjču-

jícími peníze, mnozí klienti zas
mívají problémy s bydlením, ať
už vlastním přičiněním nebo kvůli nedostačující bytové politice
místních úřadů. Objevují i potíže
s hledáním zaměstnání a v poslední době také se zaměstnavateli.

Přicházejí za námi lidé, kteří dlouhodobě nemohou najít zaměstnání, ale také lidé, kteří o zaměstnání přišli ne vlastní vinou a navíc ze strany zaměstnavatele
mnohdy za okolností, kdy došlo k
porušení práv zaměstnance. Jiní
zase za odvedenou práci nedostali zaplaceno a nevědí, jakou cestou mohou peníze po zaměstnavateli vymáhat.
Jednomu z klientů například zaměstnavatel ze dne na den řekl, ať
již nechodí do práce, že pro něj
práci zkrátka nemá. Tím považoval zaměstnavatel věc za vyřízenou, nedodržel výpovědní dobu
ani se nedohodl se zaměstnancem
na odstupném. Takoví zaměstnavatelé předpokládají, že jejich zaměstnanci nebudou vědět, jak se

mohou bránit a jak mají reagovat.
Zaměstnanci pak často přistoupí
na rozvázání pracovního poměru
dohodou, což je pro ně nevýhodné, protože přicházejí o
možnost využít dvouměsíční
výpovědní lhůtu a dostat odstupné. Jiné klientce zase zaměstnavatel neplatil mzdu, ona v tu
chvíli přišla o veškerý přísun peněz a nevěděla, jak situaci řešit.
S mnohými takovými případy se
naši sociální pracovníci a pracovní poradci setkávají právě v souvislosti s nastalou hospodářskou
krizí stále častěji. Klientům pak
pomáhají a radí při vymáhaní
mzdy, sepisování dopisů zaměstnavateli, vysvětlují jim, jaká
mají práva a jakým způsobem by
se jich měli dožadovat. Často se

Kontakt:
Člověk v tísni, o.p.s.
Kancelář Prostějov
Kostelecká 17,
tel.: 582 334 729
jedná o lidi, kteří se v tu chvíli octnou naprosto bez jakéhokoli příjmu a v zásadě nemají na živobytí.
Nejednou si pak půjčí peníze od
nebankovních společností, které
poskytují půjčky i naprosto nesolventním klientům, a dostávají se
pak do dalších obtíží. Tím pak začíná kolotoč problémů, který lze
stěží zastavit.
Člověk v tísni, o.p.s.
– pobočka Olomouc
Příště na téma: Dopady drobného zadlužení na celé rodiny (vyjde 30. března 2009)

České potraviny svádí tvrdý souboj na kolbišti evropských trhů
Poslanec Evropského parlamentu J. Březina besedoval na toto téma se studenty
Byrokratické praktiky Evropského parlamentu a jeho komise pro ochranu a označování
zemědělských výrobků a potravin nastínil europoslanec
Jan Březina při besedě se studenty, zemědělci a zástupci agrárních institucí. Chráněná
označení umožňují lepší obranu proti zneužívání jinými,
konkurenčními obchodními
nebo výrobními partnery, kteří
mají často snahu parazitovat
na dobré pověsti již zavedených označení – u nás dobře
známé spory o značku Budvar.
Systém zemědělské ochrany funguje v Evropské unii už od roku
1993 a jeho smyslem je chránit
na jedné straně výrobce a názvy

zemědělských a potravinářských
produktů, které si získaly věhlas
na evropských i světových trzích,
na druhé straně spotřebitele před
nežádoucím klamáním a nekvalitními plagiáty. V rámci tohoto
systému byla zavedena tři označení – Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení a Zaručená tradiční specialita.
„Přestože je Česká republika na
špici nových členských zemí EU
v počtu uznaných produktů, proces registračního řízení Evropské
komise je často kontroverzní,
zpolitizovaný a velice zdlouhavý. Je bohužel pravda, že se nepodařilo vyjednávací komisi zajistit ochrannou známku našim
produktům už v rámci Přístupové

Toulky s Veèerníkem
Opět je tady jaro a opět
jsou tu Toulky s Večerníkem. Tentokrát nám
to první setkání vychází na první jarní
den – 21. března
2009. Když toto píšu,
nevím, jaké bude v
tento den počasí, to neví ani odborníci, ale
vím, kde na vás budu čekat a to
v čase 10.00 – 14.00 hodin. Protože loňští účastníci toulek tvrdili, že nalezení míst bylo
snadné, tak to letos poněkud
ztížím. Budete muset hodně
přemýšlet, lovit v paměti a dedukovat. Oprašte tedy své turistické znalosti, lovte v paměti a
hlavně dojděte na správné místo! Ještě před tím se zastavte v
redakci Večerníku pro Tulácký
průkaz, do kterého si budete zase vlepovat potvrzení o účasti. A
už se dostávám k onomu místu
prvního setkání. Vím o jedné
jeskyňce v našem okrese, kde na

vás počkám v onen výše
uvedený čas. Od jeskyňky je to asi 20 metrů jižně k nějaké vodě. Jeskyňka leží asi 150 metrů
od jedné ze tří rozhleden
na našem okrese. Azimut od rozhledny je cca
175°. Nelze jít ovšem
přímo, musí se to nějak
obejít a k cíli jsou cesty dvě, takže si můžete vybrat dle libosti.
Ona rozhledna není funkční, to
by mělo jako pomůcka stačit.
Ale na poprvé vám ještě něco
poradím – jako jediná z oněch
tří není dřevěná. Určitě víte kde
to je, akorát moje navigace je taková mlhavá. No a kdo bude
bloudit, toho můžu navigovat
mobilem, ale až onoho 21.3. v
čase od 10.00hod, dřív nikomu
nic neprozradím! Volejte na 606
834 211 jen když už budete v
terénu a nebudete si vědět rady.
Příjemné turistické pátrání
vám přeje Josef Klimeš

Termín dokončení:
srpen 2009

smlouvy k EU,„ zaznělo z úst Jana Březiny a jak dodal, stejně
spatně jsou na tom i zemědělci.
Jejich podmínky nejsou zdaleka
srovnatelné se zemědělci ostatních evropských zemí. Rozdíly
se budou jen velmi těžce vyrovnávat, v nejlepším případě k tomu dojde až někdy v roce 2013,
ne-li později.
Řada tradičních českých výrobků
už svůj boj s byrokracií Evropské
komise úspěšně dotáhla do konce
a ochranná známka jim zaručuje
jedinečnost. Jiné se naopak už několik let snaží ochrannou známku
získat. O své místo na světových
trzích usilují mimo jiné i Olomoucké tvarůžky, Valašské frgále
nebo Černohorské pivo.

„V souvislosti s projednáváním
některých žádostí o registraci vyvstávají úsměvné problémy. Například s vymezením území Valašska nebo Hané. Zkoumají se
historické mapy, kde jsou tyto
zeměpisné oblasti zaneseny,„
přiblížil práci Evropské komise
Jan Březina. Podle něj však záleží jen a jen na českém spotřebiteli, jaké potraviny a produkty nakoupí a konzumuje.
„Já jsem patriot, a proto upřednostňuji české výrobky. Vždyť
máme celou řadu potravin a produktů oceněných značkou nejvyšší domácí kvality - značka KLASA je zárukou jakosti typických
regionálních potravin,„ zdůraz- Besedu s poslancem Evropského
nil.
parlamentu Janem Březinou připravilo Eurocentrum Olomouc
ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu
v Prostějově.
-jp-

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: Dubany
Dne: 1.4.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: od č.43 a
č.46 včetně č. 52, 47, 48, 49, 62,
63, 77, dále od č. 112 po č. 190,
a od č. 109 po č. 176.
Obec: Ošíkov
Dne: 3.4.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Trpín, Ošíkov a Kladky vlek
Obec: Přemyslovice
Dne: 3.4.2009 od 7:30 do 14:00
hod. - vypnutá oblast: RD podél
silnice směr Růžov od č. domu
202 po č. 199 vč. zahradnictví s
č. 205.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Ve středu proběhne vyhlášení cen kraje za přínos v oblasti kultury
Večer bude moderovat Marek Eben, vystoupí Karel Gott a další hvězdy
Ve středu 18. března proběhne v
olomouckém Moravském divadle slavnostní vyhlášení Cen
Olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury v roce 2008. Tuto
anketu pořádá letos stejně jako
v předchozích dvou letech Olomoucký kraj ve spolupráci se
společností TK Plus. Slavnostní
večer bude moderovat Marek
Eben, na pódiu vystoupí Karel
Gott, Jiří Bartoška, účast přislíbili také Arnošt Lustig a Michal Viewegh.
Na základě více než sedmdesáti
návrhů veřejnosti a kulturních institucí vybrala odborná komise v
deseti kategoriích nejvýznamnější
osobnosti a akce k ocenění. Z našeho regionu se ocenění dočkalo
Studio Adnoc Europe Trading z
Prostějova a Václav Obr z Čech
pod Kosířem. Studio Adnoc Europe Trading získalo za dokumentární snímek na DVD s názvem
Prostějovská architektura cenu za
výjimečný počin roku v oblasti

profesionálního umění v oblasti
filmu, rozhlasu a televize. Václav
Obr, restaurátor historických kočárů, zakladatel Muzea kočárů v
Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord se stal osobností
Olomouckého kraje v oblasti kultury.
"Veřejné ocenění za účasti významných osobností české kultury je jedním z výrazných způsobů
podpory prezentace kultury v
Olomouckém kraji. Celý slavnostní večer bude bezesporu nejen významnou společenskou
událostí, ale zároveň vyjádřením
díku jak oceněným, tak všem, kteří v oblasti kultury pracují profesionálně i amatérsky," uvedl Radovan Rašťák, náměstek hejtmana.
Ceny budou předávat čelní představitelé Olomouckého kraje a
významné osobnosti politického,
společenského a kulturního života.
Josef Váňa ze společnosti TK Plus
zdůraznil, že podobné udílení cen

nemá v rámci naší republiky obdobu. "Jsou nejrůznější ankety,
které se zaměřují pouze na určitou
oblast. Cena, která se zaobírá celým spektrem kultury, je pouze v
Olomouckém kraji," řekl J. Váňa.
Ve středu večer tedy bude v Moravském divadle předáno deset
skleněných plastik oceněným
osobnostem a projektům. Jejich
úplný výčet uvádíme v tabulce.
-bpSnímek z páteční tiskové konference, kde byl představen program slavnostního ocenění za
přínos v oblasti kultury. Zprava
Radovan Rašťák, náměstek hejtmana, Josef Váňa ze společnosti TK
Plus.

Cena za celoživotní přínos v
oblasti kultury (dvorana slávy)
Antonín Schindler, hudebník, organolog, ředitel Mezinárodního
varhanního festivalu v Olomouci
Ceny za výjimečný počin roku
v oblasti profesionálního umění
- oblast hudby
Festival Baroko
-oblast výtvarného umění
Oldřich Šembera, retrospektivní
výstava
- oblast divadla
Losinské kulturní léto
- oblast filmu, rozhlasu a televize
Prostějovská architektura, dokument na DVD - studio AET
- oblast literatury
Haná v poezii, antologie, editor

Bohumír Kolář
Cena za výjimečný počin roku
v oblasti neprofesionální umělecké činnosti
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc
Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot
Výstava Portolánový atlas
Cena osobnost roku v oblasti
kultury
Václav Obr, restaurátor historických kočárů, zakladatel Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem
Cena médií
Marcela Kleckerová, správkyně
hradu Helfštýna, organizátorka
setkání Hefaiston

Simetrix slaví sedmé narozeniny

V pátek 22. března 2002 byl v
prostorách na Komenského
ulici 16 v Prostějově otevřen
disco club Simetrix.
Za dobu své existence se stal
ikonou kvalitní zábavy a místem, které každý pátek a sobotu
vyhledává nejen mladá generace. Klub se od počátku profiloval svým zaměřením k široké
veřejnosti, kterou se snaží získat
rozsáhlým sortimentem kvalitních nápojů za rozumné ceny
spojené s slevovými akcemi, a v
neposlední řadě i výběrem DJs,

kteří jsou schopni bavit návštěvníky až do časných ranních hodin.
Během této doby jste zde mohli
vidět vystoupení známých
hvězd,jako Richarda Müllera
nebo Petra Kotvalda a dalších.
Klub Simetrix také navštívil hokejista Jiří Hudler se Stanley Cupem, pravidelně sem zavítal i
kompletní Jágr Team a další veřejně známé osobnosti.
Nyní v pátek 20. března 2009
klub oslaví své sedmé narozeniny způsobem, jakým je známý -

rozdáváním dárků, a navíc bude
probíhat kouzelnická show
„mikro magie,“ při které budou
kouzelníci předvádět své triky
individuálně přímo vybraným
skupinkám návštěvníků. Během
večera bude připravovat míchané nápoje profesionální barman, který mimo jiné předvede
své umění v exhibiční barmanské show.
Takový ve zkratce byl, je a bude disco club Simetrix, klub,
který jistě stojí za návštěvu.
-in-

16. března 2009

REGION
Bob a Bobek
v Kostelci n.H.

Předminulou neděli přilétl do
Kostelce na Hané klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm dva
králíci, Bob a Bobek. Postavičky
z oblíbeného večerničku přilétly
uvádět dětský maškarní karneval, který se uskutečnil v místní
sokolovně. Pořadateli byli Občanské sdružení Lepší Kostelec
a TJ Sokol Kostelec na Hané.
Na začátku karnevalu se děti představily všem přítomným v nádherných maskách. Byly zde k vidění různé pohádkové bytosti, například princezny, berušky,
broučci, vojáci, piráti, princové,
karkulky, víly a další. Bob a Bobek dlouho přemýšleli, která maska je nejhezčí. Nakonec však
usoudili, že všechny jsou velmi
pěkné, a proto se rozhodli spolu s

klaunem odměnit úplně každou.
Po představení masek následovaly soutěže pro děti i rodiče, za jejich splnění čekala soutěžící drobná odměna. Mezi soutěžemi přišel prostor na losování oblíbené
tomboly a taneční vystoupení
souboru HIP-HOP ze ZŠ Kostelec na Hané.
Na „Dětský maškarní karneval“
přišlo více jak 150 dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků.
Všichni přítomní spolu prožili příjemné nedělní odpoledne, které
bylo zakončeno diskotékou pro
děti.
Další fotografie a informace najdete na internetových stránkách občanského sdružení
http://lepsikostelec.wgz.cz/
František Horák

Školáci se chystají vydat knihu, Tomáš Vincenec jim radil jak na to! Kralice na Hané mění tvář Míša Nehodová osudovou
PŘEMYSLOVICE – Nepříliš
obvyklý projekt provází žáky
především druhého stupně. Na
jeho konci by měla vzniknout
kniha, kterou si sami napíší a
sami také budou ilustrovat. Co je
ale vůbec potřeba k tomu, aby se
kniha stala knihou? Nejen na tyto
otázky se snažil dát odpověď prostějovský malíř, ilustrátor, filmový grafik (a nejen to) Tomáš
Vincenec.
Jak se rodí kniha? Otázka, na kterou se dá odpovídat z mnoha úhlů
pohledu – tvůrčího, technického,
čtenářského. Jmenuje se tak ale také
projekt, do kterého se zapojili žáci
především druhého stupně přemyslovické základky. „Projekt se
vlastně rozběhl už v září a do konce
školního roku dostane podobu skutečné knihy. Ve velké míře se na ní
podílí současní deváťáci, takže to
bude pro ně také podoby jakési
upomínky na naši školu,“ řekl Večerníku Dušan Matoušek, který
mimo jiné jako češtinář a třídní učitel má deváťáky takříkajíc ‚na
povel‘. Jak ale dodává, přímo ve
škole kniha nevznikne. Ze žákovských prací vzejdou veškeré texty a
ilustrace, finální zpracování přenechají odborníkům. „Tady knihu nedokončíme do té míry, že by už
dostala konečnou podobu přímo u
nás ve škole. Přesto se ale snažíme,
aby žáci měli představu, kolik lidí
se na vzniku knihy podílí a co
všechno je potřeba pro její realizaci
udělat,“ vysvětluje důvody, proč si
na čtvrteční dopoledne pozvali na
besedu právě Tomáše Vincence,
který už pár knih má v jistém slova
smyslu ‚na svědomí‘.
A o čem vlastně knížka přemyslovských školáků bude? Podle Dušana
Matouška bylo sice zadání jednotné, nicméně vše ostatní se samozřejmě jako u každé jiné tvůrčí
práce odvíjí od fantazie autora. „Té-

matem byly příběhy a pověsti z regionu. Ne však přímo v takové podobě, jak jsou už nějakým
způsobem zpracovány. To by mělo
tvořit pouze základ, na žácích pak
bylo vymyslet k obecně známé
podstatě pověsti nějaký svůj nový
příběh, jak to třeba také mohlo být.
Měli si sehnat potřebné informace
a podklady a na nich svoji pověst
postavit,“ popisuje D. Matoušek
původní zadání. Nejpovedenější
práce se nakonec objeví i v této
knize, která bude vlastně jakýmisi
‚novými pověstmi moravskými‘.
Jak už samotná beseda naznačila,
právě Tomáš Vincenec bude tím,
kdo se zpracování podkladů do
knižní podoby ujme. Na svém
kontě má už několik ‚zářezů‘,
jenom pro malé připomenutí, je autorem mimo jiné také Místopisu
prostějovských hostinců a spolkových domů 1900-2000, jehož příprava podle jeho slov trvala
přibližně 5 let. S krátkou přestávkou
zvládl v přemyslovské škole hned
dvě besedy – pro první a následně
pro druhý stupeň. A jak přiznává,
jsou to jeho vůbec první zkušenosti.
„Příliš jsem nevěděl, do čeho jdu.
Vůbec nechci vystupovat jako nějaká morální autorita. Ale děti mám
rád a ani dnes nezklamaly,“ usmíval se v přestávce mezi besedami
nad nevyzpytatelností dětské zvídavosti. A čím vlastně chtěl být on
sám ve školáckých letech? „Vlastně
si to už ani nevybavuji, vím, že jsem
chtěl hlavně hrát za barákem fotbal
a hokej,“ odpovídá pro změnu na
naši první otázku.
Přiznává, že cíleně se začal svému
dnešnímu ‚řemeslu‘ věnovat až
někdy v 17 letech, ačkoliv už od
dětství měl možnost prostřednictvím svého strýce se v tomto světě
pohybovat. „Vždycky jsem se
nějak komíhal v kulturně směrovaném prostředí, ale tak nějak mi bylo

Necelých 30 milionů korun pohltí připravované stavební
úpravy místních komunikací v
Kralicích na Hané. Městys získal z prostředků Regionálního
operačního programu střední
Morava částku zhruba 21 milionů korun, zbytek dofinancuje
z vlastních prostředků.
Už 1. dubna započnou práce
první etapou - rekonstrukcí komunikace u pivovaru a u sokolovny. Součástí úprav bude i
vybudování parkoviště v ulici Zátiší, kde vznikne podle projektu
tucet míst pro osobní automobily
s ohledem na zamýšlenou výstavbu domu pro příjmově omezené občany. Ve druhé fázi pak
bude výstavba komunikací pokračovat v ulici Sportovní, Faremní a
Tiché. Výstavba by měla být dokončena do poloviny března příštího roku.
„Stavební úpravy bude provádět
firma Tomi Remont postupně
Tomáše Vincence otázky školáků především z prvního stupně občas docela zaskočily. Poradil si ale i dotazem, jak
pokud možno bez většího omevznikl brontosaurus…
zení provozu. To se bude týkat
především rekonstrukce vozovek
úplně fuk, čím vlastně budu. Proto odhodlaný počítače absolutně igno- Myslím tím technickou stránku v průmyslové zóně za sportovním
jsem se také začal učit v oboru me- rovat.“ Počítačová grafika a ani- věci, jak co dělat pokud možno nejchanik-opravář. Tou dobou jsme mace, a také už zmiňované grafické jednodušeji,“ vysvětluje výtvarník.
měli s kamarády také kapelu, ale zpracovávání knih, je nakonec tím, Jak ale zcela pragmaticky přiznává,
dohodnout se na něčem ve čtveřici co tvoří podstatnou část jeho práce, i kdyby už ve škole bylo jeho cílem
takových rebelů je docela problém. což mu naopak dovoluje si tu a tam studium v tomto oboru, s největší
Grafika mi dala postupně prostor poodskočit k malířskému plátnu. pravděpodobností by neprošel ani Milovníci typické moravské pávystupovat sám za sebe,“ ohlíží se „Jestli může být výhodou to, že ‚talentovkami‘. „Mám ještě scho- lenky z ovoce přetaveného do čido svých začátků. To, že postupně jsem v podstatě samouk a vlastně vané vysvědčení ze sedmé třídy, rého moku poměřovali v sobotu
propadl také vůni terpentýnu a ole- nesvázanost nějakými pravidly, jak kde jsem měl z výtvarky trojku,“ 7. března vzorky domácí slivojomalbám a postupně pronikal i do co má vypadat, která by mě po- usmívá se Tomáš Vincenec, který vice, kalvádosu, meruňkovice,
dalších oblastí, které ho postupně skytlo odborné vzdělání, mi dává přišel besedovat s přemyslovickými hruškovice a jiných destilátů s
přivedly až k dnešní práci, je už ja- určitou tvůrčí svobodu? Je i není, školáky nejen o tom, jak se kniha charakteristickou chutí a vůní ve
kýsi přirozený vývoj. Ačkoliv na jenom samotná škola malovat ne- rodí, ale sám jim s tou jejich také na Vranovicích-Kelčicích. Soutěž o
samém počátku nepředstavitelný naučí, ale zase vám dá to, na co mu- svět pomůže. Jak to nakonec do- Vranovskou štamprlu se letos
dočkala už sedmého pokračotaktéž z tehdejšího pohledu maličko síte jinak přijít sám, když musíte padne, si určitě nenecháme ujít.
paradoxní. „Kdysi dávno jsem byl vymýšlet, co už je vymyšlené.
-MiH- vání a o její popularitě svědčí i
množství vzorků přihlášených
do alkoholového klání.
Patnáctičlenná degustační komise
měla plné ruce či ústa práce, aby
vybrala tu opravdu nejkvalitnější
pálenku z téměř 60 vzorků. S kapkami moku se doslova mazlili a
hodnotili nejen jeho vzhled, chuť,
aroma a jiskru, ale i očistný pocit v
ústech a hrdle, který je právě pro
domácí pálenku tak typický a povyšuje ji na lék sta lidských neduhů.
Nejpočetnější zastoupení měl destilát pálený z jablek – celkem 11
vzorků, následovaly pálenky z hrušek, švestek, meruněk, mirabelek,
třešní a višní, rynglí a broskví. Poměrně početná byla také kategorie
ze směsi ovoce. Ke koštu se nabízely i speciality, jako pálenka z kukuřice nebo feferonek a také
nezvyklá chuť jahodová či medová.
„Dovolte, abychom vás na letoš-

Učesané stromy nepoškodí novou fasádu kostela.
areálem. Práce budou postupovat
tak, abychom neomezili výrobu
firem,„ vysvětlil starosta Kralic na
Hané Pavel Kolář.
Zatímco řidiči si na opravené silnice zhruba rok počkají, cyklisté
už využívají bezpečí stezky vedoucí z Kralic do Prostějova. Je to
obrovská úleva pro ty, kteří dojíždějí na kolech do zaměstnání nebo

do školy. Kolaudace cyklostezky,
která stála víc než 13 milionů
korun, proběhla 18. prosince loňského roku. Finanční náklady pokryly dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a z Regionálního operačního programu
Olomouckého kraje, část hradil
městys z vlastního rozpočtu. K
hranicím katastru Kralic na Hané

vedou dva kilometry stezky s kvalitním povrchem.
„Cyklostezka, která pokračuje dál
na území Prostějova, byla vybudována na základě partnerské
smlouvy mezi Městem Prostějov
a svazkem obcí Prostějov-venkov.
Slavnostní oficiální otevření cyklostezky je naplánováno na sobotu
23. května a účastníci se bezpečně
projedou po upravené cyklotrase
do Prostějova, Bedihoště, Hrubčic
a po místních komunikacích dál
až do Biskupic.. Připravujeme v
rámci Místní akční skupiny Prostějov-venkov a ve spolupráci s
Olomouckým krajem na tento termín celodenní cyklistický výlet
po několika trasách s doprovodným programem, který bude
atraktivní zvláště pro děti,„ upozornil Pavel Kolář.
Ke zlepšení vzhledu Kralic na
Hané přispívá také právě probíhající generální oprava fasády kostela. Současně provádí v těchto
dnech odborná firma celkové
zmlazení vzrostlých stromů v jeho
těsné blízkosti, aby se zabránilo
poškození nové fasády.
-jp-

Vranovická štamprla voněla po hruškách

V pondělí 16. března proběhne
v Olomouci setkání hejtmana
Martina Tesaříka s poslanci a
senátory zvolenými za Olomoucký kraj.
Hejtman Tesařík zákonodárce
pozval na pracovní oběd s cílem
diskutovat s nimi o současné eko-

nomické situaci regionu a možnostech budoucího rozvoje.
Kromě vedení Olomouckého
kraje a poslanců a senátorů se
akce zúčastní také prorektor
Evžen Weigl prezentující rozvojové záměry Univerzity Palackého.
-red-

dílu kvalitního masa.
„Kromě tří jmenovaných výrobků
označených známkou nejvyšší
kvality dodáváme na trh dalších
sedmdesát druhů vařených, uzených a pečených specialit. Soustředili jsme vedle zásobování
našeho regionu i na regiony sousední, našim odběratelům a zákazníkům dodáváme maso i
uzeniny vždy čerstvé a ve standardní kvalitě,„ uvedl předseda
Zemědělského družstva Vícov
Josef Toman.
Masný provoz v Lešanech zpracovává pouze vepříky vykrmené
ve vlastním velkochovu ve Vícově, hovězí maso nakupuje u
producentů hověziny v regionu,
kde je veterinárním dohledem zajištěna kvalita a bezinfekčnost.
Maso z dovozu nebo maso zamrazené ve výrobně zásadně nepoužívají, stejně tak i náhražky
masa jako je sója nebo drůbeží separáty jsou naprostým tabu. I přesto mohou cenově konkurovat
lešanské uzenářské a masné výrobky produktům jiných výrobců.
„Protože maso je přirozeně bez-

lepkové a v masné výrobě nepoužíváme žádné náhražky, je převážná většina našich uzených a
vařených výrobků vhodná pro
bezlepkovou dietu, což máme
otestováno. V masné výrobě preferujeme kvalitu. Tu našim zákaz-

Podniková prodejna v Lešanech nabízí vždy čerstvé lahůdky.
níkům trvale garantujeme, maso a
uzeniny expedujeme denně čerstvé,„ dodal Josef Toman.
Pokud tedy chcete uspokojit svůj
mlsný jazýček, zajeďte na nákup

přímo do podnikové prodejny v
místě výrobny v Lešanech, veškerý vyráběný sortiment nabízí i
prodejna ve Fanderlíkově ulici v
Prostějově.
-jp-

ním 7. ročníku přivítali mottem neznámého autora, jehož slova vyjadřují pocity mnohých z nás –
Každá slivovice je cítit stromem,
na kterém vyrostla, rukou, která ji
sbírala a kotlem, v němž byla vypálena,„ zněla úvodní slova organizátorů z Českého zahrádkářského
svazu Vranovice-Kelčice.
Absolutní vítězství si z vranovického klání odnesl Lubomír Karafiát ml. z Prostějova, který svou

Nejlepší pálenku zdobí harmonie chuti a vůně.
lahodnou hruškovici s 51 % alkoholu napálil v palírně v Mostkovicích, vavříny získal i ve své
kategorii pálenek z hrušek. Za nejlepší meruňkovici získala vítězství
Karla Burdová z Vranovic, nejlepší
jabkovici měl Karel Pokorný z Čelechovic na Hané. V kategorii pálenek z mirabelek bral vítězství
David Coufal z Vranovic, nejlepší

pravou slivovici dovezl Vlastimil
Kocián z Tovačova, nejlepší třešňovici Leo Haluza z Hrubčic a
mezi destiláty z rynglí zvítězila pálenka Jiřího Kovalčíka z Čelechovic na Hané. V kategorii pálenek z
broskví přiznali degustéři prvenství
Miloslavu Bartošovi z Dětkovic,
jeho broskvovice také nejvíce
chutnala koštérům – laikům. -jp-

Celkové náklady projektu činí
25,646 milionu korun. Z toho dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava činí
23,082 milionu korun.
Právě zahájený investiční projekt
řeší komplexně veřejné prostranství v centru města. Jedná se o rekonstrukci komunikací, chodníků,
vytvoření parkovacích míst a

zpevněných ploch pro kulturní
akce, nové veřejné osvětlení, doplnění mobiliáře a rekonstrukci
veřejné zeleně.
Realizací této akce dojde k výraznému zlepšení životního prostředí
v centru města. Navrženým dopravně-architektonickým řešením
vzniknou nové prostory a podmínky pro vzájemné potkávání se

lidí všech věkových skupin. Zastupitelé Němčic nad Hanou
pevně věří, že revitalizace centra
města přispěje ke kvalitnějšímu a
spokojenějšímu životu obyvatel a
bude kladně vnímáno občany
města i jeho návštěvníky.
Ivana Dvořáková,
starostka
Němčic nad Hanou

Všechny síly zaměří vedení obce
Prostějovičky v letošním roce na
zlepšení občanské vybavenosti,
a to na výstavbu vodovodu. Průzkumný vrt provedený s pomocí
krajské dotace v závěru roku
2007 prokázal dostatečnou vydatnost i využitelnost pro zásobování obyvatel. V průběhu
loňského roku se intenzívně pracovalo na vypracování studie,
jejíž konečná verze nyní leží připravená na stole.
Výstavba vodovodu se dá přirovnat k běhu na dlouhé trati. Studie
nyní poslouží ke zpracování projektové dokumentace samotného
vodovodu, ke které se musí vyjádřit všechny dotčené orgány. Například i správa vojenského újezdu,
na jehož hranici Prostějovičky leží.
„Poté podáme žádost o územní řízení, v rámci kterého dojde k pro-

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

VOLEJTE:

775 562 356

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

školním roce nastoupí na francouzské gymnázium. Je potřeba říct, že
například hudba se u ní dělí ještě na
zpěv a výuku na několik hudebních
nástrojů. To jenom tak pro nastínění
všedního dne. Něco z toho předvedla i na své vernisáži. Pokud se
ale zeptáte, co z toho všeho se nakonec stane její životní dráhou, dozvíte se, že v podstatě všechno, čím
se teď zabývá. „Že bych něco vypustila si ani nepřipouštím. Pak
bych se totiž strašně nudila,“ dodává s úsměvem. Další otázka se
ovšem přímo nabízí: Zbývá ti čas

ještě na takové ty holčičí starosti?
„Na to se ten čas vždycky nějaký
najde. Tak aspoň hoďka denně,“
doplňuje svůj denní rozvrh.
Její výstava v muzeu nese lakonický název Michaelka a přináší
průřez tím, co od svých 4 let namalovala. Mnohé obrazy jsou povědomé také z nástěnných kalendářů,
které také v minulosti vydala a nevylučuje, že možná už letos k nim
přibude další. Na výstavu Míši Nehodové se můžete zaskočit podívat
do výstavního sálu Muzea Prostějovsku do 10. května.
-MiH-

jednávání s veřejností. Dalším krokem pak bude fáze stavebního povolení a řešení financování.
Využijeme dostupných dotačních
titulů, abychom co nejméně obecní
rozpočet zatížili úvěrem,„ vysvětlila zdlouhavý a pracný postup starostka Prostějoviček Zdeňka
Růžičková.
V loňském roce se v obci zaměřili
na úspory nákladů spíše nízkého
obecního rozpočtu. Za přispění dotace z Programu obnovy venkova
byly provedeny stavební úpravy
místnosti v budově mateřské školy,
kam se kancelář obecního úřadu
přestěhovala. I v letošním roce zamýšlí vedení obce pokračovat ve
snižování energetické náročnosti
objektu mateřské školy výměnou
oken.
„Na tuto investici bychom rádi získali dotaci Olomouckého kraje.

Podali jsme žádost o finanční prostředky z Programu obnovy venkova. Stejně tak bychom letos rádi
vyměnili okna a dveře na kapličce.
Tady jsme požádali Olomoucký
kraj o příspěvek z Programu obnovy staveb drobné architektury
místního významu. Pokud naše žádost nebude podpořena, akce se
pravděpodobně o rok odloží,„
uvedla starostka. I další naplánovaná aktivita obce se týká místního
svatostánku. V letošním roce
opraví obec z vlastních zdrojů
věžní hodiny, které jsou v havarijním stavu a již několik měsíců nefungují. Z rozpočtu uhradí obec
cca 80 tisíc korun.
Další případná dotace pokryje z
části nákup nového věcného vybavení dobrovolných hasičů a
umožní pořízení, rekonstrukci a
opravu požární techniky.
-jp-

V konickém zámku se chystá expozice řemesel

Konický zámek se pomalu začíná
zaplňovat. Po přestěhování ZUŠ
do rekonstruovaného objektu Na
Příhonech se do uvolněných prostor znovu vrací život. Nově bude
možnost se zajít podívat i na stálou expozici řemesel Konicka.
Dveře do ní povedou přímo z nádvorní arkády.
Prostory, které v poslední době
sloužily převážně k uskladnění nepotřebného nábytku a materiálu,

Hodinový
manžel
Potøebujete

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

Určitě i tři Míši (jedna skutečná, další dvě na autoportrétech) by se
klidně podělily o záběr toho, co skutečná Míša Nehodová zvládá. Ani
tak by zajisté neměly čas se nudit.

Výstavba vodovodu je však během na dlouhé trati

V Němčicích začala rozsáhlá rekonstrukce dvou náměstí

V polovině února 2009 proběhlo
předání staveniště stavební firmě
INVEST CZ a.s., Šternberk, která
vyhrála výběrové řízení na stavební práce ,,Revitalizace centra
města Němčice nad Hanou“ a tím
byla zahájena rozsáhlá revitalizace
Palackého a Komenského náměstí. Termín ukončení stavby je
stanoven na duben 2010.

Třináctá výstava v necelých 13 letech. To je bilance, s níž se představila Míša Nehodová na
vernisáži výstavy svých obrazů v
Muzeu Prostějovska. Přitom poprvé vystavovala už ve svých 4 letech. Mimo jiné je také držitelkou
Zlatého oříšku z roku 2004, který
je každoročně udělován deseti
nejnadanějším dětem v republice.
Ve čtvrtek odpoledne otevírala
Míša Nehodová z Kostelce na Hané
svoji třináctou výstavu. Pro mnohé
číslo magické a začarované spíš v
tom negativním slova smyslu, jsou
i tací, kteří třináctku pro jistotu vynechávají. Nicméně dnes už ne
malá, ale nutno říct již mladá malířka toto číslo nejen nepřeskočila,
navíc ho ‚tuplovala‘ tím, že jí letos
v květnu bude 13 let.
Nutno ale říct, že Míša Nehodová
není jen malířkou, škála jejich
zájmů by vystačila několika lidem
na celý život. S Míšou jsme se samozřejmě nesetkali poprvé, ať už
na vernisáži nebo i při jiné příležitosti. Tou poslední bylo vydání její
literární prvotiny Vyprávění o holčičce na podzim roku 2006. Co se
tedy od té doby změnilo? „Myslím,
že z toho, co jsem dělala, dodnes nic
neubylo, spíš jsem si ještě přibrala
navíc,“ přiznává. Její den kromě
školy osciluje mezi malováním,
muzikou, tancem a kdo ví čím ještě.
Učí se tři jazyky – angličtinu, němčinu a francouzštinu a v novém

Obecním pumpám v Prostějovičkách zvoní hrana

Gurmány uspokojí na 70 druhů specialit
Lešanská tlačenka, Lešanská jitrnice a sekaná s panenkou – to
jsou tří výrobky jedinečné kvality z výrobny masa a uzenin v
Lešanech, které získaly prestižní známku KLASA. Tu uděluje vynikajícím výrobkům
ministerstvo zemědělství na
dobu tří let. Platnost certifikátů
počátkem letošního roku skončila a výrobce z Lešan musel
znovu obhajovat kvalitu těchto
tří lahůdek a prokazovat trvalé
plnění sedmi nadstandardních
kritérií pro opětovné udělení
známky nejvyšší kvality. Obstál
na výbornou.
Vyhodnocené lešanské výrobky
se vyznačují charakteristickou
chutí a vůní. Jsou vyráběny tradičním, pro oblast Hané typickým
způsobem, a kořeněny pouze přírodním kořením. Díky tomu, že
při výrobě nejsou používány konzervační prostředky a přísady, zachovává si výrobek vůni vařeného
vepřového masa, která se příjemně prolíná s vůní přírodního
koření. Nadprůměrný standard si
udržuje také díky vysokému po-

třináctku nevynechala

Cyklisté už jezdí bezpečně, motoristé se dočkají letos

Lešanské masné výrobky obhájily prestižní známku KLASA

Hejtman se setká s
poslanci a senátory

8-9

NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIŽ
V PRODEJI

jsou už vyklizeny, pomalu se sem
začínají stěhovat i první exponáty
budoucí trvalé expozice řemesel
Konicka. Půjde o řemeslné nástroje,
domácí stroje, ale také se zde objeví
vývěsní štíty firem v minulosti na
Konicku existujících. Připravovaná
výstava má už delší čas svůj depozitář v podobě předmětů, kterými
přispěli pan Kuba a pan Purkrábek,
který střídavě pobývá v Hamburgu,
španělské Ibize a v Čuníně, odkud

předměty také pochází. Pokud tedy
někomu něco doma zavazí, jak s
nadsázkou podotkl správce konického zámku Pavel Šín, rádi tomu
najdou v malém muzeu nové místo.
Už získané předměty nyní čeká nezbytná archivace a také v některých
případech detektivní pátrání, k
čemu vůbec sloužily, aby mohly být
opatřena náležitými popisky. Na
oficiální otevření muzea včas upozorníme.
-MiH-

Karel Sochor

STAROŽITNOSTI

KERAMIKA PLUS

GOLEM

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700
SO

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

Kultura & zábava

16. března 2009

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov pořádá
Relaxační tábor Řecko - Chalkidiki Toroni - 12.6 - 21.6.2009 - ubytování:
apartmány a studia, strava: česká polopenze.
RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE
CHORVATSKO - Biograd na Moru
24.6. - 2.7.2009
Informace: J. Zatloukal 582 332 297,
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 19. března: 10:00 - 12:00 hod.
Cena 10 Kč/osoba
Sobota 21. března: 12:45 - 14:45 hod.
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
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV PV, pořádá ve
dnech 20. – 27. června 2009 rekondiční pobyt pro postižené s one-

mocněním 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.

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.

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.

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.

Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v
srpnu 2009. Více Info pí. Zapletalová
776 054 299, 582 366 212.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a
pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačka do vany, francouzské hole. Kontakt pí. Zapletalová 776
054 299, 582 366 212.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106,
tel.: 588 000 167.
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově,

KUPÓN č. 11
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, pořádá přednášku
na téma „PROBLEMATIKA
NÁSILÍ VE STARÉM ZÁKONĚ.“ Přednáší: ThDr. Petr ŠANDERA biskup Brněnské diecéze
CČSH ve čtvrtek 26. března 2009 v
17.00 hodin v sálku fary Církve československé husitské, Demelova 1,
v Prostějově (II. patro). Srdečně
zvou pořadatelé
EDEN – Vrahovice:
V sobotu 21.3. další "Oldies párty 80.
a 90. let" pro střední generaci. Hrát se
bude od 21.00 do 02.00 hod., DJ
CHORUNO. V neděli 22.3. taneční
večer s názvem "Zadáno pro starší a
pokročilé". Hrát bude Jiří KREJČÍŘ
se svoji skupinou Naostro. Taneční
večer je tradičně od 16.00 do 21.00.
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

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.
SKAUTSKÝ PLES nejen pro
skauty. Dne 28. března od 19.30 hod.
Národní dům Prostějov. Těšit se můžete na předtančení skupiny orientálních tanců AYSUN. Večerem bude
provázet skupiny MELODY. Tel. rezervace na 723 731 240 p. Kadlčík.
Program MC Cipísek
Kurz Respektovat a být respektován - přihlášky a info v MC - 15.4.,
22.4., 4.5. a 13.5. 16.00 - 19.15. v MC
sídl. Svobody. Jarní burza dětského
oblečení a obuvi 30.3. - 2.4. v MC
Dvořákova ( MC Sídl. svobody uzavřeno) 30.3. 9 - 17 hod. příjem zboží,
31.3. 9 - 17 hod. Prodej, 1.4. 13 - 17
hod. a 2.4. 9 - 12 hod. výdej zboží. Mimi-klub - kurzy pro nastávající a čerstvé maminky s dětmi do 1 roku.
Kurz Něžná náruč rodičů bude v
dubnu- přihlášky a info už nyní. Poslední volná místa v kroužcích na
duben - červen: Barevné tvoření pro děti od 3 let, Základy práce na PC,
angličtina a němčina s hlídáním dětí pro rodiče. www.mcprostejov.cz, email: mcprostejov@centrum.cz, tel.
602 364 874, 602 364 868.
Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris:beseda „Když jde
malý bobr spát…“ - středa 18. března 2009 od 16:00 Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Akce na pomoc přírodě -Vítání jara a úklid Hloučely- sobota 21. března 2009 od 9:00 hod. Sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka". Tradiční úklid obou břehů
Hloučely. S sebou pracovní rukavice
a staré igelitky.

Pozvánka na X. oblastní kolo festivalu mateřských škol MATEŘINKA
2009, které se koná dne 25. března v
15.00 hodin v Městském divadle Prostějov.
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. Členové
skupiny Fototrio: Bohdan Kousal,
Michal Kriška, Zdeněk Pella. Výstava potrvá do konce března.
Muzeum Prostějovska v Prostějově - MICHAELKA – obrázky Michaely Nehodové. Budova 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 v
17.00. Cena vstupenky: 220,- Kč.
Výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Prostějov organizuje 14.5. zájezd na
prohlídku zámku v Častolovicích a
návštěvu muzea krajek ve Vamberku.
Přihlášky i od nečlenů organizace přijímá každé úterý od 9.00 do 11.00
hod. na Kostelecké č. 17, č. dveří 109.
Více informací na tel.: 582 393 109
(605 302 181).
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14,
Vás zve na Den otevřených dveří,
který se koná v MŠ Čechovice dne
20. 3. 2009 v době od 8:00 do 12:00
hodin. Těšíme se na Vaši účast.
Fit klub Linie, Újezd 3, tel.: 608 881
704 - BABY KAVÁRNA VE FITKU

Správná odpověď z č. 9: Na snímku je budova na Poděbradově náměstí. Vylosovaným výhercem
je Eva Sotorníková, Sokolská 33, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 24. března 2009, 15.00 hodin
na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v
pondělí 30. 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).

otevřena denně 9.00 – 12.00 a 15.00 –
22.00 hod. ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ
DĚTÍ denně od 15.00 – 20.00 hod.
(pro cvičící maminky je hlídání zdarma). AKCE 1 + 1 ZDARMA na nové
hodiny kalanetiky úterý a čtvrtek ve
20.00 hod.
KURZ ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ pro děti od tří let, mládež i dospělé,
začátečníky i pokročilé. Pondělí 16.3.
15.30 - 16.30, úterý 17.3. - 17.30 18.30, čtvrtek 19.3. 18.00 - 19.00,
pátek 20.3. 16.45 - 17.45, sobota 21.3.
7.30 - 8.30 hodin. Současně probíhá
nábor malých krasobruslařů a krasobruslařek pro nadcházející sezónu.
Tréninkové hodiny se týdně obměňují. www.kraso-prostejov.wbs.cz
Karneval v Křenůvkách. Po roce je
to už zase tady! Dětský karneval se po
loňské premiéře hlásí se svým druhým ročníkem. Rej masek odstartuje
v sobotu 28. března ve 14.00 hodin a
místem konání je místní kulturní
dům. Zvány jsou všechny děti i s rodiči, pro které je připravena spousta
soutěží a bohatý kulturní program po
celé odpoledne.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov:
16.3. pondělí - od 8.00 hod. Kurz anglického jazyka v TC Prostějov
17.3. úterý – od 9.30 hod. ve Městské
knihovně proběhne promítání filmu s
hlasovou navigací pro nevidomé.
Film Michala Víwegha „Báječná léta
pod psa“. Tento komentovaný film je
určen pouze zrakově postiženým čtenářům knihovny.
19.3. čtvrtek – od 10.00 hod. Tvoření
z keramické hlíny v dílně ČSOP IRIS
na Husově nám. č. 67 v Prostějově.
Město Prostějov, Město Konice, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize
Plumlov a Okr. myslivecký spolek
ČMMJ v Prostějově Vás srdečně zve
na CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
ulovené v roce 2008 v honitbách
okresu Prostějov, VLS Plumlov a jelení zvěře v oblasti Drahanská vrchovina. Kulturní dům Žárovice sobota
21. března 8.00 – 17.00 hod., neděle
22. března 8.00 – 12.00 hod. Tradiční
myslivecká kuchyně zajištěna.

Apollo
13
Apollo

13

Pátek 20. března:
21.00 BASE d´n´b paryt
Sobota 21. března:
19.00 ROCK FOR CHILDREN
vol.1
Brooklyn
Brooklyn
Čtvrtek 19. března:
19.00 Electronic Thursdays
Pátek 20. března:
HIP HOP BOMB´s SHOW
Sobota 21. března:
21.00 S.R.SCOOL press. MISCH
MASCH
Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 20. března:
Jančo
Sobota 21. března:
Joker
Simetrix
Simetrix
Pátek 20. března:
DJ Jirka MAREŠ - SUB ZERO
Sobota 21. března:
DJ Otto ŠABART

10

Kino Metro 70
Pondělí 16. března:
14.00 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
17.30 Valkýra
Americké drama
20.00 Babička
Film pro mírně zvrhlé diváky
Úterý 17. března:
17.30 Valkýra
20.00 Babička
Středa 18. března:
17.30 Valkýra
20.00 Babička
Čtvrtek 19. března:
17.30 Bolt - Pes pro každý případ
Americký animovaný rodinný
film
20.00 Underworld 3 - Čas Lycků
Americký akční film
Pátek 20. března:
15.30 Bolt - Pes pro každý případ
17.30 Bolt - Pes pro každý případ
20.00 Underworld 3
Sobota 21. března:
15.00 Bolt - Pes pro každý případ
17.30 Bolt - Pes pro každý případ
20.00 Underworld 3
Neděle 22. března:
15.00 Bolt - Pes pro každý případ
17.30 Bolt - Pes pro každý případ
20.00 Underworld 3
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Sobota 21. března:
17.30 Muzikál ze střední 3: Maturitní
ročník
Americký muzikál
20. 00 Muzikál ze střední 3 : Maturitní
ročník

Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 18. března:
13.00 Nesmrtelná teta
Česká pohádka
Pátek 20. března:
20.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní
ročník
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Pondělí 16. března:
18.30 - 20.00 Rozhodl jsem se nekouřit
Zdravotně osvětový seminář
Středa 18. března:
14.00 Setkání jubilantů
Čtvrtek 19. března:
9.30 Akademie třetího věku
9.20 Vítání občánků (obřadní síň
prostějovské radnice)
10.30 Vítání občánků
Pátek 20. března:
9.00 MLADÁ SCÉNA 2009
KRAJSKÉ KOLO přehlídky studentských divadelních souborů (postupové
kolo Mladé scény 2009 v Ústí nad Orlicí)
Sobota 21. března:
9.00 MLADÁ SCÉNA 2009
15.00 Vyhlášení výsledků krajského
kola přehlídky studentských divadel
spojené s derniérou pohádkového muzikálu "Kocourek modroočko"
Do soboty 4. dubna - JIŘÍ MÁDL
- "Obrazy - grafika"
Městské
divadlo divadlo
Městské
Středa 18. března:
19.00 SHIRLEY VALENTINE
Městská divadla pražská
+ agentura FDA
Čtvrtek 19. března:
SVAZ DŮCHODCŮ
19.00 MUŽI V OFFSIDU
Městské divadlo
Mladá Boleslav
Pátek 20. března:
DVANÁCT OPIC - Ples
Sobota 21. března:
PLES - Pořádá Moravské folklorní
sdružení Mánes

Berani - 21.3.-20.4. Nemusíte být příliš skromní, klidně se pochlubte
svými úspěchy. Na druhé straně musíte být ale připraveni na to, že
vám pár lidí bude závidět. Ty ovšem strčíte do kapsy, nemějte strach.
Býci - 21.4.-21.5. Měli byste si vytvořit finanční rezervu, která by pokryla náklady na vaše rozmarné záliby. V poslední době mrháte penězi, které měly být určeny na jiné záležitosti. A mnohem důležitější.
Blíženci - 22.5.-21.6. Několik lidí z vašeho bezprostředního okolí se
bude snažit o vaše zdiskreditování před nadřízenými. Může se jim to
povést, protože na takovou alternativu nejste vůbec připraveni.
Raci - 22.6.-22.7. I nadále si budete užívat slastné chvíle a nebude
vlastně nic, co by ohrozilo váš vnitřní klid a pohodu. Nebezpečím
ovšem může být vaše lehké zaváhání a podcenění schopností druhých.
Lvi - 23.7.-23.8. Být vámi, tak tento týden vůbec nesedáme za volant.
Nebudete totiž ve formě a pokuty se budou jenom množit. Využijte
proto hromadné dopravy nebo nejlépe choďte pěšky. Prospěje vám to.
Panny - 24.8.-23.9. Klidně se může stát, že se dostanete do sporu, který pro vás nemusí dopadnout dobře. Je známo, že se jen velmi neradi
hádáte. Bohužel, v nejbližších dnech se tomu nevyhnete.
Váhy - 24.9.-23.10. Nebojte se obrátit na přátele, třeba i se žádostí o
finanční půjčku. Jen těžko vás někdo odmítne, protože je na vás absolutní spolehnutí. Díky tomu vyřešíte své problémy rychle a kompletně.
Štíři - 24.10.-22.11. V nejbližších dnech nebude ve vašem případě o
co stát. Začnou vás bolet zuby, budete se muset smířit s velkými výdaji a atmosféra v rodině bude na bodu mrazu. Prostě týden zvaný blbec.
Střelci - 23.11.-21.12.Z minima vytěžíte absolutní maximum. Do vaší rodiny přibude nový člen, kterého jste si po letech samoty vybrali a
díky němuž začne stoupat křivka vaší životní úrovně strmě nahoru.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Dávejte si pozor na každé slovo, které tento týden vypustíte z pusy. Mnoho lidí čeká na vaši chybu, aby se po
vás svezlo a nastoupilo na vaše místo. Buďte proto opatrní.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Na rozdíl od druhých vy můžete klidně utrácet
bez toho, že byste přemýšleli o nějakém šetření s penězi. Jednak jsou
vaše úspory dostatečné, jednak se můžete těšit na výhru ve Sportce.
Ryby - 20.2.-20.3. Chytne vás takzvaný pracovní rapl, tedy enormní
chuť zapojit se do všeho, co souvisí s firmou, kde jste zaměstnáni. To
určitě zanechá dobrý dojem u nadřízených, což není k zahození.
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00:10
00:55
01:40
02:00

20:00
21:00
21:40
22:35

18:30
19:30

17:35

11:30
12:25
13:15
13:45
14:15
15:10
16:05
17:00

08:35
09:30

05:59
Snídaně
s Novou
Zorro: Meč a růže (20)
14 hodin strachu
Americký film
Beze stopy (4)
Můj přítel Monk VI (5)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (13)
Kobra 11 VIII (8)
Hvězdná brána VI (12)
Las Vegas: Kasino (22)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka New York II
(16)
Ulice (1241, 1242)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Kobra 11 XIII (3)
Víkend
Dr. House III (10)
Šílený rande
Americká komedie
4400 (2)
DO-RE-MI
Novashopping
Konec vysílání

21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (11/40)
22.25 - Kmotr II (1/2)
Slavná mafiánská sága
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Politické spektrum
00.45 - Sex ve městě III
(16/18)
01.15 - Dotek anděla (15/35)
02.00 - Muzikanti, hrejte
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.30 - Týden v regionech
Ostrava

05.00 - Krotitelé dluhů (10/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 -Televizní klub neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Folklorika
10.50 - Osudové okamžiky
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Děti v Čechách (10/10)
12.55 - Záhady starého Egypta
(10/10)
13.10 - ETV 1 (4/6)
13.15 - Eat it (4/6)
13.25 - Pettson a Fiškus
14.40 - Na plovárně
s Antonínem Huvarem
15.05 - Boj o život na zahrádce
(2/2)
16.00 - Dobrodružství vědy a
techniky
16.30 - AC Sparta Praha 1. FC Brno
19.20 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.30 - Bella Lakatos
se skupinou Szakcsi
20.00 - Souboj vojevůdců
(11/13)
20.45 - Neznámí hrdinové
21.15 - Krásný ztráty
21.40 - Jak se žije fotbalovým
rozhodčím
21.55 - Střípky Jednoho světa
22.05 - V odborné péči (24/43)
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Q
23.40 - Film point
00.40 - Iberia
Koprodukční film
02.15 - Knižní svět
02.40 - Vráceno v restituci (2/8)
02.55 - Máte slovo
03.40 - POKR
04.10 - Československý filmový
týdeník (720/2379)
04.20 - Akustika srdce aneb Panu
profesorovi s láskou

07:00- možnost re05.00 - Barvy života
gionálního vysílání
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
06:15- Teleshopping
(5,6/56)
06:35- Petr Pan a piráti (61)
09.00 - Neporažená armáda
07:00- Oggy a škodíci
Český film
07:10- Oggy a škodíci
10.20 - Moje rodina II (11/13) 07:20- Dobrodružství Toma
10.50 - Objevování planety
a Jerryho
Oceán (4/13)
07:50- Will & Grace VII (20)
11.40 - David Vršecký:
08:20- Přátelé III (21)
10 let k titulu
08:50- M*A*S*H (11)
12.00 - Zprávy
09:20- Panelák (92)
12.30 - Sama doma
10:05- Odpadlík III (12)
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla (15/35) 10:55- Právo a pořádek IV (7)
11:55- To je vražda, napsala V (4)
14.35 - Soudkyně Amy V
12:55- Sabrina
(5/23)
mladá čarodějnice II (23)
15.20 - Kde peníze pomáhají
13:25- Will & Grace VII (21)
15.25 - Simpsonovi XIX
13:55- Čarodějky II (1)
(8/20)
14:50- Médium III (20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda 15:50- Návrat do ráje
17:40- Regionální zpravodajství
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17:40- Minuty regionu
17.30 - Kluci v akci
18:00- 5 proti 5
17.55 - Předpověď počasí
18:55- Zprávy TV Prima
18.00 - Události v regionech
Sport TV Prima
18.25 - Černé ovce
19:30- Přátelé III (22)
18.40 - Nominace na knižní
19:55- Počasí
ceny 2009
20:00- Ošklivka Katka (68)
18.45 - Večerníček
21:20- Nic než pravda
18.55 - Šťastných deset
22:25- Božská mrcha (11)
a Šance milion
23:25- Žralok I (11)
19.00 - Události
00:20- Vraždy v Kitzbühelu (2)
19.40 - Branky, body, vteřiny
01:15- Volejte Věštce
19.55 - Předpověď počasí
03:00- Ve jménu zákona II (12)
20.00 - Proč bychom se
03:50- Autosalon
netopili (8/10)
21.00 - Na cestě po Atlantidě 04:30- Miláčci

Pondìlí

00:35
01:20
01:40

21:25
22:15
22:50

20:00

17:35
18:30
19:30

05:59
08:35
09:30
11:30
12:25
13:15
13:45
14:15
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (21)
Tajemství sopky (1)
Beze stopy (5)
Můj přítel Monk VI (6)
Lenssen & spol. (50)
Ženatý se závazky (14)
Kobra 11 VIII (9)
Hvězdná brána VI (13)
Las Vegas: Kasino (23)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka New York II
Ulice (1243, 1244)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (94)
Kriminálka New York III
112
Útěk z L. A.
Americký akční film
Kriminálka Las Vegas V
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
09.00 - Muzikanti (4/4)
09.40 - Slovácko sa nesúdí
10.15 - Když jsme se tak sešli...
10.55 - Setkání se sousedy
11.40 - Ve znamení dřevěného
kola
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (16/35)
14.30 - Soudkyně Amy V (6/23)
15.15 - Dětská encyklopedie
světa II
15.20 - Z rodu Lucemburků
15.40 - Věda je zábava (18/26)
16.05 - Pomáhejme si
16.25 - Zpívánky
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 - Nominace na knižní ceny
2009
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
20.50 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (11/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho V (3/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Chcete mě?
00.00 - Vltava v obrazech (8/86)
00.20 - Dotek anděla (16/35)
01.05 - Poklady světa
01.20 - Vodácká putování
01.35 - Události v regionech
02.00 - Události v regionech
Brno
02.25 - Události v regionech
Ostrava
02.50 - Regiony ČT24
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý

Občanské judo
Áčko
Směr jih (60)
Novashopping
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Støeda

16.00 - Svět zázraků: Ushuaia
16.25 - Caravaggio
17.00 - Bojová umění
17.25 - To jsou věci! (7/10)
17.50 - Divnopis - Hajany
18.00 - Klíč
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Angličtina - Extra (1/30)
19.30 - Sabotáž
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Malý zloděj, velký zloděj
22.15 - Střípky Jednoho světa
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Burianův den žen
23.40 - Musicblok
00.10 - Exegi monumentum?
01.05 - Titova cesta
02.05 - Souboj vojevůdců
02.55 - Náš venkov
03.10 - Znamení a rituály
03.25 - Světci a svědci
03.40 - Sváteční slovo
03.45 - Cesty víry
04.05 - Křesťanský magazín
04.25 - Exit 316
04.40 - Jak se žije fotbalovým
rozhodčím

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (22)
09:30 Tajemství z minulosti
11:30 Beze stopy (6)
12:25 Můj přítel Monk VI (7)
13:15 Lenssen & spol.
13:45 Ženatý se závazky (15)
14:15 Kobra 11 VIII (10)
15:10 Hvězdná brána VI (14)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(1)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (18)
18:30 Ulice (1245, 1246)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
20:35 Beze stopy VII (11)
21:25 Odložené případy VI
(3)
22:15 Na vlastní oči

05.00 - Chalupa je
hra
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
07:00- možnost re- 08.30 - Kouzelná školka
Archivní návraty
gionálního vysílání
09.00 - Televarieté
06:15- Teleshopping
10.20 - Doktor z vejminku
06:35- Petr Pan a piráti (62)
(7/7)
07:00- Oggy a škodíci
11.10 - Setkání se sousedy
07:10- Oggy a škodíci
12.00 - Zprávy
07:20- Dobrodružství Toma
12.30 - Sama doma
a Jerryho
13.30 - Komunikace je hra
07:50- Will & Grace VII (21)
(11/13)
08:20- Přátelé III (22)
13.45 - Dotek anděla (17/35)
08:50- M*A*S*H (12)
14.35 - Soudkyně Amy V
09:20- Panelák (93)
(7/23)
10:05- Odpadlík III (13)
15.20 - Krásy evropského
10:55- Právo a pořádek IV (8)
pobřeží: Plážová
11:55- To je vražda, napsala V
tramvaj
12:55- Sabrina
15.25 - Game Page
mladá čarodějnice II
15.50 - Byla jednou jedna
13:25- Will & Grace VII (22)
planeta (11/26)
13:55- Čarodějky II (2)
16.15 - Tak to vidím já (1/7)
16.30 - Kouzelná školka
14:50- Médium III (21)
17.00 - AZ-kvíz
15:50- Růže v bouři
17.30 - Pod pokličkou
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství 17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
07:40- Minuty regionu
18.25 - Černé ovce
18:00- 5 proti 5
18.40 - Nominace na knižní
18:55- Zprávy TV Prima
ceny 2009
Sport TV Prima
18.45 - Večerníček
19:30- Přátelé III
18.55 - Šťastných deset
19:55- Počasí
a Šance milion
20:00- Velmi křehké vztahy III
19.00 - Události
21:20- Nahá jsi krásná
19.40 - Branky, body, vteřiny
22:15- Sběratelé kostí I (12)
19.55 - Předpověď počasí
23:15- Kauzy z Bostonu I (11)
19.58 - Sportka a Šance
00:10- Vraždy v Kitzbühelu (3) 20.00 - Pošta pro tebe
01:05- Volejte Věštce
21.00 - Po stopách hvězd
02:50- Ve jménu zákona II (13) 21.30 - Na stopě
03:40- Svět 2009
21.55 - Losování Sportky
04:05- Receptář prima nápadů
a Šance
04:55- Trní
22.00 - Hotel Babylon II (3/8)
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Objektiv
23.00 - Ceremoniář
05.30 - Správy
Groteskní příběh muže
STV
00.40 - Dotek anděla (17/35)
05.59 - Dobré ráno
01.25 - Dopis
08.30 - Panorama
Bakalářský příběh
09.10 - Jan Jindřich Grasel
01.30 - Hledání ztraceného
09.40 - Mýty a fakta historie:
času
Tiberius Gracchus
01.50 - Události v regionech
10.35 - 168 hodin
02.15 - Události v regionech
11.05 - Mezi námi zvířaty
Brno
11.40 - AZ-kvíz
02.40 - Události v regionech
12.05 - Kluci v akci
Ostrava
12.30 - Černé ovce
03.05 - Sabotáž
12.45 - Hřiště 7
03.35 - Tajné akce StB (11/40)
03.50 - Regiony ČT24
14.55 - Fokus ČT24
04.15 - Kultura v regionech
15.20 - Na pomoc životu
15.40 - Vltava v obrazech (8/86) 04.40 - Generace "0“

02:25
02:55
04:10
05:00
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05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Exit 316
09.55 - U nás v Evropě
10.10 - Caravaggio
10.50 - Svět zázraků
11.15 - Šaty dělaj' člověka
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda
14.00 - Věda je zábava (18/26)
14.25 - Pomáhejme si
14.40 - Chcete mě?
15.00 - Dunkerque
16.05 - Deset století
architektury
16.20 - Zoom
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
semifinálové utkání
19.30 - Pětka v Pomeranči
20.00 - Tři životy Jana
Pokorného
20.30 - Apartmá v hotelu Plaza
22.20 - Střípky Jednoho světa
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Dokumentární klub
00.05 - Občan Kane
02.05 - Divadlo žije!
02.30 - Q
02.55 - Terra musica
03.40 - Zoom
03.50 - Deset století
architektury
04.05 - Sochař

07:00- možnos
regionálního
vysílání
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (63)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (22)
07:55- Přátelé III (23)
08:25- M*A*S*H (13)
08:55- Odpadlík III (14)
09:55- Právo a pořádek IV (9)
10:55- To je vražda, napsala
V (6)
11:55- Drzá Jordan V (7)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice II
13:25- Will & Grace VII (23)
13:55- Čarodějky II (3)
14:50- Médium III (22)
15:45- Hudba v srdcích
17:40-Regionálnízpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé III (24)
19:55- Počasí
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV
(6)
23:20- Odznak zrady
01:10- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona II
(14)
03:45- TOP STAR magazín
04:35- Carusošou

23:00 Nepohodlný svědek
Kanadský krimi film
00:40 Novashopping
01:05 Ozbrojen a nevinný
Americký film
02:35 112
03:05 DO-RE-MI
04:10 Směr jih (61)
05:00 Novashopping

05:59
Snídaně s
Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (23)
09:30 Tajemství sopky (2)
11:35 Beze stopy (7)
12:25 Můj přítel Monk VI (8)
13:15 Lenssen & spol.
13:45 Ženatý se závazky (16)
14:15 Kobra 11 VIII (11)
15:10 Hvězdná brána VI (15)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(2)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:40 Kriminálka New York
II (19)
18:30 Ulice (1247, 1248)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (95)
21:20 Druhá šance (4)
22:10 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní
oběti VII (10)
23:05 Střelec
00:55 Kriminálka Las Vegas
V (8)
01:40 Novashopping
02:00 Na vlastní oči
02:35 DO-RE-MI
04:10 Směr jih (62)

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Provence
očima Jana Šmída
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Svobodná matka
Americká komedie
10.25 - Zpívá Karel Gott
sám uvádí své písničky
i hosty
11.40 - Sladké hrátky říše
sběratelek
11.55 - Co se to stalo
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Diagnóza
13.50 - Dotek anděla (18/35)
14.40 - Soudkyně Amy V
(8/23)
15.25 - Vodácká putování
15.40 - Šikulové
15.55 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní
ceny 2009
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.40 - Branky, body, vteřiny
19.55 - Předpověď počasí
20.00 - Hercule Poirot
Britský film
21.50 - Máte slovo
22.40 - POKR
23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.15 - Deadwood III (3/12)
00.05 - Blues ze Staré Pekárny
00.45 - Dotek anděla (18/35)
01.30 - Hotel Babylon II (3/8)
02.25 - Pětka v Pomeranči
02.50 - Recitál skupiny
Kamelot
03.15 - Události v regionech
03.40 - Události v regionech
Brno
04.05 - Události v regionech
Ostrava
04.30 - Regiony ČT24

Ètvrtek

05.00 - PORT
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letečtí stíhači v boji
Odvážné bombardéry
10.35 - Po stopách hvězd
11.00 - Partnerské vztahy
aneb Návod na přežití
(11/13)
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kuchařská pohotovost
12.30 - Černé ovce
12.45 - Bludiště
13.15 - Dítě hvězdy
Pohádkový příběh
14.15 - Tak to vidím já (1/7)
14.30 - Interpelace poslanců
na předsedu vlády
16.00 - Svět na kolejích
16.20 - Království divočiny
Lemuři
16.50 - Buly
přímý přenos
19.30 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.40 - Braňme se!
20.00 - Sloužil jsem
ve wehrmachtu
21.00 - Historie.eu
21.55 - Zašlapané projekty
22.15 - Vráceno v restituci
(3/8)
22.30 - Události, komentáře
23.05 - Střípky Jednoho světa
2009
23.15 – Brazil
Britský film
01.35 - Tajemství dávných
léčitelů (3/3)
02.25 - Film point
03.25 - Concentus Moraviae
2007

07:00- možnost
regionálního
vysílání
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (64)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (23)
07:55- Přátelé III (24)
08:25- M*A*S*H (14)
08:55- Odpadlík III (15)
09:55- Právo a pořádek IV
(10)
10:55- To je vražda, napsala V
(7)
11:55- Drzá Jordan V (8)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice II
13:25- Will & Grace VII (24)
13:55- Čarodějky II (4)
14:50- Médium IV (1)
15:45- Kouzlo lásky
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 (25)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(58)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (11)
23:25- Sběratelé kostí I (13)
00:25- Vraždy v Kitzbühelu
(4)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona II
(15)
03:50- Kapitán Kloss (17)
04:45- Sauna
Někdo to rád horké

05:00 Novashopping
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05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Zorro: Meč a růže (24)
09:25 Julie Lescaut VI (3)
11:35 Beze stopy (8)
12:30 Můj přítel Monk VI (9)
13:20 Lenssen & spol.
13:45 Ženatý se závazky (17)
14:15 Kobra 11 VIII (12)
15:10 Hvězdná brána VI (16)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(3)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Kriminálka New York
II (20)
18:30 Ulice (1249, 1250)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Kameňák 3
Česká komedie
22:10 Deuce Bigalow:
Evropský gigolo

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Kde peníze
pomáhají
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
08.55 - Zpívánky
Archivní návraty
09.10 - Zázračné dítě
Televizní komedie
10.20 - Píseň o myši a jedu
10.25 - Halabalašou
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla (19/35)
14.30 - Haf! (55/62)
14.55 - Tom, nejlepší přítel
(24/26)
15.20 - Příběhy staré Indie
15.25 - Záhada hradu Černá
růže (3/13)
15.45 - Svět Elmo (44/56)
16.00 - Daleká cesta za domovem (5/39)
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 - Nominace na knižní
ceny 2009
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
(11/21)
21.00 - 13. komnata Dagmar
Kludské
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Sex ve městě III
(17/18)
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Losování Euromiliony
23.00 - Vražedné hospodyně
Španělský film
00.45 - Dotek anděla (19/35)
01.30 - Všechnopárty
02.15 - Události v regionech
02.40 - Události v regionech
Brno
03.05 - Události v regionech
Ostrava
03.30 - Regiony ČT24
03.55 - Krásný ztráty
04.20 - Krásy evropského
pobřeží: Andalusie
04.30 - Ajťáci (1/6)

Pátek

05.00 - Svět Aloise
Mikulky
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 - Tři životy Jana
Pokorného
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 - Medúza
13.40 - Šikulové
13.55 - Byla jednou jedna
planeta (11/26)
14.25 - Sportovci světa:
ZOH Albertville 1992
16.05 - Vítejte v Tate galerii
(1/15)
16.10 - Rodina a já
16.30 - Chcete je?
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
přímý přenos
19.30 - Haf! (55/62)
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Novecento
22.00 - Ceny Alfréda Radoka
2008
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Ajťáci (1/6)
23.35 - TV BONSAI...
23.50 - Gorodok (2/20)
00.20 - Burianův den žen
00.50 - Samizdat (12/15)
01.45 - Sloužil jsem
ve wehrmachtu
02.45 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.10 - Rodina a já
03.30 - Svět na kolejích
03.50 - Festival duchovní hudby Olomouc 2005

07:00- možnost
regionálního
vysílání
06:15- Teleshopping
06:35- Petr Pan a piráti (65)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VII (24)
07:55- Přátelé III (25)
08:25- M*A*S*H (15)
08:55- Odpadlík III (16)
09:55- Právo a pořádek IV
(11)
10:55- To je vražda, napsala V
(8)
11:55- Drzá Jordan V (9)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III
13:25- Will & Grace VIII (1)
13:55- Čarodějky II (5)
14:50- Médium IV (2)
15:45- Trny v údolí květin
17:40-Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (1)
19:55- Počasí
20:00- Nepodceňuj
blondýnky
21:20- Zelená je tráva
Americká komedie
23:25- Od kolébky do hrobu
Americký thriller
01:20- Volejte Věštce
03:05- Ve jménu zákona II
(16)
03:55- To je fór!

Americká komedie
23:50 Noc filmových nadějí
( V)
05:00 Novashopping
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06:30- možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (10)
07:00- X-Men: Začátek I (5)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Fresh Prince III (14)
08:00- Přátelé IV (1)
08:35- možnost regionálního
zpravodajství
08:35- Autosalon
09:35- Wolffův revír IV
10:35- Drzá Jordan V (10)
11:35- Agentura Jasno (11)
12:35- Closer II (3)
13:35- 3: Dale Earnhardtův
příběh
15:40- Premier League Live!
16:00- Tottenham Hotspur
Chelsea FC
18:05- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (2)
19:55- Počasí (S)
20:00- Moderní Popelka
romantická komedie
22:10- Poslední skaut
Americký thriller
00:20- Vetřelec 3
Americký thriller
02:20- Volejte Věštce
04:05- Helicops II (3)
04:55- Helicops II (4)

22:25 Souboj cti
00:10 Soumrak
nad Manhattanem
Americký krimi film
02:05 Novashopping
02:25 Volejte Novu
02:55 Babicovy dobroty
03:20 DO-RE-MI
04:35 Směr jih (63)
05:20 Novashopping

21. 3. 2009

05.00 - Putovali
hudci
05.40 -Vesnice
nebo
městečko?
05.55 - Vítejte v Tate galerii
06.00 - Bojová umění
06.30 - Správy STV
06.55 - Divnopis - Hajany
07.00 - Na pomoc životu
07.20 - To jsou věci! (7/10)
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Folklorní magazín
09.50 - Náš venkov
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Sloužil jsem
ve wehrmachtu
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
06:05
12.55 - Game Page
Dobrodružství 13.20 - Sabotáž
Antje a jejích přátel (19, 20) 13.50 - New Order: Live
06:35 3-2-1 Tučňáci! (23)
14.40 - Pod stálým dohledem
07:05 Pirátova rodinka
15.35 - Kamera na cestách
(13, 14)
16.35 - O češtině
08:00 Odvrácená tvář hor
16.50 - Buly
(11)
přímý přenos
09:00 Eso
19.35 - Divadlo žije!
10:15 Zběsilá jízda
20.00 - Zlatá šedesátá (12/26)
Německo21.00 - Historia naturae
lucemburský film
21.10 - Byt
12:30 Kdybych byl tátou
21.20 - Piknik
Česká komedie
21.30 - Zahrada
14:15 Hledám maminku
21.45 - Tichý týden v domě
Německý film
22.05 - Kostnice
16:00 Zítra to roztočíme,
22.20 - Artmix
drahoušku...!
23.15 - Noc s Andělem
Česká komedie
00.45 - Abbey Road: Live
17:55 Babicovy dobroty
(7/12)
18:35 Koření
19:30 Televizní noviny
01.35 - Sešli se...
Sportovní noviny
03.05 - ČT Live
Počasí
03.55 - Grotesky
20:00 Mission: Impossible 3 04.30 - Ladí neladí

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (12/26)
06.40 - Sezamová angličtina
(5,6/52)
07.10 - Kromaňonec (12/21)
07.30 - Ovečka Shaun (1/40)
07.40 - Záhada hradu Černá
růže (3/13)
08.00 - Doma chutná nejlépe
Antonio ze Španělska
08.10 - Film o filmu
Kdopak by se vlka bál
08.30 - Papoušek Paulie
Americký film
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - MravenecZ
Americká animovaná
komedie
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Andalusie
12.00 - Zprávy
12.05 - Z metropole (Praha),
Týden v regionech
(Brno, Ostrava)
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Království divočiny:
Lemuři
13.35 - Dobrá rada nad zlato
14.05 - Partnerské vztahy
aneb Návod na
přežití (12/13)
14.30 - Doktor Martin (11/23)
15.20 - Šeherezáda (2/2)
Francouzsko-německá
pohádková komedie
17.00 - Šaty dělaj' člověka
17.10 - Experiment
17.40 - Smrt soudního znalce
(6/6)
18.30 - Evropa - výlet časem
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 - Ceny Anděl 2008
21.35 - Zprávy
21.40 - Branky, body, vteřiny
21.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
21.55 - Ponorka
Německé drama
01.15 - 13. komnata
Dagmar Kludské
01.40 - Pošta pro tebe
02.35 - Blues ze Staré
Pekárny
03.15 - Folklorní magazín
03.35 - ...a tuhle znáte?
04.05 - Bolkoviny

Sobota

05.30 - Banánové
rybičky
05.55 - Nedělní ráno
06.50 - Správy STV
07.15 -Televizní klub
neslyšících
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.40 - Exit 316 - Mise
10.55 - Chcete je?
11.05 - Mýty a fakta historie
12.00 - Křídlovka
pro Majoránka
13.00 - Notes
13.45 - Svět umění
14.35 - Znamení a rituály
14.50 - Světci a svědci
15.05 - Poklady světa
15.20 - Vyhlášení nejlepšího
handicapovaného
sportovce Česka
16.20 - Magazín Ligy mistrů
16.50 - Buly
přímý přenos
19.35 - Simpsonovi XIX
(9/20)
20.00 - Tibet volá po svobodě
20.55 - Bardo hodiny smrti
21.55 - Na plovárně
s Václavem Sůrou
22.20 - Mezi dvěma ohni
Britský koprodukční
film
23.50 - Pocta pro Ellingtona
(2/2)
00.30 - Čétéčko
00.50 - Tour de France
aneb Peklo na kolech
02.55 - Kamera na cestách:
Nová Evropa
očima Michaela Palina
(7/7)
03.50 -Vzhůru dolů!
Za tajemstvím Punkvy
(1/7)
04.10 - Krásný ztráty
04.35 - Za svědky minulosti

06:30- možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (11)
07:00- X-Men: Začátek I (6)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé IV (2)
08:00- Svět ve válce (8)
09:10- Svět 2009
09:45- Dvojí nasazení
- Mnichov
Německý thriller
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:50- Angličan, který
vylezl na kopec
Britská komedie
15:55- Vraždy v Midsomeru
IX
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (3)
19:55- Počasí
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:20- Dlouhý polibek
na dobrou noc
Americký thriller
23:45- Komici na šňůře
Americký dokument
01:40- Volejte Věštce
03:25- Svět ve válce (8)
04:20- Partie
05:00- Sinan Toprak I (8)

V (9)
01:20 Novashopping
01:45 Divoké dny
Americký film
03:10 Střepiny
04:10 Směr jih (64)
05:00 Novashopping
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00:35

21:20
21:45
22:15

20:00

18:00
18:50
19:30

17:30

15:05
17:00

11:55
13:20

10:15

07:20
07:50
08:20

06:50

06:20
Tajemný
oceán
Dobrodružství Antje
a jejích přátel (21, 22)
3-2-1 Tučňáci! (24)
Pirátova rodinka (15)
Moje první láska
Americký film
McBride:
To je vražda, madam
Americký krimi film
Dobrá voda (3)
Řetěz
Český krimi film
Četník ve výslužbě
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Dva a půl chlapa IV
(17)
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Výměna manželek IV
(4)
Střepiny
Mr.GS
Prvotní strach
Americký thriller
Kriminálka Las Vegas

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Pejsvídek a Medvísek
06.20 - Garfield a přátelé II
(21/26)
06.45 - Trojčátka (12/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Stříbrná paruka (2/5)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O zakletém hadovi
Pohádka
14.05 - Cesty víry
14.25 - Křesťanský magazín
14.40 - Sváteční slovo
religionisty
14.45 - Sňatky z rozumu (1/5)
16.20 -Vzhůru dolů!
Za tajemstvím
Punkvy (1/7)
16.40 - Generace "0"
16.55 - Moje rodina II (12/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací aneb
Rumburak králem
Říše pohádek (25/39)
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 - Herbert v ringu
20.50 - Daleko do Nashvillu
21.30 - 168 hodin
22.00 - Zprávy
22.05 - Branky, body, vteřiny
22.10 - Losování Sportky
a Šance
22.15 - Dalziel a Pascoe X
(4/5)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Huff II (2/13)
01.00 - Svět umění: Věda
a la Hollywood (3/4)
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.35 - Na cestě po Atlantidě
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
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Ivo Snídal vytáhl z fotoarchívu Keksy Ženy, těšte se! Na Hanou míří Rangers
K rozjímání nad časy dávno
minulými pozval prostějovský
fotograf Ivo Snídal své příznivce do Galerie u hradeb, kde
připravil výstavu pod názvem
„Vzpomínky na vývojku aneb
z archívu Ivo Snídala.„
Na vernisáži 10. března se sešli
známí prostějovští výtvarníci a
fotografové, přátelé a obdivovatelé snímků zvěčňujících prchavé okamžiky. Ivo Snídal je
jedním ze zakládajících členů
Spolku prostějovských fotografů, který vznikl jako volné sdružení aktivních amatérských fotografů s podobnými představami o společné činnosti. Vernisáže jejich autoarských či společných výstav jsou vždy společenskou událostí a příležitostí k

zamyšlení, diskuzím i kritickému pohledu.
„Fotografování se věnuji už
hodně dlouho, dá se říct od dětských let. Zajímají mě především lidské bytosti, výraz
tváře. Proto fotografuji převážně portréty nebo i akty,„
svěřuje se s tajemným úsměvem Ivo Snídal. Tentokrát sáhl
docela hluboko do svého fotoarchívu a na výstavu v nevelkém, ale stylovém prostoru
galerie vybral černobílé snímky. Dominují momentky z vystoupení legendární rockové
kapely Keks, ale nechybí ani
pověstné Snídalovy akty.
Černobílé vzpomínání je již
čtvrtou výstavou v Galerii u hradeb. Ta je součástí obchůdku s

originálními šperky a stylovými
doplňky z kůže, kovu a přírodních kamenů ve Školní ulici 34.
„Když jsme si vloni na podzim
pronajali tyto zajímavé prostory,
zůstala nevyužitá nevelká část za
obchůdkem. Na radu přátel jsme
zde po úpravách vytvořili tuto
malou galerii, která si okamžitě
získala své příznivce. Snažíme
se střídat výtvarné žánry, ale převažují fotografie. Máme termíny
zadané už na rok dopředu,„ prozradili majitelé galerie.
Nostalgicky se zahledět do minulosti a oddat se vzpomínkám,
které provokuje už jen magické
kouzlo prostředí umocněné
plaménky svící, můžete na výstavě Ivo Snídala v Galerii u hradeb až do 3. dubna.
-jp- Ivo Snídal zavzpomínal na rockery

Jedinečnou
celovečerní
show plnou erotiky, kostýmů a hlavně krásných mužských těl nabídne skupina
vytrénovaných
svalovců
zvoucích se The Rangers.
Kde? Ve Společenském
domě Prostějov. Kdy? Ve
čtvrtek 26. března 2009 od
19:00 hodin! Celovečerní
představení, které s jistotou
potěší NEJEN! oko každé
ženy. Na vystoupení přímo
nabité mužskou krásou a neskutečnou energií, lze získat
vstupenky v obvyklém předprodeji přímo na pokladně
Společenského domu nebo
objednávkou přes telefon
582 333 003, případně Emailem na adrese produk-

ce.sdpv@centrum.cz. Podrobnější informace lze také
získat na www.sdpv.cz.
Pořadatelé vystoupení také
uspořádali zajímavou akci 1+1!
To znamená, že kdo si zakoupí
jednu vstupenku dostane druhou automaticky jako bonus!
To se týká samozřejmě i těch
kdo si již na Ladies Party lístky
zakoupili. Majitelům vstupenek stačí jen navštívit pokladnu
Společenského domu, ukázat
již zakoupenou vstupenku, ke
které dostane druhou zdarma!
V podstatě to znamená, že lákavou erotickou show mohou
shlédnout zástupkyně něžného
pohlaví za pouhou stokorunu,
protože lístek stojí v předprodeji 200 Kč.
-zv-

Foto: Jarmila Pospíšilová

Líbáš jako Bůh - Vyhráli jste?
V předminulém vydání Prostějovského Večerníku jsme
vyhlásili velkou soutěž o zajímavé ceny. V koši byly boxerky, soundtracky, trička a
knížky Líbáš jako Bůh. Do
slosování přišlo tentokrát 127
odpovědí, z nichž jen jedna
byla špatná!
Zadání soutěžního úkolu znělo:
Doplňte odpověď Oldřicha Kaisera, kterou uštědřil Evě Holubové ve filmu:
Eva Holubová: „No prosím tě
Fanoušku, Bambulko, jak to, že
se tady válíš na křesle v botách?
Seber se a běž oškrábat namrzlý schody.„

Oldřich Kaiser: „Na to ti
…………………… (viz tajenka)!„ Správná odpověď: … SERE BÍLEJ TESÁK!„
Pro obrovský zájem byly ceny

navýšeny a nakonec bylo vylosováno těchto 20 výherců:
Tričko s logem filmu budou
nosit: Anna Janošíková z Kralic na Hané, Monika Faltýnková z Budětska, Šárka Motalová
ze Stražiska, Roman Jukl z
Čech pod Kosířem, Barbora
Fejfarová z Pardubic, Pavel
Šestořád z Prostějova, Lenka
Zabloudilová z Prostějova, Dana Šišmová z Prostějova a Jana
Jančíková z Prostějova.
Tričko s logem filmu a s podpisy všech zainteresovaných
vyhrávají:
Jana Grézlová z Ludmírova,
Libuše Zatloukalová z Vrbátek,

Hana Macholdová z Brna,
Gabriela Kupková z Prostějova, Pavlína Kašpárková z
Mostkovic.
Boxerky si obléknou: Marta.Sovíčková z Prostějova a Petr Dokoupil z Držovic.
Knížku Líbáš jako Bůh si
přečtou: Hana Buiglová z
Čech pod Kosířem a Eva Kadlecová z Prostějova.
Soundtrack z filmu si poslechne: Alena Rubešová z
Kostelce na Hané a Dagmar
Šmehlíková z Vrbátek.
Děkujeme všem za zaslání
názorů na film. Všechny byly
osobně předány paní režisérce

Marii Poledňákové.Výhercům
blahopřejeme! Ceny budou zaslány doporučenou poštou nejpozději do 20. března 2009. Vy,
co jste film ještě neviděli, nezoufejte. V kině Metro 70 jej
budou reprizovat hned několikrát - od 13. do 15. 4., dále od 30.
4. do 4. 5. a nakonec od 23. 5.
do 25. 5. 2009 v obvyklých časech. A nakonec jedna dobrá
zpráva - vy, co jste nevyhráli –
čtěte pozorně Prostějovský Večerník – již brzy budeme soutěžit s animovaným filmem z
produkce Walta Disneyho/Pixaru – Bolt, pes pro každý
případ.
-pv-

Holding Agel už v nemocnicích proinvestoval 928 milionů korun
Letos půjde do investic dalších téměř 350 milionů
Holding AGEL, který je provozovatelem i prostějovské
nemocnice, za poslední tři
roky proinvestoval 928 milionů korun. Finanční prostředky směřovaly zejména
do nákupu přístrojového vybavení a modernizace jednotlivých oddělení nemocnic a
poliklinik. Do zdravotnických zařízení skupiny v letošním roce bude směřovat dalších 344 milionů korun.
„Díky zavádění moderních
technologií a pořizování špičkových přístrojů se zvyšuje
kvalita, účinnost i efektivita
poskytované zdravotní péče.
Takto jsou vytvářeny příznivé
podmínky pro zkracování doby pobytu pacienta na lůžku a
současně je mu umožněn
včasnější návrat k jeho plnohodnotnému životu. Pacienti
našich zdravotnických zařízeních díky i těmto investicím
vysoce hodnotí úroveň posky-

tované léčby, což se odráží ve
výsledcích pravidelných průzkumů spokojenosti,„ uvádí generální ředitel holdingu JUDr.
Petr Vaněk.
V roce 2006 holding AGEL pořídil investice za 253 milionů
korun, o rok později již za 268
milionů korun a v roce 2008 investice dosáhly částky 407 milionů korun. K největším investičním akcím v uplynulých
třech letech například patřilo
vybudování nové mezioborové jednotky intenzivní péče
(JIP) a nového anesteziologicko-resuscitační
oddělení
(ARO) za více než 40 milionů
korun ve Vítkovické nemocnici. V téže nemocnici došlo i k
modernizaci porodnice. Byla
provedena rekonstrukce sociálních zařízení pro pacienty v
nemocnici Podlesí a úspěšně
bylo dokončeno vybudování
heliportu a nového parkoviště
v Nemocnici Valašské Mezi-

Zatím nejčerstvější investicí holdingu Agel je nové otevřené
zařízení CT vyšetření v nemocnici v Podlesí

říčí. Podstatným přínosem pro
zvýšení úrovně diagnostických vyšetření bylo pořízení
digitálního mamografu v Šumperské nemocnici.
V letošním roce investice do
nemocnic či poliklinik skupiny
dosáhnou 344 milionů korun.
K největším ukončeným investičním akcím bude letos patřit zprovoznění nového špičkového CT v kardiocentru
Nemocnice Podlesí za více než
50 milionů korun. Dále pak
Nemocnice s poliklinikou na
Italské v Praze byla již počátkem letošního roku vybavena
počítačovým tomografem a
RTG přístroji včetně systému
PACS za více než 15 milionů
korun. Pro Prostějovskou nemocnici bude zakoupeno CT
za zhruba 14 milionů korun a
rekonstrukce interny ve Vítkovické nemocnici si vyžádá
téměř 20 milionů korun.
-red-

Barmani se předvedou ve čtvrtek
Letos už podvanácté se do Prostějova sjedou mladí učni i profesionálové barmanského řemesla, aby zde změřili síly v
soutěži míchaných nápojů. Už
XII. rořník Hanáckého poháru
mezinárodní koktejlové soutěže
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-
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Nové cestovní pasy

V nosiči dat pasu, který se bude vydávat od 1. dubna
2009, budou uloženy dva biometrické údaje
Od 1. dubna 2009 se bude vydávat nový typ cestovního pasu –
cestovní pas se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat obsahujícím
dva biometrické údaje.
Žádost o vydání stávajícího typu
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s jedním biometrickým údajem lze podat nejpozději
do 24. března 2009. S tímto cestovním dokladem bude možné
cestovat do všech států světa,
včetně bezvízových cest do USA,
i po 1. dubnu 2009.
Upozorňujeme, že v souvislosti s
přechodem na výrobu nového typu biometrického pasu bude mo-

žné z technologických důvodů
podat v období od 25. března
2009 do 31. března 2009 pouze
žádost o vydání cestovního pasu
bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji,
nebo žádost o provedení změn a
doplnění údajů ve všech typech
cestovních pasů.
Všechny typy cestovních pasů
zůstanou platné po dobu v nich
uvedenou. Připomínáme, že k
cestám do států Evropské unie lze
kromě cestovních pasů používat
také občanské průkazy.
Jana Malíková,
ředitelka odboru

Velikonoční 24-hodinovka

"Plave celá rodina"

Město Prostějov, Domovní správa a oddíl plavání TJ Pozemstav Prostějov srdečně zvou
na Velikonoční 24-hodinovku s
názvem „Plave celá rodina„.
Akce se uskuteční v sobotu 28.
března 2009 v Městských lázních v Prostějově Zahájení je
naplánováno na 10.00 hodin.
Čtyřiadvacetihodinové štafety se
může zúčastnit bez rozdílu věku a
výkonnosti každý, kdo si troufne
uplavat 100 metrovou vzdálenost
(4 délky bazénu). Otestujete si tak
svoje fyzické schopnosti a za svůj
výkon obdržíte účastnický diplom. Zvláštní ocenění je připraveno pro nejmladšího či nejstaršího účastníka a nejrychlejšího
plavce do 10 a 18 let. Ve spolup-

ráci se Střední zdravotnickou
školou si můžete dát změřit tlak a
puls. Bude probíhat také soutěž
tříčlenných rodinných týmů.
Zvláštní kategorie, pro kterou tuto akci připravujeme, je nachystána pro nevidomé spoluobčany.
Zároveň štafetu poplavou i
závodní plavci, kteří se pokusí
uplavat co nejvíce kilometrů (rekord je 113 km 700 m). V odpoledních hodinách budou zařazeny bloky soutěží pro děti.
Vstupné na 1,5 hod. je 20,- Kč
(pro děti 15,- Kč). Na 4 drahách
volné plavání. Tento projekt
proběhne za finanční podpory
města Prostějova.
Výtěžek ze vstupného bude použit
na charitativní účely.

Kaléšek už za dvanáct dní!
Přípravy druhého ročníku degustátorské soutěže „Mostkovické
kaléšek“ finišují. Pořadatelé z vodáckého oddílu Samiqalitní v posledních dnech nevědí kam dřív
skočit, protože očekávaná akce
vypukne v sobotu 28. března v
mostkovické sokolovně. „Protože času už opravdu mnoho nezbývá stanovili jsme tři termíny
výběru vzorků do soutěže a to ve
středu 18. března od 16.00 do
17.30 hodin v pěstitelské pálenici
v Mostkovicích, ve čtvrtek 19.
března pak od 16.00 do 17.30 hodin v čechovickém pohostinství u
Jedličky, třetí a zároveň poslední
oficiální termín je středa 25. března od 16.00do 18.00 hodin opět v
mostkovické pěstitelské pálenici,“ uvedl hlavní organizátor Lubomír Karafiát. Kromě toho se
mohou zájemci na předání vzorků
domluvit i telefonicky na čísle
775362842 (Karafiát). Vzorek o
objemu 0,5 l má být označen druhem pálenky, rokem pálení, procenty alkoholu, jménem pěstitele
a místem pálení. Připomínáme, že
kromě pálenek budou do soutěže
přijímány i domácí likéry. Soutěžit se bude i v gurmánských kategoriích a to o nejlepší domácí
klobásku a nejlahodnější domácí
sekanou. Vzorky do této soutěže
budou přijímány v pátek 27. břez-

na od 17.00 hodin na adrese Lubomír Karafiát, Lipová 22 Prostějov-Čechovice, nebo přímo v sokolovně v Mostkovicích v sobotu
28.března od 14. 00 do 15.30 hodin. Soutěžit se bude i o nejoriginálnější etiketu a v kategorii o nejlepšího degustátora. Soutěžící,
kteří dodají soutěžní vzorek mají
vstup na akci a degustaci vzorků
zdarma. Hodnotit mohou i
návštěvníci bez dodaných vzorků, ale ti pak pouze za poplatek.
„Do dnešního dne máme do soutěže přihlášené vzorky z třinácti
obcí z pěti okresů. Prozatím je otevřeno 5 soutěžních kategorií destilátů a jedna domácích likérů,“
připomenul zeměpisnou různorodost soutěžících Lubomír Karafiát.
Znovu připomínáme že akci obohatí vystoupení malých mažoretek a mažoretů ze ZŠ Pivín. Na
závěr odpoledne se plánuje společné posezení u kytary. Návštěvníci
si budou moci zakoupit upomínkové štamprlky jak ze skla tak i z
keramiky. Putovní vítězný pohár z
kyjovské keramické dílny je už
také nachystán! Diplomy a ceny
pro majitele nejlepších vzorků
jsou již připraveny. Takže jako loni KDO CHCE VĚDĚT JAKOU
PÁLÍ, S PŮLČÍKEM AŤ NA
KOŠT VALÍ.
-zv-

Srdečné poděkování

od seniorů z Prostějova
Za všechny absolventy kurzu
"Spokojené stáří - pevné zdraví,
odpovědný přístup k vlastnímu
životu" bych tímto chtěla poděkovat Střední zdravotnické škole za opravdu vzornou akci, kterou připravila v podzimních a
zimních měsících pro seniory z
Prostějova.
Tento vzdělávací kurz probíhal
dvakrát v týdnu na Střední zdravotnické škole. V přednáškách
se střídaly dvě sympatické
mladé pedagožky, profesorky
SZŠ Ivana Vychodilová a Eva
Veselá. Obsah zajímavých témat byl na skvělé úrovni, výklad byl velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se informace z klasické, ale i alternativní medicíny. Byli jsme také seznámeni
se zdravou výživou, praktické

ukázky předvedl mladý kuchař
z kuchyně zdejší školy. Na přednáškách vládla přátelská atmosféra, k níž vedle poutavého
výkladu přispělo také útulné
prostředí učebny vybavené samoobslužným občerstvením kávou a čajem.Radostné bylo to
soužití, porozumění, všestranná
snaha poučit se a poznatky
přenést do osobního domácího
prostředí.
Závěrečným překvapením byla
rozlučková návštěva představitelů města Prostějova, místostarostů Miroslava Pišťáka a Vlastimila Uchytila. Návštěva zdůraznila zájem celé Rady a vedení města podpořit tuto akci.
Všem kompetentním osobám
patří naše poděkování.
J. N., absolventka kurzu
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Je tu jaro zas, zahrada volá vás
Zahradnické centrum Marciánová v Kostelci na Hané už rozkvetlo prvními jarními kvítky.
Sluníčkové květy narcisů a zlatice, blankytně modré kvítky krokusů, růžové hrozny hyacintů,
pestré petrklíče, tulipány a mnoho dalších rychlených květů už
nezvratně navozuje atmosféru
jara. Ta pravá jarní nálada zažene definitivně zimu už tento
víkend. Od pátku 20. března
uvítají v zahradnickém centru
příchod jara tradiční výstavou.
Stejně jako v minulých letech
bude alfou a omegou jarní výstavy vyzdobený skleník. Blížící se
velikonoční svátky skýtají nepřeberné množství variací a ara-

nžmá, které právě u Marciánů
povýšili na umění. Dekorace z
cibulovin a jarních květin doplněné o pokojové rostliny a doplňky jako kraslice, pomlázky a
další typické ozdoby navodí v
každé domácnosti tu pravou pohodu Velikonoc.
„První den jarní přehlídky bude
zaměřen na bylinky. Máme připravena semena i sazenice všech
možných chutí a vůní. Poradíme
i s výběrem správné keramiky na
pěstování aromatických rostlinek,„ uvedl . . . . . . Marcián.
„Druhý den, tedy sobota, pak bude ve znamení zeminy. Odborníci z firmy Rašelina Soběslav
ochotně poradí s výběrem správ-

ných substrátů pro různé rostliny,„ dodal.
Otvírání jara potrvá až do soboty
28. března vždy od 9 do 18 hodin. Návštěvníci si mohou zakoupit nejen velikonoční dekorace a bylinky. Pracovníci zahradnictví již připravili celou
škálu pokojových i okrasných
rostlin z českých, belgických,
holandských a italských školek,
aby zkrášlily zahrady, balkóny,
okna i prosluněná zákoutí domova. A odborná rada je bonusem
navíc!
-jp-

U Marciánů už je jaro v plném květu.
Foto: Jarmila Pospíšilová

Martin Hájek: V 90. letech byly Vrahovice opomíjeným předměstím
Musím zareagovat na článek
tiskové mluvčí Městského úřadu v Prostějově Jany Gáborové
z minulého čísla Prostějovského Večerníku. Autorka článku
mi vytýká, že zmiňuji pouze investice a opomíjím výdaje na
chod obce, provoz městské hromadné dopravy a technické služby. Tato výtka není pravdivá,
protože tyto výdaje nezamlčuji
a píši o nich jako o nevýhodě
případného odtržení Vrahovic
od Prostějova. Přesto přese
všechno se domnívám, že by se
Vrahovicím samostatnost vyplatila. Pokud jste přesvědčeni
o opaku, dokažte to čísly! Na
všechny tyto zmíněné výdaje
jsou dávány konkrétní částky.
Jistě by nebylo těžké propočítat, kolik by nově vzniklá obec
na tyto služby potřebovala.
Rozhodně nezpochybňuji, že město v posledních letech investovalo do Vrahovic značnou částku. Je
ale potřeba připomenout, proč se
tomu tak stalo. Dovolím si krátký
výlet do nedávné historie. V 90.
letech byly Vrahovice opomíjeným předměstím, na které v rozpočtu nikdy moc nezbývaly peníze. To se změnilo v roce 1997,
kdy se větší skupina občanů ozvala s tím, že bychom se měli od mě-

sta odpojit. Tehdy dostalo vedení
města strach z další dezintegrace
Prostějova a tehdy započaly ony
masivní investice, které před nedávnem ustaly. Přitom je třeba
zdůraznit, že ve vedení města stojí stále takřka titíž lidé jako před
deseti lety, takže není možné vymlouvat se na nějaké předchůdce.
V závěru Jana Gáborová píše o
"možné" celkové rekonstrukci
školy, ke které by "mělo dojít".
Nabízí se otázka, zda by k ní skutečně došlo, pokud by se občané
Vrahovic neozývali a nepsali rozhořčené dopisy do tisku.
Martin Hájek, Vrahovice

Město: V posledních letech
bylo do Vrahovic
investováno 100 milionů korun
Město Prostějov dbá o rozvoj
celého svého území. Stavební investice i údržba se týkají stejně
centra jako sídlišť či městských
částí. Stavební investice do Vrahovic dosáhly v posledních pěti
letech bezmála 100 milionů korun. Z pohledu investora – města
– není možné realizovat nákladné
stavební akce vždy ve všech částech města současně. Proto bylo
postupováno systematicky –

nové infrastruktury se v 90. letech
dočkala nejdříve západní část
města, která se tou dobou rychle
rozvíjela. Teprve poté se pozornost zaměřila na obnovu a dobudování infrastruktury v části
východní. Přitom podnětů ze
všech částí města zaznamenává
úřad velké množství a není možné domnívat se, že všem požadavkům obyvatel (nová hřiště,
sportoviště, chodníky, parkovací
místa apod.) může být vždy beze
zbytku vyhověno.
Další část problematiky pak tvoří
samotná údržba a chod dané městské části. Podíváme-li se na
konkrétní částky ve Vrahovicích
(propočtené průměrem skutečných nákladů v posledních pěti
letech), pak docházíme k následujícím přibližným ročním výdajům.
Přibližná roční částka na chod
městské části – 11,02 milionů korun. K této sumě je třeba přičíst
přibližně 1,8 milionů korun ročně
na veřejné finanční podpory
(sport, farnost) a činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Prostějov, četa Vrahovice
(nezapočítán nákup nových cisteren).
Zcela mimo tento výčet zůstává
hypotetický výdaj na chod obec-

ního úřadu a jeho zaměstnanců
(při samostatné obci), což je položka nezanedbatelná (a v tuto
chvíli těžko odhadnutelná).
Ovšem při počtu obyvatel ve Vrahovicích je téměř nemožné předpokládat, že by případný starosta
pracoval jako starosta neuvolněný a úřad neměl žádné zaměstnance.
Závěrem proto drobné konstatování, že totiž nastíněné hospodaření samostatných Vrahovic s hy-

potetickou částkou 25 – 30 milionů korun je třeba posuzovat nikoli přes růžové brýle, ale realisticky, a to jednak s ohledem na neupřesněnou daňovou výtěžnost (jiná je daňová výtěžnost z nemovitostí stojících v městské části a jiná v samostatné obci) a jednak s
ohledem na předpokládané (a v
tuto chvíli i nepředpokládané)
výdaje Vrahovic.
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Přibližné roční výdaje Vrahovic
- 1,8 milionů korun – úhrada prokazatelné ztráty na linkách MHD
v úseku od autobusového nádraží po konečnou v Čechůvkách,
- 1,8 milionů korun – výše neinvestičního příspěvku pro ZŠ Majakovského,
- 1,9 milionů korun – výše neinvestičního příspěvku pro MŠ Smetanova,
- 2,6 milionů korun – dotace na likvidaci komunálního odpadu
(nad rámec zákonem vybraných poplatků),
- 700 tisíc korun – blokové čištění, černé skládky, kropení komunikací, úklid zastávek, čištění kanalizačních vpustí, čištění krajnic a chodníků, atd.,
- 1 milion korun – sečení, sběr listí, zmlazení keřů, řež, udržovací
řez stromů, ošetření zeleně, výsadba stromů, atd.,
- 500 tisíc korun – náklady na údržbu chodníků a komunikací
- 170 tisíc korun – náklady na správu a údržbu hřbitova,
- 330 tisíc korun – náklady na elektrickou energii (VO),
- 220 tisíc korun – náklady na správu bytů a nebytových prostor

Plumlovská škola ožila multikulturními dny
V úterý 10. března připravili
na druhém stupni plumlovské základní školy učitelé pro
své žáky celodenní projekt
věnovaný náboženským a
národnostním menšinám, se
kterými se můžou čím dál
častěji setkat v České republice. „Je důležité znát nejen
vlastní tradice a historii, ale
protože se stále více setkáváme i s příslušníky jiných
národností a chceme s nimi
vycházet, musíme se snažit je
co nejvíce poznat, proto děláme tento projekt,“ řekl na
úvod Prostějovskému Večerníku Tomáš Polák, který měl
multikulturní den na starosti.
Pro žáky bylo připraveno dvanáct dílen, které se rozdělily na
čtyři okruhy vždy po třech skupinách. První okruh se věnoval

Židům, jejich národu, zvykům,
oblečení a mystice. Druhý seznámil žáky s vietnamskou a
čínskou kuchyní, východní filozofií a způsobem života, tématem třetího okruhu byla romská
hudba, jazyk a historie. Poslední
téma zaměřilo svou pozornost
na Afriku.
Projektový den vyvrcholil v tělocvičně, kde v hodinovém pásmu žáci předvedli výsledky své
práce. K vidění tak byla ukázka
jógy, tibetská vlajka, kterou si
žáci připomněli nedodržování
lidských práv v této zemi. Zazněla také romská píseň, žáci
zdramatizovali romský příběh,
zhlédnout jsme mohli módní
přehlídku tradičních židovských jarmulek a oblečení opatřeného nezbytnou Davidovou
hvězdou, která odkazovala na
holocaust. Závěr patřil africkým

maskám, sportovcům a osobnostem.
Do projektového dne se zapojil
také plumlovský první stupeň.
Ten si během týdenního snažení
přiblížil vybrané země Evropské unie. Hlavním mottem,
které provázelo všechny skupiny, bylo: „Není důležité, ze které
země jsi, důležité je, jakým jsi
člověkem.“ I prvostupňáci po
vzoru svých starších kolegů
předvedli v mini besídce své výtvory. Kromě České republiky
se představila Belgie, Francie,
Holandsko, ale také Švédsko,
které se ukázalo na samotný
závěr. Spolužáky na sever Evropy pozvala cestovní kancelář Nejmladší zakončili den mini besídkou. Plumlovské prvostuViking, následovala ukázka vi- pňáky nejvíce
kingských náramků, švédské
kuchyně a vyvrcholením byla stupni zhodnotila učitelka čtvrté ale když vidím, jak se to dětem
ukázka z knihy Děti z Bullerby- třídy Jana Zelená: „Celý týden líbilo, tak to určitě stálo za vynanu. Projektový týden na prvním byl na přípravu velmi náročný, ložené úsilí.“
-zv-

Páťáci z Němčic se nenudí aneb - kdo si hraje, nezlobí!

Třídní učitelka 5. třídy němčické základní školy Anna
Vlčová má na starosti dvaatřicet
žáků. Sami jistě uznáte, že pokud chcete takovou hordu dětí
udržet jak se říká na uzdě, musíte je zabavit. „Na podzim jsem
je přihlásila do celostátní internetové soutěže „Hravě žij
zdravě“, týkající se zdravého životního stylu a stravování. Děti
v rámci tohoto kurzu plnily
různé úkoly a hry a na konci každé lekce je čekal závěrečný bodovaný test. Získané body se
sčítaly s těmi, které dostaly za
záznamy o svých pohybových
aktivitách a pitném režimu,“
uvedla Anna Vlčová. A jak snažení němčických páťáků dopadlo? Získali první místo v této
soutěži v rámci Olomouckého
kraje a odměnou jim bylo pozvání na tiskovou konferenci do
Prahy, kde se sešly nejlepší páté
třídy z každého kraje naší republiky a kde jim také byly předány
ceny. „Protože to máme do Prahy přece jen trochu z ruky, domluvila jsem se s organizátory
soutěže, že nám ceny pošlou.
Každý žák, který se do soutěže
zapojil a úspěšně ji dokončil,

obdržel značkový batoh TOPGAL. Žáci byli s výhrou spokojeni a určitě měli radost i rodiče.
Samozřejmě také naše škola,
která díky páté třídě obdržela
certifikát pro školy, podporující

zdravý životní styl,“ vypovídala
dále spokojená třídní učitelka.
Kdo by si však myslel, že tímto
úspěchem všechno končí, mýlil
by se. „Naše další aktivita
vznikla docela nenápadně. V

hodině slohu dostaly děti za
úkol vymyslet křížovku s tajenkou pro své spolužáky. Křížovky se povedly, proto nás napadlo v hodině geometrie narýsovat
čtvercovou síť a napsat křížov-

Jsou nejlepší.Páťáci z Němčic nad Hanou zvítězili v rámci Olomouckého kraje v internetové soutěži„Hravě žij
zdravě“.

ky do ní, aby byly použitelné jako zábavná pomůcka pro mladší
děti,“ popisuje další originální
nápad Anna Vlčová. Mladí
křížovkáři však nemysleli jen na
své mladší spolužáky. Velká písmena a velké čtverečky v jejich
křížovkách přímo vybízely k tomu, aby jimi udělali radost také
babičkám a dědečkům v místním penzionu. A tak vznikla složka křížovek pro mladší žáky a
seniory. Jejich učení tak má
smysl a dokonce udělá radost
někomu jinému. „To, že si sami
vyrábíme v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností
zajímavé pomůcky, které nám
pomáhají lépe si zapamatovat
učivo v jiných předmětech, už
bereme jako samozřejmost a
zábavu. Tím vším se učíme.
Máme svá želízka i v literární
soutěži Andersenova hvězdička, dva naši žáci budou reprezentovat školu v okresním kole
recitační soutěže. Páťáci patří
mezi nejaktivnější žáky na škole. Kéž by jim ta aktivita vydržela co nejdéle i na druhém stupni,“ chválí závěrem své pilné
ovečky spokojená třídní učitelka.
-zv,av-
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Kocourkov? Ne, prostějovská realita. Tradiční fotbalová bašta mizí pod
rypadly bagrů, ale nezoufejte, fotbal se bude hrát jinde... Foto: Z. Pěnička

Sportovní tipy
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Město získalo dotaci, Prostějovská krasobruslařka
výstavba hřišť může začít stříbrná na MČR!
Fotbalový stánek jen pro 180 diváků je ale pro mnohé zklamáním...
Město Prostějov získalo dotaci z fondu ROP NUTS II
Střední Morava ve výši 33 milionů korun na realizaci projektu s názvem Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějov – sportovní areál sídliště E. Beneše. Přeloženo do
srozumitelné češtiny, ve výstavbě nového fotbalového
stadionu již nic nebrání. No
stadionu..., fotbaloví fajnšmekři si představovali zcela jistě
něco jiného. Jak ale z popisu
nového fotbalového stánku
vyplývá, v Prostějově vzniknou dvě nové travnaté plochy,
jenomže pouze s tribunu pro
diváky s kapacitou 180 míst. A
to ještě oboustrannou. Prostějovská radnice tím dává jasně
najevo, že s "velkým" fotbalem už ve městě nepočítá.
"Projekt je zaměřený především
na vytvoření kvalitních podmínek pro pohybovou a sportovní výchovu mládeže jak v
rámci školní výuky, tak i v rámci mimoškolních aktivit, zejména organizované tělovýchovy.
Půjde o sportovní centrum

mládeže," vysvětluje Jana
Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Projekt řeší revitalizaci stávajícího sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v sousedství Základní školy Edvarda Valenty.
Jeho součástí je rekonstrukce
travnatého hřiště, výstavba hřiště s umělým trávníkem, umístění tribuny pro zhruba 180 diváků
mezi oběma hřišti a výstavba objektu šaten, provozního a sociálního zázemí na jižní straně sportovního areálu. Součástí řešení je
i vybudování parkovacích ploch
nejen pro potřeby sportovního
areálu, ale i sídliště E. Beneše s
celkovou kapacitou 60 stání.
Objekt šaten, provozního a sociálního zázemí je navržen ve
dvou úrovních, a to s částečně
zapuštěným krytým parkovištěm ve spodním podlaží a prostory šaten, rozhodčích, provozních místností a kanceláří v horním podlaží. Tribuna má kapacitu asi 180 sedících diváků a je řešena oboustranně, tedy s možností sledování sportovních utkání na obou hřištích. Mimo sek-

torů pro diváky a střídaček pro
hráče jsou zde situovány i WC
pro diváky a prostory pro hospodářské zázemí areálu. Hřiště s
umělým trávníkem III. generace
o celkové ploše cca 106 x 60 m
doplňuje i umělé osvětlení a
oplocení ze záchytných sítí.
"Hlavní travnaté hřiště o celkové
ploše 115 x 76 m má parametry
(rozměry hrací plochy, výběhové zóny, střídačky) odpovídající požadavkům soutěžních utkání všech kategorií i soutěží v
rámci ČMFS i UEFA. Je vybaveno umělou závlahou a záchytnými sítěmi za brankami," uklidňuje fotbalové fanoušky, kteří
byli zvyklí na pořádné fotbalové
mače na hřišti ve Sportovní ulici,
Jana Gáborová.
Celkové náklady na realizaci tohoto záměru přesáhnou 50 milionů korun. Nový fotbalový
stánek by měl být dokončen v
roce 2010. Ohlasy fotbalových
odborníků z celého okresu zveřejníme v příštích číslech Večerníku. Už nyní ale předesíláme,
že většina z nich je zklamána.
-zv-

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta Prostějova Jan Tesař při podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu fotbalového stadionu.
Foto: J. Andrýsek

Hokej bude!
Zůstane Aleš Flašar trenérem?
Jak nám v exkluzivním rozhovoru potvrdil šéf
prostějovského hokeje Zdeněk Zabloudil,

sport číslo jedna z našeho města nezmizí! Hokejový boss sice nadmíru lituje sestupu dorostu do krajského přeboru a zavřených bran
play off pro mužstvo, ale už nyní skládá mozaiku příští sezony. "Po patnáctém kole
jsem chtěl mužstvo odhlásit ze soutěže, ale
příchod trenéra Flašara tým nadmíru pozvedl. Od té doby jsem už tak černé myšlenky neměl. Novou sezonu zahájíme s čistým
stolem a v úplně jiné atmosféře, než tomu
bylo na začátku té minulé. To už se snad ani
nemůže nikdy opakovat," řekl mimo jiného
Zdeněk Zabloudil.
V obsáhlém rozhovoru, který otiskujeme na
straně 28 dnešního vydání Večerníku, mluví
hokejový šéf upřímně o všem, co Jestřáby provázelo celou sezonou. Zpackaný začátek, dluhy hráčům, vyhazovy některých dřívějších
opor a podobně. V tuto chvíli jsou jisté jen dvě
věci. Jestřábi budou pokračovat v hokeji i v
příští sezoně a v mužstvu podle Zdeňka Zabloudila zůstává největší opora Roman
Hlouch. Dnes (v pondělí 16. března) by měl
smlouvu podepsat i trenér Aleš Flašar. Zda se
tak skutečně stane, budeme informovat příští
týden.
-zv-

Je to stříbro! Na tváři novopečené stříbrné medailistky Elišky
Hubáčkové hraje bezprostředně po předání poháru spokojený
úsměv
Dvanáctiletá Eliška Hu- ních krůčcích na prostějovbáčková dovršila svou výte- ském ledě.
čnou sezónu vynikajícím Krasobruslení jako sport se
výsledkem. Talentovaná na- díky mezinárodním úspěděje prostějovského kraso- chům posledních let znovu
bruslení totiž dokázala na vrací do povědomí a je to dobrněnském
Mistrovství bře, protože je to krásný
České republiky mladšího sport, který vyžaduje nejen
žactva, žactva a juniorů vy- fyzickou a technickou zdatbojovat stříbrnou medaili. nost, ale také smysl pro hudPotvrdila tak jen své průb- bu, eleganci a kultivovanost
ěžné postavení v žebříčku projevu. Jako individuální
Poháru Českého kraso- sport je samozřejmě náročný
bruslařského svazu pro rok na zabezpečení podmínek pro
2008, ve kterém se umístila trénink, a tak je na místě pov konkurenci 68 závodnic v děkovat všem firmám a spokategorii mladší žačky tak- lečnostem, které naši mladou
též na druhé pozici.
sportovkyni podporují. Na
Eliška si vybruslila kýženou prvém místě patří poděkování
medaili v neuvěřitelně dra- společnosti TK PLUS, výzmatickém a napínavém závo- namnému marketingovému
dě zásluhou perfektně zvlád- partnerovi v oblasti propaganuté volné jízdy, když po ce a reklamy, firmě Plastikrátkém programu byla až mex, s.r.o., firmě Lorgit, Léčtvrtá. Druhá nejlepší „vol- kárně Karlov v Prostějově,
ná“ ji posunula až těsně pod firmě Eleman, s.r.o. a dalším.
samotný vrchol za vítěznou Zvláštní poděkování patří též
Ostravanku Janu Coufalo- Městu Prostějov, které podvou. „Na všech závodnicích poruje činnost prostějovskébyla patrná určitá nervozita ho klubu KRASO-bruslení
již v krátkém programu, kde dotacemi na úhradu ledové
se plní dané povinné prvky. plochy. Bez této podpory by
Žádná z dívek se nevyvarova- nemohlo krasobruslení v Prola drobných chyb, a tak po stějově existovat. „Děkujeme
první části závodu nebylo nic také panu řediteli ZŠ ul. Dr.
rozhodnuto. Eliška, která na- Horáka v Prostějově, Ivanu
stoupila s handicapem týden- Pospíšilovi, třídní učitelce,
ního tréninkového výpadku v Jaroslavě Strachoňové a
důsledku virového one- všem vyučujícím za vstřícmocnění, útočila na medaili nost a pomoc při skloubení
ze 4. místa. Precizní volnou náročné tréninkové přípravy
jízdou, hodnocenou jako dru- se zvládáním předepsaného
há nejlepší, si zabezpečila učiva,“ nezapomněla zmínit i
stříbrnou medaili a titul vice- pochopení pedagogů Jitka
mistryně ČR,“ popsala Hubáčková.
průběh závodu její maminka Elišku teď čeká krátký odJitka Hubáčková. Velkou ra- dech, ale již koncem března
dost z dosaženého úspěchu začne připravovat nový krátměla samozřejmě i trenérka ký program a volnou jízdu pro
Marta Havlová ze Zlína, u příští sezónu, neboť postupuje
které se Eliška tuto sezónu do kategorie žaček, kde bude
připravuje a jejímž vedením soupeřit s o rok i o dva roky
prošlo mnoho vynikajících staršími děvčaty. Rozhovor s
krasobruslařů. Radovala se i Eliškou Hubáčkovou přinesepaní Vladislava Hejčíková, me v některém z příštích vytrenérka, která Elišku jako dání Prostějovského Večerpětiletou vedla při jejích prv- níku.
-jh,zv-

Volejbalistky PROSTĚJOVA
o finále s pražským Olympem
Přesně patnáct dnů po naplnění prvního ze tří kroků na
cestě za vysněným domácím
mistrovským titulem se volejbalistky Prostějova vrhnou
do mise s pořadovým číslem
dvě a názvem: SEMIFINÁLE. Už tuto sobotu 21.
března přivítají v Městské hale Sportcentrum DDM tým
PVK Olymp Praha. Pátý tým
extraligové tabulky po základní části vyřadil ve čtvrtfinále trochu překvapivě čtvrtou Ostravu (3:1 na zápasy –
pozn.red.). A právě s obhájcem extraligového prvenství
si to tak hráčky VK Prostějov
rozdají v boji o vstupenku do
letošního finále nejvyšší tuzemské soutěže volejbalistek.
První utkání série, hrané opět
na tři vítězné zápasy, začíná
na Hané v 17:00 hodin. A loňské selhání ze semifinálového derby s Olomoucí je prý
zapomenuto! „Bereme jen

postup. O tom nelze při pohledu na sílu obou kádrů pohybovat! Snad tuto roli potvrdíme a série nebude ani dlouho trvat,“ neskrývá optimismus první muž prostějovského volejbalového klubu Petr
Chytil. Druhá dvojice letošního play off volejbalistek
bude zřejmě vyrovnanější.
Dle očekávání ji tvoří družstva VK Královo Pole Brno a
SK UP Olomouc. Právě rival
z Olomouce bude chtít proti
Brnu navázat na loňskou semifinálovou senzaci a konečnou stříbrnou pozici. Jihomoravanky by zase rády potvrdily druhou pozici z dlouhodobé části extraligové
soutěže.
Více o nadcházejícím semifinále mezi Prostějovem a
Olympem, ale také stručné
ohlédnutí za čtvrtfinálovým
vyřazením Přerova najdete na
straně 26.
-pk-
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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

Tel.: 773 645 907

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

BYTY - PRODEJ

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

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

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: dohodou

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

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!

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!
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.,

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

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 o výměře 564m2 na RD v
Prostějově - Čechovicích. Cena:1090,-Kč/m2
Prodej st. pozemku 2719m2 na RD v Kostelci
na Hané. Lze rozdělit na tři pozemky cca po
800m2.
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.
8. aukce (značená A8)
Prohlídky
pátek 20.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce
středa 25.3.2009 od 13:00 hod. do 15:30 hod.
9. aukce (značená A9)
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.

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

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

kralice, okr. Prostějov
Pronájem nebytových prostor 5 km od Pv, 150 270 m2 vhodných pro výrobu nebo sklady – sv.
výška 8 m, vytápěno, rampa, příjezd kamionem.
cena: kč 400,-/m2/rok + služby

NOVINKA

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+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.

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

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

BYTY - PRODEJ

Prostějov, ul. újezd
Pronájem jednotlivých kanceláří velikosti od 18
m2 do 70 m2 v admin. budově v centru města,
celková plocha 880 m2. Výtah, nová okna, koberce, osvětlení, tel. přípojky, internet.
cena: kč 1.200,-/m2/rok + služby

Prostějov, Okružní ul.
Prodej bytu 2+1 s alkovnou v osobním vlastnictví, 3. patro, 55 m2, lodžie. cena: kč 890.000,-

Prostějov, ul. újezd
Pronájem nebyt. prostor v prům. dvoře, vhodných na sklady, kanceláře, lehkou výrobu, služby,
jazyk. školu apod. 105 m2 – kč 15.000,-/měsíc
155 m2 – kč 15.000,-/měsíc
160 m2 – kč 15.000,-/měsíc
Prostory mají samostatné soc. zázemí, plyn. ÚT,
el., vjezd a parkování nákl. autem.

SLEVA!

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.

REAL
SPEKTRUM
Po - Pá 8 00 - 17 00 hod

Prostějov, ul. kostelecká
Družstevní byt 3+1, dům i byt po komplet. rekonstrukci, zděné jádro, 72 m2, 6. patro, lodžie.
cena: kč 1.368.000,-

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
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Prostějov, ul. újezd
Pronájem prostor vhodných pro skladování,
lehkou výrobu, případně diskotéku. Plocha v
přízemí 450 m2, v 1. patře 212 m2. Rampa, nákladní výtah, vzduchotechnika a klimatizace.
cena: kč 700,-/m2/rok + služby

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 890.000,2+1, ul. sárka – DB, 55 m2, 4. patro, plast. okna
– SLEVA!
kč 960.000,2+1, ul. b. šmerala – DB, 65 m2, 7. patro, lodžie, plast. okna
kč 1.099.000,- + provize
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 1.368.000,-

byty – PrOnájem:

1+kk, Waitova ul. – jen pro 2-3 studentky
kč 2.100,-/měsíc vč. inkasa/1 osoba
1+1, a. slavíčka kč 4.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, sídl. svornosti
kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+kk - nový, nám. t. g. masaryka
kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+1 po rekonstrukci, mozartova ul.
kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa

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 4 roky, v žádané části
města, v 1.p./z 5, výtah v domě; prostorná koupelna, kuch. linka vč. spotřebičů, nízké měs.
poplatky
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
SLEVA– NOVÁ
CENA: 979 000 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

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

www.realspektrum.com

16. 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
04 PV
novém kuponu. Uzávěrka hlasování je 31. března 2009.

16. 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

RD- PRODEJ

Michael Vejmola

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

tel.:
mobil:

www.asistent-reality.cz

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

NABÍZÍME:

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

NOVINKA!

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

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

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV

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 - Rozsáhlá nemovitost 2 km od Slavkova u Brna,
klidnápoloha.Obytnáčást3+1,1+1,vjezddodvora,tenjeuzavřen
hospodářskými stavbami, rozsáhlázahradasesamostatnýmvjezdem /možné další stavební místo/,veškeré inž.sítě, nutná modernizace.Celkovávýměra 2.380m2.
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

3+1 Přemyslovice
Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 72m2, plastová okna, nová kuchyňská linka, nové etážové topení, vlastní
kombinovaný kotel na plyn, 2. patro, 2 velké sklepy, dvojgaráž, zahrada se zahradní
chatkou, udírna. Cena: 1.040.000,- Kč

NÁŠ TIP!

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

Chatka Brodek u PV Tel. : 777 851 606
Dřevěná chatka, rovinatý oplocený pozemek o výměře cca 400m2, příjezdová
komunikace, voda ze studny, elektrika na
hranici pozemku. Vhodné k rekreaci.
Cena : 120.000,- Kč
RD 5+1 Čehovice – okr. Prostějov
pozemek: 1.145 m2, garáž, zahrada, řadový
dům po rekonstr., balkon, komp. IS,
Cena: 2.500.000,-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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

NOVINKA!

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

2+1 Dolní, PV
Tel.: 777 851 606
Zrekonstruovaný byt s prostornou šatnou,
58 m2, II. patro, zděné bytové jádro, nová
koupelna, nová kuchyně, plovoucí podlahy, prostorná lodžie, plastová okna. Pro
klienta s hotovostí výrazná sleva.
Cena : 1.248.000,- Kč

RD Želeč 3+1 – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, garáž, zahrada, průjezd,
sedlová střecha, hala, komp. IS.
Cena: 1.470.000,-Kč

2+1 Prostějov – Držovice Tel.: 777 231 606
Osobní vl., 52m2, I.patro, zděná koupelna, vlastní vytápění kombinovaným
kotlem. V ceně garáž.
Nová Cena : 1.300.000,-

Polkovice 3+1, poz. 188 m2
485.000,-Kč
Vrchoslavice 3+1, poz. 660 m2 490.000,-Kč
Pěnčín 3+1, garáž
1.300.000,-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
1.470.000,- Kč
Držovice 2+1 poz.337 m2
1.590.000,-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
Dolany, okr. OL 6+1, garáž 5.600.000,-Kč
Prostějov – Wolkerova
6.500.000,- Kč
Prostějov – Olomoucká
7.000.000,-Kč
Prostějov - hl. nám.T.G.M. 21.500.000,- 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,…
Chcete prodat RD nebo byt? Díky naší
široké databázi klientů Vám nabízíme
rychlé zprostředkování prodeje.
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz,
www.nemovitosti.cz.

RD Nezamyslice
Tel.: 777 851 606
Dispozičně 2+1, zastavěná plocha 43m2,
zahrada 840 m2. Veškeré inženýrské sítě.
Sleva !!! Nová cena 660.000,- Kč

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 : 1.100.000,- Kč

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

1+1, n/c, Brněnská, PV
2+1, z/c, Vodní, PV
2+1, n/c, centrum, PV
3+1, n/p, Špály, PV

6.000,- Kč/měs. vč.ink.
6.000,- Kč/měs. + inkaso
7.000,- Kč/měs.+.ink.
8.500,- Kč/měs. vč. ink.

BYTY PRODEJ:

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

POZEMKY:

St.p. Lešany, 1480 m2,
Bedihošť, 700 m2
Kostelec na Hané, 2600 m2
St.p. Vrahovice, 926 m2

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

NEBYTOVé PROSTORY:

Garáž Držovice
104.000,- Kč
Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

Prodáme váš byt, rodinný dům či chalupu

olomouc, Přerov, Prostějov

volejte ZdArmA 800 555 365

DOMY – PRODEJ

POZEMKY – PRODEJ

Kostelec na Hané 2.700 m2
400,-Kč/m2
Držovice 1.861 m2
1.150,- Kč/m2
Domamyslice 18.867 m2
1.250,-Kč/m2
Mostkovice 700 m2
1.440,-Kč/m2
Vrahovice 830 m2
260.000,-Kč
Konice 1.327 m2
430.000,-Kč
Ohrozim 1.171 m2
695.000,-Kč
Záhoří u Seloutek 3600 m2
745.000,-Kč
Vrchoslavice 5.000 m2
820.000,-Kč
Kostelec na Hané 2.161 m2
920.000,-Kč

BYTY - PRODEJ

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 Dolní, p/ov, 58 m2
2+1 Šárka, p/ov, 62 m2
2+1 Brněnská c/ov, 65 m2
2+1 Okružní p/ov, 64 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
940.000 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
1.290.000 Kč
1.290.000 Kč
1.300.000 Kč
1.345.000 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

1+kk Partyzánská c, 41 m2 3.500,-Kč + 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 m2 5.800,-Kč vč. ink.
2+1 Fügnerova c,39 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Fügnerova, c, 45 m2 7.500,-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.

www.asistent-reality.cz

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

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

Aktuální nabídka:

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

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.
SLEVA! 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
Prostějov - pronájem bytu
1+1 sídl. E. Beneše, panel, 4.
NP,bezbalkonu,výměracca
32 m2. Volné od 1.3.2009.
Cena:6.200,-Kčvčetněinkasa

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 !!!

Nebytové prostory
Prostějov - pronájem
nebyt. prostor na ul.
Dolní vhodných k provozování obchodu, sídla
firmy, skladování apod.
Celková podlah. plocha 75 m2, vytáp. na zemní
plyn, parkování u objektu. Objekt v rekonstrukci, možnost staveb. úprav dle nájemce. Prostory
možné rozdělit na dvě samost. prodejny.
Cena: v RK
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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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

Tel.:606 922 838

Byty prodej Prostějov:
1+1 Matrinákova, osobní vlastnictví, panel, 32m2,
5.patro, nový výtah, dům i byt po rekonstrukci, orientace jižní, ihned volný.
Cena: 770.000,-Kč
2+kk Hybešova, družstvo, panel, 37m2, 4.patro
ze 4, výtah, loggie, orientace na jih, dům po revitalizaci, nízké měsíční náklady, klidné místo, ihned
volný.
Cena: 920.000,-Kč
3+1 Kostelecká, družstvo, panel, 72m2, dům po
kompletní rekonstrukci, byt v původním udržovaném
stavu, orientace východ-západ. Cena: 1.100.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
2+1 Belgická, 44m2, 7.patro, panel, plastová okna, nezařízený, ihned volný.
Cena: 5.500,-Kč/měsíc + inkaso 800,-Kč
2+1 Holandská, 45m2, 5.patro, panel, po rekonstrukci, orientace jižní. Cena: 7.500,-Kč/měsíc
2+1 J.B. Pecky, 55m2, 1.patro, cihla, byt po kompletní precizní rekonstrukci, ihned volný.
Cena: 8.000,-Kč/měsíc
Byty výměna:
2+1 Moravská, Prostějov, družstvo (s možností
převodu do OV), panel, 2.patro, balkon za 1+1 v
PV s doplatkem dle dohody.
Domy prodej:
RD 4+1 Kojetín, okr. Přerov, patrový, koncový,
smíšené zdivo, dvorak s přístavbou, ústřední topení - tuhá paliva, vodovod, elektřina 220V, kanalizace, plyn před domem, po prodeji ihned volný.
Cena: 550.000,-Kč
RD 3+kk Obědkovice, okr. Prostějov, přízemní řadová zemědělská usedlost, smíšené zdivo,
průjezd, hosp. přístavky, uzavřený dvůr, zast.
pl. 1.056m2, zahrada 1.616m2, topení ústřední
plynové, vodovod, žumpa, koupelna s vanou a
sprchovým koutem, možnost rozšíření obytné
plochy.
Cena: 600.000,-Kč
RD Lípy, okr. Olomouc, řadová patrová zástavba
s č.p. s hosp. přístavky a stodolou ve střadu obce,
pozemek cca 1.000m2, objekty ve velmi špatném
technickém stavu určené k demolici s možností
využití stávajícího stavebního materiálu.
Cena: 850.000,-Kč
RD 3+1 Plumlov, okr. Prostějov, řadový, patrový,
v klidné části obce, topení na tuhá paliva, vodovod,
elektřina 220/380V, žumpa, plyn a kanalizace před
domem, soc. zázemí s vanou a WC, dvorek, předzahrádka, určeno k rekonstrukci. Cena: 990.000,-Kč
Pozemky prodej:
Prostějov -lukrativní stavební pozemky v severní
části města, 2 pozemky o výměrách 1.800 a 2.400
m2 (s možností rozparcelování), inženýrské sítě a
příjezdová cesta v těsné blízkosti pozemků.
Cena: 1.100,-Kč/m2
Ostatní:
Prodej řadové garáže Prostějov-Krasice,
Moravská, elektřina, zvýšená vrata.
Cena: 220.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor (zubní ordinace)
Prostějov, Erbenova, zvýšené přízemí, 112m2,
ordinace, soc. zázemí, čekárna, úklidová místnost.
Cena: 6.600,-.Kč/měsíc + energie
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ
PŮJČKY OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI. PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

Tel.:606 922 838

Otaslavice – RD 2+1, řadový, poschoďový, smíšené
zdivo, El., voda, plyn, kanalizace, malý dvorek.
Cena 540 tis. Kč

Vrchoslavice – RD 3+1, koncový, poschoďový, plyn před,
voda obecní, el. 220 V, malý dvorek.
Cena 450 tis. Kč

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

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

* NOVINKA * Prodej bytu 2+1, Prostějov, ul.
Západní, DB, panel, 4 NP, 44m2, plast. okna,
sklep, jádro původní, byt po část. rekonstrukci.
Parkování u domu.
Cena 980.000Kč.
* 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
* 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 Plumlově o
celkové výměře 1.438m2, která obsahuje i třetinový podíl na příjezdové komunikaci. Sítě u
pozemku. Poslední volná parcela v dané lokalitě.
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

www.kk-reality.com

◘ Prodej RD 3+1 s terasou v Brodku u
Konice. Dům je po kompletní rekonstrukci.
Zahrada 660m2, 2 vjezdy na zahradu,
krásné podsklepení, letní kuchyň.
Cena 1.800.000,-Kč

◘Prodej RD 4+1 po rekonstrukci v
Držovicích. 2xkoupelna, dvůr cca. 170m2,
vjezd. Klidná část. Bazén, posezení a
vybavení v ceně.
Cena 2 500 000Kč

◘ Prodej RD 3+1 ve Vrchoslavicích,
cihlový,zahrada 554m2,
Cena 469 000Kč
◘ Prodej bytu 1+1 v novostavbě na krasické
ulici. Nízké náklady
Cena 1189000Kč

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

PRONÁJEM

◘Pronájem bytu 2+1 ve zvýšeném přízemí
nedaleko centra o velikosti 68m
Cena 8000 vč. ink.
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1 nedaleko
7500Kč vč.ink.centra 75m2

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.

RODINNé DOMY, CHATY

* NOVINKA * RD 6+1 v Plumlově, dvougenerační, cihlový, plastová okna, nová střecha,
rozvody vody a plynu, dva sklepy, dvojgaráž,
veškeré IS, obytná plocha 150m2, pozemek
1100m2. Klidná lokalita s naprostým soukromím !!
Cena 2.980.000Kč.
* 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.

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

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Pá: 9.00 - 12.00

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.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz

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

Konice – RD 3+1 (možnost rozšíření o ě místnosti), samostatně stojící, voda obecní, el. 220/380 V, topení plynové WAV, předzahrádka a
menší zahrada se stodolou.
Cena 750 tis. Kč

Byty pronájem

Byty prodej

VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1, garáž,
dílna, bazén.
2.890tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1.
1.050tis Kč
RD – rozestavěný, PV Čechovice, 3+1, 2 x
1+kk, garáž, pozemek 824m2.
3.490tis Kč
RD 3+1 Němčice nad Hanou, udržovaný, dvůr,
zahrada, plast. okna.
949tis Kč
RD 3+1 Brodek u PV – Sněhotice, velký
pozemek, stodola.
1.150tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
1426m2.
1450 Kč/m2
Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
rovinatý pozemek u lesa.
740tis Kč
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská,
1.500,- Kč/m

Mobil: 775 246 321
2+1 Fügnerova, 7000,- Kč/m+inkaso

Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice a Čechovice
Byt 1+KK, OV, panel, v PV
Cena 635 tis. Kč
Byt 1+1, OV, panel, v PV
Cena 799 tis. Kč
Byt 1+1, Dr., panel, v PV
Cena 848 tis. Kč
Byt 1+1, OV, cihlal, v PV
Cena 850 tis. Kč
Byt 1+KK, OV., panel v PV
Cena 899 tis. Kč
Byt 1+KK, OV, cihla, nový v PV
Cena 1.199 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.000 tis. Kč
Byt 2+1, OV, panel, pěkná lokalita, v PV Cena 1.100 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV Cena 1.200 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, nízké náklady v PV Cena 1.210 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, Dr., panel, v PV Cena 1.155 tis. Kč
Byt 2+1, Dr., cihla, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.260 tis. Kč
Byt 2+1 s šatnou, OV, panel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 2+1, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+KK, Dr, panel, v PV
Cena 1.290 tis. Kč
Byt 3+1, OVpanel, v PV
Cena 1.365 tis. Kč
Byt 3+KK, OV, cihla, v PV
Cena 1.390 tis. Kč
Byt 3+1, Dr., panel,, po rekonstrukci v PV Cena 1.450 tis. Kč
Pěkný byt 3+1, v OV, panel, po rekonstrukci, v PV
Cena 1.470 tis. Kč
Byt 3+1, OV, panel, po rek., v PV
Cena 1.699 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

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

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

Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV Pod Kosířem. cihla.
1.190tis Kč
3+1 DV, PV Tylova, byt po rek.
1.690tis Kč
3+1 OV, PV Spitznerova, cihla
1.650tis Kč
3+1 DV, PV Mozartova, po rek
1.590tis Kč
3+1 OV, PV Moravská, zděné jádro. 1.600tis Kč
3+1 Lutín OV, cihla 70 m2
850tis Kč
RD Plumlov 3+kk, po část. rekonstrukci
1.300tis Kč
RD Čechy p.K. 2+1, po rek. velký pozemek,
garáž
1.190tis Kč
RD Drahanovice 2+1, k demolici nebo
rekonstrukci
200tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.550tis Kč
Chata 5+1, Stražisko – Maleny.
470tis Kč
Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.
15 tis Kč + energie
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz

RD 2+1 Myslejovice k bydlení či k rekreaci,zahrada Cena
750.000Kč
T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.390.000Kč
T:723 335 940
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 350.000Kč
T:723 335 940
RD 4+1 Čelechovice. Po rek., pl.okna, nová koupelna, plov.
podlahy, kuch. linka na míru, ústř. plyn. topení, dvůr, garáž. Cena
1.750.000Kč
T:723 335 940
RD 7+1 Polkovice dvůr, zahrada, plyn. ústř. topení. Cena
1.190.000Kč
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
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.
T:723 335 940
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč
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
T:739 322 895
1+1 E. Beneše Nájem 5.900Kč vč. ink.
1+1 Waitova 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 Beneše Nájem 4.400Kč +1.500Kč ink.
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 Na 6 měsíců. Snížený nájem 6.000Kč
vč. ink.
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
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. Zařízený i nezařízený. Nájem 4.000Kč +
4.000Kč ink.
T:739 322 895
3+1 Sidl. Svobody. Nájem 9.000Kč + vč. ink.
T:739 322 895
3+1 v centru 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 400m2 Nájem 4.500Kč 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

www.realitypolzer.cz

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

Byty pronájem

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

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
2+1 A. Slavíčka. Dům po revit. Byt po částečné rek. Lodžie,
šatna. Cena 1.030.000Kč
T:739 322 895
2+1 Šmerala 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
2+1 Dolní ul. OV, byt i dům po kompletní rekonstrukci
vč. zděného jádra. 58m2 +nová lodžie a zděný sklep. Cena
1.290.000Kč
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 Lomená ul. Němčice n. H. Cihla, pův. stav, OV, 66
m2.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
RD 3+1 Kostelec n. H. Cena 750.000Kč
T:723 335 940
RD 5+1 6km od PV Velmi pěkný, garáž, zahrada,nová koupelna,
ústř. topení.Cena 2.580.000Kč T: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 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 1.150.000Kč
T:723 335 940

NOVINKA!MIMOŘ.! RD Seloutky,
novostavba, 6+1, pozemek 1.600 m2,
velmi pěkný dům.Cena: 3.900.000,Prostějov, dům s obchodem, 80 m2,
na frekvent. místě, dvůr, malá zahrádka.
2.250.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, 80 m2, nedaleko středu města, 2. p.
Cena: 1.550.000,-- Kč
Byt 3 + 1 cihla, OV, E. Beneše, 76
m2, lodžie, pěkný byt, 4 n.p.
Cena: 1.850.000,- Kč
Byt 3 + 1 cihla, Brněnská ul. OV,
atypické interiérové řešení, 82 m2,
vlastní topení, garáž v přízemí, perfektní stav. Cena 2 300 000,-- Kč
RD 4 + 1, Prostějov, klidná čtvrť u
DD,garáž, vjezd, zahrada 600 m2,
pěkné místo k bydlení.
Cena : 3 600 000,-- Kč
RD Kobylničky 2+1, vjezd, dvůr,
velká zahrada, pěkná nemovitost.
Cena: 950.000,- Kč
Prodej zánovního rodinného domu
5 + 1 v Kladkách, dvě nadzemní
podlaží, 2 x WC a koupelna, velmi
dobrý stav,vjezd na pozemek, dílna,
zahrada.
Cena 1 350 000,-- Kč
Prostějov, pozemek na stavbu řadového RD poblíž středu města.
Cena: 850.000,-- Kč
Klenovice na Hané, provozní areál dílny, sklady,kanceláře, manipulační
plochy,vše ve velmi dobrém stavu,
celkem 1 600 m2, možno využít na
zámeč., stolář., velkosklad.
Cena 5 400 000,--Kč
Pronájem garáže Olomoucká ulice, u Cílu. Cena 1000,-- za měsíc.

www.reality-prostejov.com

T. G. Masaryka 30, 796 01 Prostějov (pasáž Mika)
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz
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Plumlovská 96 , Prostějov
TEL: 605 247 968 , 603 533 860
www. h y p o - r e a l i t y . c z

Výběr z nabídky:

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

RD 3+1, Vrchoslavice, veranda, dvorek, zahrada 550m2 za
domem.Cihlový,rohový,patrovýdům. Cena:480000,-Kč.

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

Dr. byt 2+1, PV, A. Slavíčka, šatna, lodžie, plast. okna,
zateplení. V I.patře panel. domu s výtahem. Nová kuch.
linka.
Cena: 990 000,-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-Dolníul.,vosobnímvl.,plast.okna,lodžie,zateplení . Větší byt se šatnou.VI. patře, 58 m2. Cena: 1 180 000,-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

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

Prodeje zajišťujeme kvalitním
právním zastoupením, pojištěním
a depozitní úschovou .

Zájemci

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM ZA HOTOVÉ

o plošnou

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: 660. 000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, lodžie, panel, PV – E. Beneše
Cena: 700. 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, dr., 62 m2, lodžie, panel, PV –A. Slavíčka
Cena: 1.030.000,- 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: 1.300.000,- 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 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

inzerci

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.
Cena včetně domu na klíč,
pozemku, inž. sítí a DPH

2.250.000,- Kč

Rodinné domy za
cenu bytu, bydlení pro
všechny generace !

www.realitypolzer.cz
tel. 732 285 189

volejte
číslo
608 022 023

NOVÉ BYTY – PROSTĚJOV

JEZDECKÁ / STUDENTSKÁ
Stavba dokončena.
Poslední volné byty v novostavbě.
Sleva na vybrané byty až 200.00,- Kč.
Ke každému bytu sklep a parkovací stání
Více informací na www.jezdecka.cz

TEL.: 775 780 984

www.jezdecka.cz

Reality
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá ! 777 231 606.

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.

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

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

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!

Přijmu pracovníka do pekařské provozovny na pozici – vedoucí směny.
Podmínky: vyučení v oboru pekař nebo příbuzný obor, praxe. Inf: 8 14 hod.
Tel.: 582 342 092.

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
231 606.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 775 125 779.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 608 211 482.
Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 779 925 779.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 231 606.
Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.777 851 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 777 231
606.

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.

Pronajmu garáž na ul. Myslbekova.
Cena 800 Kč/měs. + energie. Tel.: 608
876 254.

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 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.

Prodám RD v Konici 3 + 1. Bez
účasti RK! Tel.: 732 755 017.

Pronajmu nebytové prostory 21,8 m2,
63,5 m2 a 67,1 m2. Bližší informace
na tel. 606 312 009, Vápenice 31,
Prostějov.

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.

Prodám cihl. byt 3+1 OV. Po celk.
rek., B. Němcové. Cena dohodou. Tel.
606 513 991
Pronajmu novou garáž, v uzavřeném
objektu, ul. Šmeralova. Cena dohodou. Tel. 723 039 347.

Pronajmu 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.
Prodám DB 2 + 1, A.Slavíčka, 62 m2,
zatepl. fasáda. plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Cena 990.000 Kč. Tel.:
605 546 983.
Prodám DB 2 + 1, ul. Šárka, 4. patro,
RK nevolat! Tel.: 777 235 144.
Pronajmu byt 2 + 1, 7.600 Kč vč. ink.
Tel.: 737 67 16 19.
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.
Vyměníme nový cihlový státní byt 37
m2, velmi pěkný, za větší i starší byt
popř. dluh na nájmu zaplatíme. Tel.:
605 83 80 53.
Pronajmu byt 2 + 1 v PV. Tel.: 605 904
101 po 1č. hod.
Prodám byt 1 + 1, PV, A.Slavíčka.
Cena 780.000 Kč. Tel.: 777 88 47 42.
Hledám sklad textilu cca 200 – 300
m2. PV a blízké okolí. Tel.: 777 251
006.
Hledám pronájem 1. místnosti k bydlení. Tel.: 724 411 474.
Pronajmu byt 1 + 1, PV, 604 193 703
Prodám cihl. byt 48 m2, 2 + kk, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.
Prodám DB 3 + 1, ul. Tylova. Volat
9 – 17 hod. tel.: 608 71 26 23.
Prodám DB v lokalitě Šmeralova ve
zvýš. přízemí. Dům po revitalizaci v
2005. Příznivá cena.
Tlf. 774 406 781 denně mezi 16 - 20
hod. Ne přes real. kancelář. Zn."solidní jednání".

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.

www.pracedomu.info
Do nehtového studia v Prostějově
přijmeme na ŽL nehtové designérky. Tel.: 603 426 075.
Příležitost
Chcete si vydělat a nevíte jak?
V lepším případě prací,
jen s tím rozdílem, že s námi
si vyděláte a nejen ruce z kapes.
Divit se můžete až po zavolání
na 775 699 756.

Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci,
s garáží, seriozním lidem. Tel. 737
711 902.

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.

Prodej bytu 1+1 Libušinka, PV, 2. P.,
lodžie, výtah, palst. Okna. Cena 770
tis. Kč. Tel. 602 515 680.

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

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

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

Prodám nebo pronajmu trafiku na
Trávnické ulici. Tel. 776 218 519. RK
nevolat.

Prodám DB 1 + 1 ve zrekonstruovaném panelovém domě na ul. Tylova.
Cena 930.000 Kč. Tel.: 605 885 845.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 775 925 779.

Prodám RD 3 + kk v obci Smržice, po
celkové rekonstrukci. Tel.: 604 821
312.

Pronájem kanceláře 40 m2 v centru
města, vhodné pro poradenskou, zprostředkovatelskou činnost. Info na 604
821 332.

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

Prodám RD 3 + 1 v Plumlově se zahradou po rekonstrukci. Cena 2 mil.
Tel.: 777 181 816.
Pronajmu 1 + 0, 723 565 897.
Hledám RD v okolí PV v ceně do
500.000 Kč, 773 56 50 30.
Koupím RD v PV a blízkém okolí. K
okamžitému bydlení. V ceně do
1.500.000 Kč. Tel.: 773 95 35 45.

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

Pronájem 1 + 1, v PV, cena dohodou.
Ihned volný. Tel.: 724 337 984.

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

Vykoupím ornou půdu v Ol. kraji.
Platba ihned. V hotovosti. Tel.: 773 64
59 07.

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.

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.

Přijmu kosmetičku na Žl, garanství zajištěno. Tel.: 775 079 985.
www.domajob.cz Trend 21. st

Prodám stav. poz. 7 km od PV. Cena dohodou, 728 920 943.

Máte exekuci nebo zástavu na Vaší nemovitosti? Hrozí Vám dražba? VYPLATÍME A POSKYTNEME VÁM
FINANČNÍ HOTOVOST. Volejte 775
635 832.
Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz
Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.
Prodám RD 3 – 4 + kk, Plumlov, malý
dvorek, po rozsáhlé rekonstr. Cena 2,2
mil., 776 161 600.
Přenechám do nájmu garáž v PV (společné garáže Fanderlíkova ul.), 606 743
678.

Přijmeme spolupracovníky na HPP
nebo brigádu. Výplata denně! Tel. 774
664 892.
Zasáhla vás finanční krize? Přišli jste o
zaměstnání? Končíte mateřskou dovolenou? Nevíte si rady, kam nastoupit?
Zajímavá pracovní příležitost. Tel. 777
882 644.
Přijmeme zkušenou švadlenku – krejčovou do svatebního studia, zatím na
občasnou výpomoc. Příjemné vystupování podmínku. Odměna 80 Kč/
hod. 773 416 636 nebo info@weddingavenue.cz

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

Prodej dvougeneračního RD v
Ohrozimi 4+1 a 3+1 a 2+1 s pěknou
zahradou. Cena 1,99 mil. Tel. 777 181
816.

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

Masáže – pro stále zákazníky sleva.
Přijedu i k vám domů. Tel.: 775 29 07
62.

Pronájem 3 + kk, cihla, Havlíčkova
ul., po rek., nová linka, kuchyň, internet, satelit, vl. topení, od 1.4.2009.
Tel.: makléř 608 776 089.

Nabízím přivýdělek. Vhodné pro každého, časově nenáročné. Volejte na tel.
číslo: 733 327 793 po 15.00 hod.

Pronajmu byt 3 + 1 částečně zařízený,
na 4 měsíce., 8.000 Kč vč. ink. Tel.:
721 133 391.

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

Vydělejte na burze min. 300 euro denně novým systémem CFD. Novinka v
ČR. Možno i pro laiky a začátečníky.
Tel. 603 342 281.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
AŽ 100.000 KČ BEZ POPLATKU
RYCHLE, DISKRÉTNĚ, SERIOZNĚ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
TEL.: 774 42 46 71

Prod. malý RD 1 + kk v PV, 600.000
Kč přímému zájemci! 602 745 131.

Dobromilice, okr. PV RD 2 + kk, možné rozš., zast. pl. 65m2, zahr. 471m2,
přístavky, cena: 195.000 Kč, možnost
splátek 125.000 hotovost + 14 splátek
po 5.000 Kč měsíčně, tel. 733 340 168

Zapojte se s námi do jednoduché práce
– 12 tis. za obchodní případ, bez poplatků. 775 972 353.

SEMO s.r.o., Smržice přijme traktoristu, údržbáře. Požadavky: řidičský průkaz B, T, svářečský průkaz. Informace
na tel.: 777 301 923 - p. Kollmann.

Prodej RD Smržice 3 + 1 s garáží po rekonstrukci. Cena 1,99 mil. Tel.: 777 181
816.
Prodám RD Polomí u Bohuslavic, 2 x 1
+ 1. Stodola, dvůr, cena 250.000 Kč.
Tel.: 608 83 16 89.

Přijmu pracovnici na úklid pekařské
provozovny (směnný provoz). Inf. 8
14 hod. tel.: 582 342 095.

práce
HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PRÁCE ANI VYSOKÝCH PŘÍJMŮ OD 12 – 60.000 Kč.
Inf.: 775 972 354.
Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.
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.
Přijmu nadstandardního obchodního
zástupce, který se nebojí práce a vyšších příjmů. Tel. 777 88 26 44.
Přivýdělek bez ŽL.
Tel.: 608 465 787.
Hledáme spolehlivou obsluhu do herny s barem. Požadujeme samostatnost,
spolehlivost a čistý trestní rejstřík.
Upřednostňujeme zájemce s praxí v
oboru a znalost obsluhy VHA. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel.: 608 714 751 p.
Kořínek.
www.cinnostdoma.cz/kov

Hledám dva organizačně schopné lidi
na pobočku do PV. Jsme česká obchodní společnost. Zodpovědný přístup. Možnost dále se vzdělávat. Tel.:
774 090 444.
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.

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.

Hledám na výpomoc při stavbě zámečníky, možno i zdatného důchodce.
Platba denně na ruku. Tel.: 602 719
273.

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.

Hledáte práci? Přijmeme kadeřnici/ka, kosmetičku a manikérku na ŽL.
Informace na tel.: 731 11 52 50.

Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz

Hledám obchodního zástupce pro Ol.
kraj. Tel.: 608 025 895.

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

Hledám schopného člověka, který se
nebojí práce a vyšších příjmů. Tel.: 608
025 895.
Doučuji angličtinu na ZŠ i SŠ. Tel.: 774
680 574.
Leading manufacturing company is
seeking qualified, energetic applicants
for sales administration. Advanced
English and basic PC skills essential. 5
years experience preferred. KONTAKT Miloš Běhal personální ředitel
Wisconsin Engineering CZ s.r.o.,
Vrahovická 41d 796 01 Prostějov. Tel:
+420 582 401 950.
Přivýdělek z domu. Rozsáhlý výběr
činností. 3 – 8.000 Kč/měs. Tel.: 776
186 586.

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.

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21
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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.

Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.

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.

Řešíte složitou finanční situaci?
Umíme pomoci každému, bankovní i
nebankovní peníze s expres službou
do 48 hod. 774 664 892.

Masáže do domu, klasická, sportovní,
rekondiční, medová. Radka Bezslezinová, mob.: 775 093 314.
Dny, týdny, měsíce utíkají a Vám stále
úvěr jen slibují? My Vám půjčíme
akutečně! Polkněte a volejte 733 359
088.
Zhodnocení vašich úspor 6,94%.
Vklady pojištěny u ČNB. 739 840
570.
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).
Chcete vyřešit svou finanční situaci?
Neváhejte, volejte 739 340 013.
Potřebujete-li si půjčit na pořízení
spotřebního zboží, na dovolenou či na
automobil? Volejte! Připravíme Vám
až 300.000 Kč. 739 635 439.
Pomůžeme Vám s vyplacení exekuce
na Vaši nemovitost. Půjčky do 50%
tržní ceny. Tel.: 773 543 543.
Vodo-topo-plyn – 608 747 788.
Půjčky pro všechny za výhodných
podmínek. 733 360 336 po 14. hod.
Opravy
malotraktorů
M6T4K10–132,2. Tel.: 608 617 361, 587
207 144.
Chcete vědět, jak získat doživotní rentu? Nabízíme i spolupráci. doxe@seznam.cz, tel.: 777 336 543, 737
462 763.
Nebankovní půjčky, rychlé jednání,
zaměstnanci i důchodci. pujckyplus@seznam.cz, tel.: 777 336 543,
737 462 763.

BOMBA! Všechny typy půjček a
úvěrů na jednom místě! Umíme pomoci každému! Nebankovní hypo, až
na 30 let, exekuce do 48 hod., kreditní
karty. 773 546 234.
Express služba do 48 hod. Bank. i nebank. peníze do xxx. Reg.neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 774 664
892.

Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737 867
950.

různé
Pronajmu plot na reklamu v centru
města. Tel. 728 100 986.
www.azhubni.cz Jde to!
Levná dovolená u moře pro kolektivy
Itálie – Rimini – hotel Rosela. 4. –
7.7.2009 – kompl. cena 6.850 Kč/os.
Chorvatsko – Rabak – chatový areál
Oliva: 17. – 24.8.2009, 24. –
31.8.2009 kompletní cena dle typu
ubytování cca 6.000 Kč vč. stravy. Pro
děti do 18 roků nebo na přistýlce SLEVA! ZÁVAZNÁ ZÁLOHA PŘI
PŘIHLÁŠENÍ 3.500 Kč. Bližší informace na tel.: 723 030 171, 604 622
128.

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 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.
Koupím jakýkoliv elektromotor i nefunkční. 3 Kč/kg. Tel.: 728 004 095.

Firma Štajn přijme 6 žen + 4 muže do
nových poboček pro práci na telefon.
10 – 18.000 Kč měsíčně. Info: 604
800 212.

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.

Potřebujete půjčku nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na trh!
Umíme pomoci každému! Volejte 603
898 883.

Prodám levně patrovou postel. Tel.:
728 459 087.

Střechy. Tel.: 720 318 195.
Vydělejte na burze min. 300 euro
denně novým systémem CFD. Novinka v ČR. Možno i pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
Úvěry pro důchodce s úrokem 1,4%.
Stačí platný OP. Tel.: 777 800 465.
Stavby plotů, zídek, face block, pokládka zámkové dlažby. Tel.: 720 318
195.
Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.: 603
498 695.
Express služba do 48 hod. Bank. I nebank. peníze do xxx. Reg. neřešíme.
Když vám nepomůžeme my, tak už nikdo jiný! Přesvědčte se sami! 604 350
741.
Půjčky pro všechny! Jen OP. Registr
nás nezajímá. Na ÚP, MD, ŽL, podnikatele, důchodce… Půjčky, úvěry, hypotéky. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Tel. 775 344 666.
Potřebujete půjčku? Nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na český
trh! Volejte 775 344 666.

Dne 17.3,.2009 uplyne
1. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Josef HOLÁSEK
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19.3. 2009 by oslavila
80. narozeniny
paní Miroslava HLOŽKOVÁ
z Pivína.
Za vzpomínku děkuje
manžel Jaroslav s rodinou.

Úspěšná premiéra boxerů v Maďarsku, BC DTJ Prostějov remizoval v Györu
Prostějovští boxeři mají za sebou premiéru v mezinárodní interlize a nutno
podotknout, že úspěšnou. Los 1. kola
totiž zavál hanácké rohovníky do země
boxu zaslíbené - Maďarska. Soupeřem
svěřenců trenéra Radka Křížka byl
domácí tým Gladiátor Györ, který je
jedním z největších favoritů celé
soutěže. Prostějovské družstvo s několika nadějnými mladíky v sestavě se
však výtečně vypořádalo jak sbouřlivou
kulisou více než dvou tisícovek temperamentních fanoušků, ale i s vysoce
kvalitními domácími boxery. Výsledek
premiérové mise 7:7, tak udělal prostějovskému kouči mimořádnou radost.
„Nerozhodný výsledek jsem absolutně
nečekal. Kluci se opravdu předvedli ve
výtečném světle a velice důstojně
reprezentovali jak svůj klub, tak i celou
Českou republiku,“ nezdráhal se
vyslovit spokojenost s účinkováním
svých oveček Radek Křížek. Střetnutí se
od začátku vyvíjelo z pohledu hostujícího celku velmi nadějně. Po remíze
Šerbana s Notigánem sice absolutně
nestačil Bilinský na L. Tótha, ale stav
znovu srovnala šedesátka. V ní dokázal
zvítězit prostějovský Aperyan nad
druhým Tóthem-Benjaminem. V nejlepším utkání dne byl nucen boxer BC
DTJ dokončit zápas se zlomenou rukou!
Následující střet Chmely s Vargou
v pětasedmdesátce poslal do vedení
opět Maďary, ale to bylo také naposledy.
Ještě jednou ve váze do 75 kg si to rozdali rohovníci obou výběrů. Hostující
Vardan Besaljan dokázal po perfektním
výkonu vybodovat Vasse. V předposledním duelu dne pak knokautoval
Šlachta k údivu celé haly ve druhém
kole Martinka. Prostějov tak vedl před
posledním zápasem, kterým byla devětašedesátka 5:7. O celkovou výhru bojoval Pavel Duda, ale na Zambóa bohužel
evidentně nestačil, i tak je však nerozhodný výsledek lichotivým vysvědčením pro prostějovský klub.
Váhová kategorie do 57 kg: Norbert
NOTIGÁN - Miroslav ŠERBAN 1:1 na
body
Komentář trenéra Radka Křížka: „Vyrovnaný, pohledná zápas. Mirek vyhrál
jednoznačně v prvním kole. Ve druhém
to bylo nerozhodně a ve třetím byl lepší
domácí borec. Jednalo se o střetnutí
výtečně technicky připravených boxerů
s podobným stylem. Lidem se to muselo líbit!.“
Váhovákategoriedo64kg:LászlóTÓTH
- Miroslav BILINSKÝ 2:0 r.s.c. v1. kole

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:

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

Bezesporu utkání Aperyana s Benjaminem Tóthem. Technicko, taktická bitva
ve strhujícím tempu nabídla opravdu box vrcholné úrovně. O kvalitě tohoto střetnutí také svědčil dlouhotrvající aplaus vyprodané haly, které pranic nevadilo, že jejich domácí rohovník prohrál.

Rozhodlo
Soudržnost a sebevědomí výpravy BC DTJ Prostějov. Přestože se hostující výběr
ocitl přímo vjámě lvové, tak vystupoval a působil hodně suverénním dojmem. Perfektní představení hanácké družiny sledovali vysocí političtí hodnostáři hostitelské
země a natáčely ho hned tři televizní štáby!

Pøekvapil
VARDAN BESALJAN
Vardan, který se v poslední době prezentuje životní formou si dokázal poradit i
s favorizovaným Vassem a navíc v jeho domácím prostředí. V průběhu utkání
dokázal borec v prostějovském dresu změnit taktiku a až překvapivě bez větších
problémů dovedl střetnutí do vítězného konce.

Zklamal
MIROSLAV BILINSKÝ
Mirek vstoupil do utkání s očividným respektem, čehož natěšený László Tóth
dokonale využil. Hlavně nedostatek bojovnosti zapříčinil vhození ručníku hostujícím trenérem hned v prvním kole. Na omluvu prostějovského boxera je nutno
podotknout, že nastoupil do zápasu po tříleté pauze. Přípravě však mohl dát více.
Komentář trenéra Radka Křížka: „Mira Bilinský se sice snažil, ale na Tótha
absolutně neměl. Po dvou úderech na
spodek, jsem ten zápas raději vzdal.
Domácí borec měl převahu třídy a
nemělo to vůbec cenu nechat Mirka
trápit.“
Váhová kategorie do 60 kg: Benjamin TÓTH - Hamo APERYAN 0:2
na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Neskutečná přestřelka, neskutečná
bitva! Domácí borec byl o hlavu vyšší,
ale nebylo to poznat. Navíc si Hamo ve
2. kole zlomil ruku a doboxoval to až do
konce. Devadesát procent boxerů by

Dne 15.3.2009 uplynulo
10 let od úmrtí
pana Aloise KOČÍHO
z Konice.
Vzpomínáme.

Prodám okružní pilu, tov. výroba, s
kolíbkou. Cena 5.000 Kč. Tel.: 582
371 274 večer.
Prodej mrazáku 4 šuplíky. 1.500 Kč.
Tel.: 774 810 266.

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.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

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

NEJ... dne

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

Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.

Dne 14. března
jsme si připomenuli
2. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava HRBÁČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.

Akc!!! Prvních 30 žádajících o úvěr
získává navíc bonusových 10 –
50.000 Kč. Úvěry do 290.000 Kč i pro
lidi v registru či s malým příjmem či
důchodem, i bez příjmu. Info: 777 903
876.

Exekuce, dluhy vyplatíme – zást. nutná. Hotovost poskytneme, bez registrů a poplatků. 775 972 353.

vzpomínáme
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Vítězná dvojka. Vardan Besaljan dělá trenérovi Křížkovi vletošní sezóně samou radost. Naposledy arménský bojovník potěšil svého kouče vGyöru
foto: Zdeněk Pěnička

takový zápas vzdalo, ale Hamo
prokázal neskutečně velké srdce. O jeho bodovém vítězství nebylo nejmenších pochyb.“
Váhová kategorie do 75 kg: Tibor
VARGA - Marek CHMELA 2:0 na
body
Komentář trenéra Radka Křížka: „Na
to, že Markovi je sedmnáct let a Varga je
snad už čtyřnásobným mistrem
Maďarska to byl velice vyrovnaný zápas. Navíc byl Varga ve druhém kole
počítán, když ho Chmela posadil na
prdel. Nakonec to dali rozhodčí Vargovi,
ale neříkám proti tomu ani slovo. Kdyby
to bylo v Prostějově, tak by asi vyhrál
Marek.“
Váhová kategorie do 75 kg: Tamás
VASS - Vardan BESALJAN 0:2 na
body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Proti Vardanovi stál urostlý soupeř
postavou podobný Chládkovi. První
kolo se neslo ve znamení velkých
výměn. Od 2. kola však převzal taktovku Vardan a zcela přesvědčivě
vyhrál. Besaljan jen potvrdil svou
letošní výtečnou fazónu.“
Váhová kategorie do 81 kg: Ferenc
MARTINEK - Jan ŠLACHTA 0:2
K.O. ve 2. kole
Komentář trenéra Radka Křížka: „V
prvním kole Honza na body prohrál.
V nástupu do druhého kole však Šlachta domácího borce trefil a po jeho seznámení s ringovou podlahou byl konec!
Honza má neskutečně tvrdý úder a teď
už to ví i Martinek.“
Váhová kategorie do 69 kg: Daniel
ZÁMBÓ - Pavel DUDA 2:0 na body
Komentář trenéra Radka Křížka:
„Hodně vyrovnaný zápas. Duda nastupoval do utkání svědomím dvou předcházejících proher s maďarským boxerem. Byl to pěkný zápas, ale asi o těch
pár bodů byl nakonec Zámbó lepší.
S vědomím hrozby porážky už trochu
zahrála roli i taktika.“
-zv-

Tři medaile čechovických zápasníků z MČR
Zápasnický oddíl TJ Sokol Čechovice nezahálí ani v letošním roce.
Vedle úspěšných účastí na mezinárodních turnajích, se Čechovičtí
prali o pocty nejvyšší i na tuzemském mistrovství. Mistrovství
České republiky konané v Havlíčkově Brodu přineslo kadetům
kompletní sbírku cenných kovů. Na
stupeň nejvyšší vystoupil v sobotu
14. února ve váze do 85 kilogramů
Jaroslav Neuschel. Druhé místo si
na žíněnce vybojoval ve váze do 100
kilogramů Jiří Kalabis a bronzový
kov se houpal na prsou v šestasedmdesátce Niki Ejemovi.
Další poháry putovaly do Čechovic i z
dalších turnajů. Koncem ledna se vypravilo devítičlenné družstvo na mezinárodní turnaj přípravek a mladších
žáků do Kladna, odkud si přivezlo pět
medailových umístění. V přípravce
získal ve váze do 25 kg druhé místo
Jan Brichta, do 40 kg Ladislav Fieber
nenašel přemožitele a v padesátce skončil Šimon Kumstát třetí. V mladším
žactvu zvítězil ve váze do 34 kilogramů Tomáš Rais ve dvaašedesátce zís-

kal stříbrnou medaili Michal Bukva.
Zatím posledním kláním, kterého se
TJ Sokol Čechovice zúčastnila byl
Memoriál Ladislava Mlynka ve slovenském Trenčíně. Vinou chřipkové
epidemie bylo schopno na Slovensko
odjet jen šest zápasníků, kteří se v silné
konkurenci Maďarů, Rumunů a do-

mácích Slováků rozhodně neztratili.
Nejlépe si vedl ve váze do 35 kilogramů Tomáš Rais, jenž uzmul první místo. Ve stejné váhové kategorii vybojoval bronz i Jan Hrdý. Čechovičtí
zápasníci tak pokračují i v letošním roce ve výtečné reprezentaci svého oddílu a celého Prostějovska.
-zv-

Novopečený mistr ČR Jaroslav
Neuschel

Niki Ejem se musel spokojit
s bronzem

16. března 2009

FOTBAL EXTRA
s podtitulem podzim 2008/2009 - 9. díl
FC KOSTELEC NA HANÉ - ŽENY
PODZIMNÍ TABULKY SEZONA 2008/2009
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“
CELKOVÁ PO 9. KOLECH
1. Sokol Božice
2. Sokol Vlkoš
3. DFC Rena Ivančice
4. FK Mutěnice
5. Družba Bukovany
6. ZEMAS Hovorany
7. FC Kostelec na Hané
8. FC Vracov
9. Slavoj Velké Pavlovice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

TABULKA DOMA
1. Ivančice
4 3 1 0 27:3 10
2. Bukovany
4 3 0 1 12:7 9
3. Božice
4 2 2 0 6:1 8
4. Mutěnice
4 2 1 1 6:3 7
5. Kostelec n./H. 4 2 0 2 11:17 6
6. Hovorany
4 1 2 1 9:7 5
7. Vlkoš
4 1 1 2 7:8 4
8. Vracov
4 1 1 2 2:8 4
9. V. Pavlovice 4 0 1 3 1:15 1

5
5
3
3
3
3
3
2
0

2
1
3
3
3
2
1
2
1

1
2
2
2
2
3
4
4
7

21:7
22:12
32:18
12:7
14:12
17:11
15:26
13:24
4:33

17
16
12
12
12
11
10
8
1

(+5)
(+4)
(0)
(0)
(0)
(-1)
(-2)
(-4)
(-11)

TABULKA VENKU
1. Vlkoš
4 4 0 0 15:4 12
2. Božice
4 3 0 1 15:6 9
3. Hovorany
4 2 0 2 8:4 6
4. Mutěnice
4 1 2 1 6:4 5
5. Kostelec n./H. 4 1 1 2 4:9 4
6. Vracov
4 1 1 2 11:16 4
7. Bukovany
4 0 3 1 2:5 3
8. Ivančice
4 0 2 2 5:15 2
9. V. Pavlovice 4 0 0 4 3:18 0

Výsledkový servis, FC Kostelec na Hané,
ženy - podzimní část sezony 2008/2009:
1. kolo: FC Kostelec na Hané - ZEMAS Hovorany 3:1, (branky K: Páleníková, Tomešová, Bošková).
2. kolo: FK Mutěnice - FC Kostelec na Hané 0:0.
3. kolo: FC Kostelec na Hané - Sokol Vlkoš 3:6, (Tomešová 2, Krůpová).
4. kolo: DFC Rena Ivančice - FC Kostelec na Hané 5:0.
5. kolo: FC Kostelec na Hané - FC Vracov 2:9, (Tomešová, Oravcová).
6. kolo: Družba Bukovany - FC Kostelec na Hané 3:0.
7. kolo: FC Kostelec na Hané volný los.
8. kolo: FC Kostelec na Hané - Sokol Božice 3:1, (Matoušková 2, Tomešová).
9. kolo: Slavoj Velké Pavlovice - FC Kostelec na Hané 1:4, (Matoušková 2, Tomešová 2).
KÁDR FC KOSTELEC NA HANÉ-ŽENY, PODZIM 2008:
Brankářka: Martina KŘUPKOVÁ.
Hráčky v poli: Petra VŠETIČKOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Markéta
ŠVECOVÁ, Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ, Radka KRŮPOVÁ, Lucie TOMEŠOVÁ, Martina PITÁKOVÁ, Růžena ORAVCOVÁ, Kateřina BOŠKOVÁ, Veronika PÁLENÍKOVÁ, Gabriela MATOUŠKOVÁ, Marcela HRUBANOVÁ, Kristýna VYKOPALOVÁ, Lenka SLOUKOVÁ,
Anna ZNOJILOVÁ, Marcela ORAVCOVÁ, Kamila VYHLÍDALOVÁ, Veronika VYHLÍDALOVÁ, Klára KNÁPKOVÁ, Barbora VÁVROVÁ, Lucie VONDROUŠOVÁ, Carmen SOMANOVÁ, Zuzana
VÖRÖSOVÁ, Alena OTÁHALOVÁ.

DĚVČATA, POJĎTE TO ZKUSIT
Ženský fotbalový tým FC Kostelec na Hané stále přijímá nové hráčky
do svých řad. Kdo z žen a dívek má rád nepopulárnější hru světa a nechce zůstat jen u pasivního sledování v televizi nebo za postranní čarou
hřiště, může zkusit svůj fotbalový um v Kostelci na Hané. Zájemkyně se
mohou osobně přihlásit každé úterý od 17.00 do 18.00 hodin v Městské
sportovní hale v Kostelci na Hané, kdy se na tamní palubovce připravuje až do konce března místní tým. Od tohoto týdne už, ale také začínají
tréninky na živé trávě kosteleckého fotbalového areálu. Termíny tréninků jsou každý pátek od 17.00 do 18.00 hodin. Realizační tým ženského
družstva FC Kostelec se na vás těší!

Holky vyhrály i v Jedovnici
O prvním březnovém víkendu se
zúčastnil ženský výběr FC Kostelec na Hané halového turnaje v Jedovnici. Po výhře v Lysicích se jim
podařilo získat vítězný pohár i na
dalším turnaji! Vzhledem k širokému kádru se rozhodli trenéři do turnaje přihlásit i „B“ družstvo, aby si
všechny hráčky zahrály. Podle očekávání si výborně vedlo „áčko“,
které nenašlo v pěti utkáních ani
jednou přemožitele a po zásluze se
radovalo z prvního místa. Také rezerva nepůsobila herně špatně, ale
trápila ji absence střelkyň. Konečné páté místo však není rozhodně
k zahození. První družstvo dokáza-

lo postupně porazit Kotvrdovice
2:1, Ráječko 3:0, Doubravice 6:0 a
remizovalo s Drnovicemi 0:0. Se
stejným celkem si to svěřenkyně
trenéra Petra Merty „zopákly“ i ve
finále, ve kterém dvěma trefami
Matouškové zvítězily 2:0. Gabriela
Matoušková společně s Luckou
Tomešovou také byly s 5 brankami
nejlepšími střelkyněmi turnaje. Tomešová byla zároveň vyhlášena i
nejlepší hráčkou celého jedovnického klání. „Béčko“ na úvod
podlehlo 0:1 Boskovicím, v dalším
zápase 0:2 Kotvrdovicím a vybojovalo remízu 0:0 s Adamovem a 1:1
s Olomoučany.

Dva úspěšné celky při nástupu ke slavnostnímu vyhlášení

ZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA
FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Lažany 3:2 (1:1)
Branky: R. Oravcová, Poučová, Matoušková - Pítharasová, Fillová. Sestava Kostelce: Křupková - Karásková, Švecová, Pospíšilová, Všetičková - Pitáková, Tomešová, R. Oravcová, Krůpová - Páleníková, Matoušková. Střídaly: Křížková, Poučová, Burgetová, Havlíčková,
Vörösová, Kaprálová. Trenér: Petr Merta.
Komentář trenéra Petra Merty: „Jednalo se o první letošní zápas na
velkém hřišti a tak dostaly příležitost všechny hráčky. Střídali jsme hokejovým způsobem a šlo především o seznámení se s rozměry s velkým
hřištěm. Výhra je sice potěšující, ale nedělám z toho žádnou vědu. Příští
sobotu hrajeme ve 12.00 s Kotvrdovicemi a to bude určitě těžší oříšek.“

KOSTELECKÉ HOLKY MÍŘÍ ZA MEDAILÍ

KONEČNĚ STARTUJÍ I NIŽŠÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

Dvoubodová ztráta na třetí místo je určitě úspěchem Nadcházející víkend zahájí své jaro MSD, Přebor OKFS a dorostenecký Přebor OFS

Jediný ženský fotbalový tým v regionu Prostějovska - FC Kostelec
na Hané, za sebou má premiérový
půlrok v mistrovské soutěži. Družstvo startující v Moravskoslezské
divizi žen, skupině „B“ se v konkurenci zkušených celků z jihu Moravy rozhodně neztratilo. Devítičlenná soutěž se vyznačovala značnou
vyrovnaností, kdy všechna družstva neměla před žádným utkáním
nic jistého. Jedině poslední Velké
Pavlovice, které nasbíraly získaly
jediný bodík svou úrovní poněkud
zaostávaly. Ostatní výběry mezi sebou sváděly až na výjimky rovnocenné partie, o čemž také svědčí
průběžná podzimní tabulka. Mezi
vedoucími Božicemi a předposledním Vracovem je jen devítibodový
rozdíl, což značí při tříbodovém
systému jen tři utkání. Na první pohled se zdá až sedmý post Kostelce
na Hané jako slabší výsledek, ale
vcelku vyrovnaná bilance tří výher,
jedné remízy a čtyř porážek, se dá
hodnotit s přihlédnutím k výše
zmíněné skutečnosti, že se jedná o
naprostého debutanta jako uspokojivá. Zvláště vynikající závěr, kdy
se sestava družstva stabilizovala
svědčí o značném potenciálu kosteleckého ženského týmu. Soutěž
děvčata odstartovala vítězstvím
nad celkem Hovoran v poměru 3:1
a velmi cennou bezbrankovou remízou v Mutěnicích. První porážka
přišla ve 3. kole, navíc v domácím
prostředí. Premiérovým katem se
pro Kostelec stal Sokol Vlkoš, jenž

nastřílel Hanačkám šest branek při
třech obdržených. Tato první facka
se podepsala na psychice týmu a
odstartovala neúspěšnou sérii dalších tří po sobě jdoucích proher. V
Ivančicích nafasovaly svěřenkyně
trenéra Petra Merty potupného
búra, aby ještě větší „vylágoš“ datovalo 5. kolo. V jeho rámci přijel
do Kostelce Vracov a nasázel do
domácí sítě devět kusů. Konečný
výsledek 2:9, byl také nejdrtivější
porážkou nováčka v celém podzimu. Zlepšení nepřišlo ani v následujícím dějství, kdy holky prohrály
3:0 v Bukovanech. Po této tragické
šňůře přišla delší herní pauza vyplněná poctivým tréninkem, při
kterém se podařilo trenérské dvojici Merta, Vyskočil zabudovat do
sestavy nové posily a také vnést do
hlav svých svěřenkyň větší sebevědomí. Na „chycení se“ mělo družstvo v předposledním kole nelehkého protivníka v podobě suverénně vedoucího celku Božic.
Posílený kostelecký soubor se však
vysokého favorita nezalekl a uštědřil mu první porážku v soutěži. Na
výhře 3:1 měla lví podíl nová opora Matoušková, která se uvedla
hned dvěma trefami. Podzimní
derniéru obstaral „výlet“ do Velkých Pavlovic. Beznadějně poslední celek tabulky na tým Kostelce
herně absolutně nestačil a zejména
rozdíl ve fyzické kondici přinesl
hostujícímu celku tříbrankové vítězství v poměru 1:4. Nováček tedy
zaznamenal v závěru obrovský

výkonnostní skok směrem nahoru,
který potvrzuje i v intenzivní zimní
přípravě. V jejím rámci se děvčata
zúčastňují halových turnajů, které
povětšinou suverénním způsobem
vyhrávají. Velkým příslibem je

také dostatečně široký kádr a poctivý přístup všech hráček ke svým
fotbalovým povinnostem. Výhledově by se tedy měl Kostelec v jarní části posunout do horních pater
devítičlenné tabulky. Reálným ko-

nečným výsledkem by mělo být
třetí místo, ale ani ostrý atak prvních dvou příček není vyloučen.
Sedmibodový, respektive šestibodový odstup od prvního a druhého
místa není vůbec neřešitelný….

Holky už to brzy začne! V sobotu 14. března absolvoval ženský tým první letošní přípravný zápas na
velkém hřišti. Do střetnutí se Sokolem Lažany nastoupil FC Kostelec v následujícím složení: horní řada zleva - trenér Petr Merta, Veronika Poučová, Zuzana Burgetová, Petra Všetičková, Lucie Tomešová,
Gabriela Matoušková, Veronika Páleníková, Petra Pospíšilová, Martina Pitáková, Zuzana Vörösová.
Dolní řada zleva – Petra Pavlíčková, Růžena Oravcová, Anna Křížková, Markéta Švecová, Lucie Karásková, Hana Kaprálová. Ležící: Radka Krůpová.
Foto: Zdeněk Pěnička

„Hrozně mě těší ten pokrok, který holky udělaly říká trenér Merta
Trenérem ženského týmu FC Kostelec na Hané se stal v jeho premiérové soutěžní sezóně hráč prvního
mužstva stejného klubu Petr Merta. Zprvu direktivní nařízení klubového vedení ho za velmi krátkou
dobu zcela pohltilo a vzal svou novou roli zcela vážně. V současnosti
je mu jeho trenérská role přednější
než aktivní hraní a v našem rozhovoru nezastírá, že by chtěl se svými
svěřenkyněmi dosáhnout velkých
úspěchů.

„Při vstupu do
ženské kabiny vás
přímo praští do
nosu směs
všemožných
voňavek!“
¤ Jak by jste zhodnotil podzimní
vystoupení vašeho celku?
„Co se týká získaných bodů tak je
to slušné. Konečné sedmé místo je
pak trochu zavádějící, protože
ztrácíme jen sedm bodů na prvního
a dva na třetí místo. Na jaře je to tedy z našeho pohledu celkem hratelné a můžeme směle pomýšlet na
třetí místo.“
¤ Nevyhnuli jste se výsledkovým
veletočům. Co bylo příčinou?
„Bylo to závislé na složení sestavy.
Pokud chytala Křupková, tak jsme
měli mezi třemi tyčemi velkou jistotu. Když byla kompletní obrana,
tak to bylo také hned lepší. Zkrátka,
když jsme byli kompletní tak to bylo velice dobré. Důkazem byly ty
dva poslední zápasy, které jsme
odehráli v kompletní sestavě i
s novými posilami. Holky předváděly fotbal, na který se dalo dívat.“
¤ Ve vašich výsledcích přímo
straší
domácí
debakl
s Vracovem…
„To byl opravdový propadák. Po
poločase 1:1, jsme vyloženě vyhořeli v obranné fázi. My jsme se snažili hrát, ale trestuhodné osobní
chyby
spojené
s nedisciplinovaností nám daly
výrazné varování.“
¤ Vaše výkonnost tedy stála na
Křupkové. Řešíte nějak zdvojení
brankářského postu?
„Ano. V zimní přestávce jsme si
vytipovali jednu z hráček Alenu
Otáhalovou, která hraje normálně
na postu obránce. Vpřípadě, že bude Křupková chybět je připravena
jít do brány. V přípravě Alena na-

příklad odchytala výborně
čně sednout a stále se to le- „Neříkám, že všechno vyhrajeme, ale
turnaj v Jedovnici. Dostala
pší. A ještě k tomu pivu. Ty určitě se popereme o ty přední příčky.
jen jeden gól a své nové roco mají osmnáct chodí na Rádi bychom skončili mezi druhým a
le se nebojí.“
pivo a ty co ne tak si dají třetím místem a to je reálné.“
¤ Jakým herním stylem
kofolu, ale už po zápasech ¤ Na první místo nemyslíte?
chcete, aby se váš tým
chodíme.“
„To by asi bylo hodně troufalé.
prezentoval?
¤ Podle nahuštěné zimní Pro nás už je úspěchem zisk dese„Hlavně hrát jednoduše
přípravy to vypadá, že se ti bodů a stále se zlepšující herní
zezadu. To se nám podařina jaře chcete posunout projev. První místo si myslím, že
lo takřka ideálně zahrát
hodně vysoko?
je pro nás zatím ještě nedosažis Božicemi. Jednoduchá
„Já si myslím, že to bude telné. Neříkám však, že bych nebrejková hra je zvláště
tak na stejné úrovni, jako ty chtěl v budoucnu do druhé ligy
v ženském fotbale
postoupit!“
velice účinná.“
¤ Z vašich odpovědí je zřetelné,
¤ Kdo patřil na
p o d z i m
k největším oporám týmu?
„Určitě Martina
Křupková vbráně.
V poli herně i střelecky táhla družstvo Lucka Tomešová. Poslední dva
zápasy kdy přišly
Martina Pitáková
s Gábinou Matouškovou začalo hrát
družstvo více kolektivně a už to byže vás trenérství baví. Jak jste se
lo o něčem jiném.
k tomu vůbec dostal?
Pitáková je mimo„Tak ženský tým vedl na začátku
řádně technicky Hurá na gáblík. Po poctivě odvedeném výkonu se těší kostelecké fotbalistky na zasloužený
David Šatný. Po jeho odchodu
vybavená a Matou- obídek.
z klubu pak vedení hledalo náhrašková je zase
du. Oni věděli, že mě trénování banané. Nějaký čas před zrcadlem
ohromně rychlá. Zkrátka už to vy- stráví, ale já jim k tomu moc pro- poslední dvě kola. Celý kádr máme ví, tak mě nominovali! Na nic se mě
padalo jako fotbal.“
pohromadě. Hodně mě však mrzí neptali a vyloženě mě hodili do vostor nedávám.“ (další úsměv)
¤ U kterých začínajících hráček ¤ A po zápase se také chodí na zranění Řezníčkové, která má zlo- dy ať plavu. Mě to však tak pohltijste zaznamenal největší po- jedno?
menou nohu. To bude citelné osla- lo, že už raději vedu holky než bych
krok?
hrál za áčko. Jsem sholkama necelé
„My jsme pořád co se týká party a bení.“
„Největší zlepšení jsem pozoroval utužování kolektivu prakticky ve ¤ Kdyby to mělo být na stejné dva roky a nesmírně mě těší ten pou Markéty Švecové a Petry Všeti- vývinu. Postupem doby však už úrovni jako ten závěr, tak to zna- krok, který na nich pozoruji. To mi
čkové v obraně. Ty začínaly od nu- jsme si po zápase dokázali spole- mená že neprohrajete?
dává ten impuls do další práce.“
ly a ten skok byl opravdu velký.
Také se hodně lepší každým zápasem
Veronika
Páleníková
s Růženou Oravcovou. Celkově se
však zlepšily všechny holky. Je to
Stanislav PÍCHAL, předseda FC Kostelec na Hané: „Přesně před dvěma lety (v březenu 2007 pozn. red.) proběhl
dáno poctivým tréninkem. Trénujehistoricky první trénink nově založeného dívčího družstva. Byl to zároveň první hmatatelný výsledek mé myšlenky,
me v objemech na úrovni dorostu.“
přitáhnout k nejpopulárnějšímu sportu této planety také opačné, něžnější pohlaví. Důvody jsem měl minimálně dva ¤ Jaký je největší rozdíl mezi tréchtěl jsem udržet tatínky (bývalé fotbalisty, řemeslníky, příznivce a sponzory), kteří neměli to „štěstí“ mít kluka v neunováním ženského a mužského
stálém kontaktu s naším klubem a v druhém případě chci mít kolem sebe(myslím tím ve vedení FC) i zástupce žentýmu?
ského pokolení, protože si myslím, že ženy mají na některé věci jiný náhled a cit, což se může při rozhodování o chodu oddílu ukázat jako velký přínos. Po dvou letech existence dívčího družstva musím potvrdit, že mnoho chlapů mezi
„Kluci to mnohem více prožívají.
nás chodí jen díky tomu, že jejich dcery hrají fotbal za náš klub a i děvčata se již v našem oddíle plně adaptovala a tak
Holky jsou jiné. Když se daří, tak se
dnes plní úkoly, na které jsme dřív přemlouvali naše muže. Jedná se například o výběr vstupného, pomoc na kulturních
jim to líbí, ale když ne, tak jsou
akcích pořádaných naším klubem a nakonec i káva, kterou přinese něžná fotbalistka sudímu, zajisté chutná jinak, než
schopny se na to vykašlat. Hlavním
od staršího „lojzu“ s pupkem. Po sportovní stránce zaznamenávám trvalý výkonostní růst. Jestliže někde na začátku
rozdílem je tedy přesvědčit hráčky,
připomínal jejich herní projev spíše benjamínky v přípravce - chaotický pohyb po ploše, bez znalosti základních heraby měli chuť trénovat. Ony jsou
ních principů s totální ignorací fotbalových pravidel. Dnes už naše holky prezentují fotbal v celé své kráse. Zlom naschopny když se nedaří úplně přesstal v samém závěru podzimní části mistrovských utkání, kdy děvčata zvítězila doma nad dosud neporaženým celkem
tat chodit!“
z Božic a hned týden na to přivezl tým všechny tři body z Velkých Pavlovic. V tuto dobu se začala projevovat velmi
¤ Jaký je rozdíl mezi mužskou a
dobrá a poctivá práce našich trenérů Petra Merty a Honzy Vyskočila (prvně jmenovaný propadl ženské kopané takoženskou kabinou?
vým způsobem, že obětoval i slibnou hráčskou karieru v „A“ mužstvu!). Za jejich obětavost jim patří velký dík. Da(smích) „Tak při vstupu do ženské
lším prvkem, který stojí za tímto vzestupem, je zviditelnění naší ženské kopané. Hrajeme divizi, tedy třetí nejvyšší soutkabiny vás přímo praští do nosu
ěž v zemi a to začalo přivádět do oddílu děvčata ze všech koutů našeho regionu. Navíc to nebyly jen „kusy“, ale kvalisměs všemožných voňavek!, zata v podobě Matouškové z Určice, Pitákové z Otinovsi nebo Karáskové z Pivína. Tyhle hráčky doplnily již stávající kátímco u chlapů je tam cítit úplně nědr opírající se o velkou fotbalovou osobnost v podobě Lucky Tomešové, dále vynikající golmanky Křupkové a hráček
co jiného.“ (další salva smíchu)
Švecové, Boškové, Všetičkové, Růži Oravcové, Verči Páleníkové a nadějneho mládí Anety Píchalové, Kláry Knáp¤ Dbají holky před zápasem víc
kové a Lucky Radvanské. Nadějně se rýsuje spolupráce s partou nadšenkyň z Jesence, kde koketují s myšlenkou zana to jak vypadají?
ložení ženského fotbalu a my jim nabídli, aby si dění kolem soutěží napřed vyzkoušely u nás a pak ať se rozhodnou.
„Já myslím, že to není zas tak přehTakto poskládaný soubor je velkým příslibem do jarních odvet a myslím si, že holky mají na to, aby hrály hodně vy-

Ženský fotbalový tým FC Kostelec na Hané děkuje za podporu
sponzorům: Nový nábytek Konice - Martina Křupková,
Klempířství, pokrývačství - Miroslav Řezníček.

„Holky v závěru
předváděly fotbal,
na který se dalo
dívat.“

„Holky jsou jiné.
Když se daří, tak
se jim to líbí, ale
když ne, tak jsou
schopny se na to
vykašlat.“

POHLEDEM KLUBOVÉHO ŠÉFA

soko a proto se u nás v Kostelci na Hané už nemůžeme jarních mačů dočkat. Závěrem mi dovolte, abych vedle poděkování všem zúčastněným (trenérům a hráčkám) připojil i velký dík sportovní redakci Prostějovského Večerníku za
velký prostor, který našemu počinu věnuje na stránkách tohoto periodika a ještě velké poděkování kostelecké radnici
a Olomouckému kraji za podporu.“

„Už je to tady! Konečně začne ta
pravá zábava,“ takové a podobné
řeči znějí ve všech fotbalových
prostějovského regionu. Po jakoby rozvláčnějším rozjezdu tuzemských ligových soutěží, podobnému spíše chuti polévky z
pytlíku. Následovalo lahodné televizní menu Ligy mistrů, které
zvláště v uplynulém týdnu muselo naladit všechny fotbalu lačné
fanoušky na živý start svých
vlastních želízek. Natěšeni na
nadcházející víkend musí být
především příznivci divizních
účastníků Sokola Konice a Sokola Protivanov, kterým začíná
jarní odvetná část. Také o patro
níže v Přeboru Olomouckého
KFS je už vše přichystáno k
ostrému startu druhé poloviny
letošního ročníku a tak se na fotbal s určitostí těší i v Kralicích na
Hané a v Určicích. Třetí soutěží,
která je úzce spjata s naším regionem je pak nejvyšší okresní
soutěž dorostu. Ve čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži má Prostějovsko tedy své dva zástupce.
Jak Konice, tak i Protivanov zaznamenaly v zimní pauze na
místní poměry značný kádrový

pohyb. Zvláště u konsolidovaného konického celku je to překvapivé. U Protivanova byly velké
změny vcelku pochopitelné a s
příchodem nového kouče Romana Sedláčka v závěru podzimu
také avizované. Na první pohled
se zdá, že po podzimu níže postavený Protivanov vyšel z přestupové zimní loterie lépe. Nový
kouč si do kádru přivedl několik
hráčů s druholigovými zkušenostmi a tak se dá očekávat
výrazný herní posun úzce související i s tím tabulkovým. (Protivanovu se více věnujeme na str.
24 dnešního vydání). To situace
v Konici je hodně nečitelná. Vinou velkého množství zranění se
mužstvo prakticky ani v jednom
přípravném střetnutí nesešlo v
kompletní sestavě a to samé se
dá očekávat i v začátku jarní části. Z přeborového dua vypadají
papírově lépe také prozatím níže
postavené Kralice. V už tak kvalitním kádru se objevily hned tři
nové tváře Dočkal, Halenka a
Hatle, které mají velmi reálnou
šanci na základní sestavu. To v
Určicích mají úplně jiné starosti.
Mužstvo opustili střelci Ka-

špárek s Žondrou a také stěžejní
obranný pilíř Ullmann se díky
změně zaměstnání v přípravě na

hřišti příliš často neobjevoval.
Jedno je však jisté, všechny výše
zmíněné kluby i přes ekonomic-

kou recesi jaro zahájí a také ho
dokončí. Rozhodující přece je,
že se konečně zase začne hrát!

Už je to tady! O následujícím víkendu se rozjedou boje i na regionálních fotbalových trávnících. Na archívním snímku atakuje kralický útočník Jaroslav Lehký gólmana Želatovic. Kralický forvard však asi vinou zranění sobotní start s Hněvotínem
nestihne.
Foto: Zdeněk Pěnička

pravných zápasů jsme neabsoljeho branky hodně spoléhat.
vovali v kompletním
Uvidíme také jak se
složení. Hodně jsme
nám podaří zabu„Letošní
zimní
se potýkali se
dovat Aleše
zraněními a nemo- příprava se zkrátka
B u rg e t a
cemi a kvůli tomu
z Brodku u Kojsme museli i spousnice. Je to praconevydařila“
tu utkání překládat.
vitý kluk, ale přece
Zimní turnaj v Holici jsme
jenom je to velký skok.“
však odehráli se ctí. Prohráli jsme ¤ Konkrétně Ullmann koketoval
jen s Hranicemi a s Přerovem. s odchodem. Nakonec zůstal, ale
Myslím si tedy, že to z tohoto po- moc toho v přípravě neodehledu nebylo až tak špatné.“
hrál…
¤ Rýsuje se vám náhrada za Ka- „Tak Ullmann je pro nás klíčový
hráč. Momentálně však laboruje se
zápalem plic, ale já věřím, že se dá
brzy dohromady. Horší je jeho
změna v zaměstnání. Když bude
mít službu, tak prostě fotbal hrát
nebude. Budeme se však s tím muset poprat.“
¤ Jak vnímáte odchody těch
dvou útočníků?
„Samozřejmě, že Pepa (Kašpárek)
toho pro Určice udělal hodně. Jeho
pracovní zatížení mu nedovoluje
dojíždět na tréninky a my mu nemůžeme bránit. Každopádně je to
pro nás oslabení, ale budeme se
s tím muset vyrovnat. To samé platí i o Žondrovi. Tam je však ještě
naděje, že by za nás hrál. Celou přípravu s námi nebyl, trénoval
v Olomouci (Sigma), ale je to gólový hráč a tedy případná velká
špárka s Žondrou?
ztráta. Branky nám odchází a my se
„Velmi dobře se střelecky jevil Tra- s tím musíme vyrovnat.“
jer. Doufám, že mu ta střelecká mu- ¤
Změní
se
vzhledem
ška vydrží, protože se budeme na k odchodům klíčových hráčů

„Abych musel kvůli
zdravotním a dalším
problémům úplně
na celý týden přerušit
tréninkový proces,
to se mi ještě nestalo.
To je opravdu svým
způsobem rarita.“
určický herní styl?
„Herní styl se nijak výrazně měnit
nebude. Pokud nebude Ullmann,
tak to bude cítit. Ta náhrada tam
prostě momentálně není. Ať jsme
v přípravě zkoušeli jakékoliv varianty tak to pořád nebylo ono.“

¤ Jste rád, že jste na podzim
uhráli tolik bodů?
„Určitě. Zase, ale nejsem z těch
kdo by usínal na vavřínech a myslel si, že s třiceti body máme vystaráno. Já bych nechtěl, abychom to
jaro nějakým způsobem ’odšlapali’. Fotbal se hraje pro lidi a já chci,
aby na nás chodili. Tím pádem
musíme předvádět hru, která se
jim bude líbit. Tedy ne jen dohrát,
ale musí to mít odpovídající kvalitu a úroveň. V žádném případě to
neberu tak, že jsme zachráněni a
hotovo.“
¤ Jaké máte tedy do jara
s oslabeným celkem cíle?
(dlouho přemýšlí) „Hm, oslabení?
Asi to tak vidíte vy. Já to budu vědět
až po několika zápasech. Jestli ti
nově příchozí hráči byli schopni
nahradit ty odcházející. Realita bude jasná až tak po měsíci. Já bych
chtěl potvrdit na podzim vydobyté
pozice.“

Hráčský kádr TJ Sokol Určice-jaro 2009:
Brankáři: Miroslav NEJEZCHLEB, Radim MILER.
Obránci: Petr ULLMANN, Přemysl MLČOCH, Adrian ČERNÝ, Petr
MIKEŠ.
Záložníci: Radim VANĚK, Milan MACOUREK, David JAVOŘÍK,
Lukáš HAVLENA, Petr PIŇOS (v jednání prodloužení hostování z
Brodku u Prostějova), Ladislav BLAHA (hostování ze Sokola Konice,
na podzim Lipová), Filip LANÍK (hostování z 1. SK Prostějov, na podzim Protivanov).
Útočníci: Michal TRAJER, Aleš BURGET (hostování z Brodku u Konice).

Chytka: „Tolik hráčů jsem ještě v Kralicích neměl!“
Na rozdíl od většiny konkurence
si kralický trenér Zdeněk Chytka
nemůže právě skončenou zimní
přípravu vynachválit. Hlavně počet fotbalistů, které měl protřelý
trenér k dispozici byl na poměry
nejen krajského přeboru nadstandardní. „Jsem velice mile překvapen kolik nás bylo a jak poctivě
jsme trénovali. To v Kralicích už
hodně dlouho nebylo. Spokojený
jsem i s naším účinkováním na
zimním turnaji v Chropyni. Skončili jsme sice až třetí, ale to bylo
zapříčiněno různými objektivními důvody. (potutelný úsměv).
Rozhodně jsme však nepředvedli
žádné ostudné výkony,“ vyjádřil
velkou spokojenost s průběhem
tréninkové, ale i herní stránky
zimní přípravy Zdeněk Chytka.
Velmi dobrou práci také v dlouhé
přestávce odvedli kraličtí bafuňáři, kteří do kádru dokázali
přivést několik velmi kvalitních
fotbalistů. Tovačovský stoper Jan
Dočkal, záložníci Zdeněk Halenka a Matěj Hatle, to jsou jména nových kralických plejerů. „Naši
funkcionáři opravdu v zimě nespali. Před startem sezóny se to
zdálo utopické, že bychom do
Kralic někoho přivedli. Když se
však podíváme na ten jmenný přehled, tak musím uznat, že to je síla.
Já si nepamatuji, že by v průběhu
zimní přestávky přišli do kádru tři
hráči okamžitě schopní naskočit
do základní sestavy,“ smeká pomyslný klobouk před pohotovým
managementem kralického klu-

bu, dlouholetý lodivod prvgenerálka s Klenovicemi
ního týmu. Jediná
v Hrubčicích (povada na kráse
rážka 0:1). Z
„Našim funkcionářům všeobecné
bezproblémové zimní
pohody
pauzy tak byla mohu za dobrou práci jen vládnoucí v
klimatického
táboře průbpoděkovat!“
rázu. „Trochu mě
ěžně sedmého
mrzí, že oproti minulému
celku byly zranění.
roku jsme ještě nebyli na trávě. „Malíček si zlomil Smýkal a Jarda
Včera (čtvrtek 12.3) jsme to zkou- Lehký má zlomenou zánártní
šeli, ale nešlo to ani náhodou. Mu- kůstku. Jinak to však bylo z tohoto
seli jsme tak jít na škváru a to pohledu také dobré,“ popsal zdraopravdu není ono. Ta absence pří- votní lapálie svých svěřenců krapravy na trávě mi vadí, protože je lický kouč. Podle papírových proto úplně něco jiného než se ´ma- gnóz by se tedy měly Kralice na ja-

„Šubířovské
soustředění jsme
skončili v takovém
stavu jako začali.
Vždycky byl odpad,
ale tentokrát
se podobné věci
nekonaly…“
chlat´ na tom malém házenkářském hřišti. Hráči si pak zvyknou být pořád na hromadě,“ zmínil
snad jediný nedostatek Chytka.
Prvním výběhem na trávu kralického souboru tak byla sobotní

JARNÍ PŘEDSTARTOVNÍ SERVIS
TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINA „D“-PODZIM 2008
1. FK Šardice
16 11 3
2
33:12
36
2. SK Líšeň
16 11 2
3
32:13
35
3. SK Spartak Hulín
16 9 4
3
28:11
31
4. HFK Třebíč
16 9 4
3
21:11
31
5. Rostex Vyškov
16 9 3
4
24:17
30
6. FC Žďas Žďár
16 8 3
5
31:25
27
7. Sokol Konice
16 8 2
6
27:27
26
8. Framoz Rousínov
16 6 4
6
20:21
22
9. FC Velké Mez.
16 6 1
9
21:29
19
10. Boskovice
16 5 4
7
18:28
19
11. Sokol Protivanov
16 5 2
9
15:20
17
12. Otrokovice
16 4 4
8
22:22
16
13. Dekora Ždírec
16 4 3
9
15:26
15
14. Rájec-Jestřebí
16 3 4
9
10:23
13
15. FS Napajedla
16 2 6
8
15:27
12
16. Mohelnice-Mor.
16 2 3
11
14:34
9

Los Moravskoslezské divize, skupina „D“ - jarní část:

„Odešly nám branky,“ konstatuje realisticky určický trenér Kovář
Rozporuplné pocity převládají
před nadcházejícím jarním startem
v nitru trenéra Sokola Určice. Svatopluk Kovář se totiž musel chtě
nechtě smířit s odchodem dvou
elitních útočníků Josefa Kašpárka
a Libora Žondry. Také změna pracovního zařazení jeho stěžejního
obranného pilíře Petra Ullmanna
do nepřetržitého provozu mu na
klidu nepřidává. Když se k tomu
připočte i neuvěřitelná kalvárie
zranění a nemocí, která pronásledovala jeho svěřence v zimní přípravě nemůže být náročný kouč
s jistotou spokojen.
¤ Jak by jste zhodnotil zimní přípravu?
„To je opravdu těžká otázka. Přípravu jsme začali 13. ledna a mohu
zodpovědně říci, že jsem takovou
zimu za celou svou trenérskou kariéru nezažil. Abych musel kvůli
zdravotním a dalším problémům
úplně na celý týden přerušit tréninkový proces, to se mi ještě nestalo.
To je opravdu svým způsobem rarita. Zkrátka letošní zimní příprava
se nevydařila.“
¤ Znamená to tedy, že nejste
adekvátně připraveni?
„To je hodně ošidné. Já jen doufám,
že to na nás žádné stopy nezanechá.
Věřím, že to vprůběhu toho jarního
startu doženeme a postupně se
dáme dohromady.“
¤ Výsledkově to však nebylo až
tak strašné…
„Dá se říci, že ani jeden z těch pří-

22 - 23

ře sunout tabulkou nahoru. Tradičně opatrný kormidelník však před
startem jarních odvet optimismus
krotí. „Takovou narážku jsem če-

Hráčský kádr FC Kralice na Hané-jaro 2009:
Brankáři: Zdeněk KOFROŇ, Michal KAŠTIL (návrat z hostování v
Mostkovicích)
Obránci: Petr OHLÍDAL, Martin NEORAL, Vít SMÝKAL, David
LOSMAN, Michal TRNAVSKÝ, Ondřej PETRŽELA (v jednání ukončení hostování z Výšovic), Jan DOČKAL (hostování z Tovačova).
Záložníci: Pavel RŮŽIČKA, Pavel VALTR, Marek LIŠKA, Matěj VYBÍHAL, Roman PETRŽELA, Jakub RÉPAL, Zdeněk HALENKA
(hostování z 1. SK Prostějov, naposledy Skotsko), Matěj HATLE (hostování z Mostkovic).
Útočníci: Zdeněk PETRŽELA, Jaroslav LEHKÝ, Svatopluk BUKOVEC.
Dlouhodobě je zraněný Martin KOLÁŘ.
kal. Kdo uvidí v naší sestavě napsaná ta jména, tak ho okamžitě
musí napadnout stejná myšlenka.
Já počítám s tím, že by se měl náš
herní projev zkvalitnit. Před námi
je v tabulce však velký bodový
skok (na 6. Určice 6 a na 3. Dolany
8 bodů pozn. red.). No tak dobře,
chci abychom se herně zlepšili,“
nechal se nakonec zviklat Zdeněk
Chytka. S příchodem nových
hráčů lze očekávat od Kralic i po
dlouhých letech více vstřelených
branek. „Samozřejmě, že s příchodem nových hráčů se snažíme hrát
mnohem více ofenzivněji. Ta
skladba mužstva tomu odpovídá,
protože se jedná o typy, které raději hledí dopředu než směrem k
vlastnímu čtverci. To se už konec
konců projevilo i v Chropyni, kde
jsme dali mnohem více branek než
v předchozích letech. Hodně se na
tom podílí záložní řada,“ přiznal
určitou změnu zažitého defenziv-

ního systému kralický trenér, který
se však sázky na propracovanou
obranu nevzdává: „Místo výhry
1:0, budu nejspokojenější s vítězstvím 2:0,“ dodává lodivod s
úsměvem. Vyjma posil do pole zapracovali také kluboví činovníci
(k) na návratu Michala Kaštila z
mostkovického hostování. „Hrát s
jedním gólmanem, to byla šílenost. Hlavně když se o tom věděli
někteří nejmenovaní trenéři a šli
do zápasu s tím, že nám Kofroně
zraní. Jedná se o tak důležitý post,
že jsem nesmírně rád za Michalův
návrat. Dobře je to také pro Zdeňka Kofroně, protože potřebuje
cítit někoho v zádech,“ s úlevou
komentuje návrat „ztraceného syna“ Chytka, jenž vzápětí přiznává,
že v s jeho získáním neměl žádnou
práci: „Já jsem ho vůbec nemusel
přesvědčovat, protože na to máme
v klubu dostatečně fundovaného
člověka, kterým Laďa Dudík.“

17. kolo, 21.-22. března 2009: FC Forman Boskovice - SK DEKORA Ždírec nad Doubravou,
FK Šardice - TJ Sokol Protivanov (sobota 21.3., 15:00 hodin), FC Velké Meziříčí - FRAMOZ
Rousínov, Sokol Konice - SK Líšeň (neděle 22.3. 15:00 hodin), MKZ Rájec-Jestřebí - Horácký fotbalový klub Třebíč, SK Spartak Hulín - FC Viktoria Otrokovice, FS Napajedla - FC ŽĎAS
Žďár nad Sázavou, FK Mohelnice-Moravičany - SK ROSTEX Vyškov.
18. kolo, 28.-29. března 2009:Ždírec n./D. - Mohelnice, Vyškov - Napajedla, Žďár n./Sáz. - Hulín, Otrokovice - Rájec-Jestřebí, HFK Třebíč - Sokol Konice (sobota 28.3., 15:00 hodin), Líšeň
-Velké Meziříčí, Rousínov - Šardice, TJ Sokol Protivanov - FC Forman Boskovice (neděle
29.3., 15:00 hodin).
19. kolo, 4.-5. dubna 2009:TJ Sokol Protivanov - Ždírec n./D. (neděle 5.4., 15:30 hodin),Boskovice - Rousínov, Šardice - Líšeň, Velké Meziříčí -Třebíč, Sokol Konice - Otrokovice (neděle
5.4. 15:30 hodin), Rájec-Jestřebí - Žďár n./Sáz., Hulín - Vyškov, Napajedla - Mohelnice.
20. kolo, 11.-12. dubna 2009: Ždírec n./D. - Napajedla, Mohelnice - Hulín, Vyškov - Rájec-Jestřebí, Žďár n./Sáz. - Sokol Konice (neděle 12.4., 10:15 hodin), Otrokovice -Velké Meziříčí,
Třebíč - Šardice, Líšeň - Boskovice, Rousínov - TJ Sokol Protivanov (sobota 11.4., 15:30 hodin).
21. kolo, 18.-19. dubna 2009: Rousínov - Ždírec n./D., TJ Sokol Protivanov - Líšeň (neděle
19.4., 16:00 hodin), Boskovice -Třebíč, Šardice - Otrokovice, Velké Meziříčí - Žďár n./Sáz., Sokol Konice - Vyškov (neděle 19.4., 16:00 hodin), Rájec-Jestřebí - Mohelnice, Hulín - Napajedla.
22. kolo, 25.-26. dubna 2009: Ždírec n./D. - Hulín, Napajedla - Rájec-Jestřebí, Mohelnice - Sokol Konice (sobota 25.4., 16:00 hodin), Vyškov -Velké Meziříčí, Žďár n./Sáz. - Šardice, Otrokovice - Boskovice, Třebíč - TJ Sokol Protivanov (sobota 25.4., 16:00 hodin), Líšeň - Rousínov.
23. kolo, 2.-3. května 2009: Líšeň - Ždírecn./D., Rousínov -Třebíč, TJ Sokol Protivanov - Otrokovice (neděle 3.5., 16:30 hodin), Boskovice - Žďár n./Sáz., Šardice -Vyškov, Velké Meziříčí
- Mohelnice, Sokol Konice - Napajedla (neděle 3.5., 16:30 hodin), Rájec-Jestřebí - Hulín.
24. kolo, 9.-10. května 2009: Ždírec n./D. - Rájec-Jestřebí, Hulín - Sokol Konice (sobota 9.5.,
16:30 hodin), Napajedla -Velké Meziříčí, Mohelnice - Šardice, Vyškov - Boskovice, Žďár
n./Sáz. - TJ Sokol Protivanov (neděle 10.5., 10:15 hodin), Otrokovice - Rousínov, Třebíč Líšeň.
Předehrávka 30. kola, 13. května 2009:Ždírec n/D. - Šardice, Velké Meziříčí - Boskovice, Sokol Konice - TJ Sokol Protivanov (středa 13.5., 16:30 hodin), Rájec-Jestřebí - Rousínov, Hulín - Líšeň, Napajedla -Třebíč, Mohelnice - Otrokovice, Vyškov - Žďár n./Sáz..
25. kolo, 16.-17. května 2009:Třebíč - Ždírec, Líšeň - Otrokovice, Rousínov - Žďár n./Sáz., TJ
Sokol Protivanov - Vyškov (neděle 17.5., 16:30 hodin), Boskovice - Mohelnice, Šardice - Napajedla, Velké Meziříčí - Hulín, Sokol Konice - Rájec-Jestřebí (neděle 17.5., 16:30 hodin).
26. kolo, 23.-24. května 2009: Ždírec n./D. - Sokol Konice (neděle 24.5., 16:30 hodin), RájecJestřebí -Velké Meziříčí, Hulín - Šardice, Napajedla - Boskovice, Mohelnice - TJ Sokol Protivanov (sobota 23.5., 16:30 hodin), Vyškov - Rousínov, Žďár n./Sáz. - Líšeň, Otrokovice Třebíč.
27. kolo, 30.-31. května 2009: Otrokovice - Ždírec n./D., Třebíč - Žďár n./Sáz., Líšeň -Vyškov,
Rousínov - Mohelnice, TJ Sokol Protivanov - Napajedla (neděle 31.5., 16:30 hodin), Boskovice - Hulín, Šardice - Rájec-Jestřebí, Velké Meziříčí - Sokol Konice (neděle 31.5., 10:15 hodin).
28. kolo, 6.-7. června 2009: Ždírec n./D. -Velké Meziříčí, Sokol Konice - Šardice (sobota 6.6.,
16:00 hodin), Rájec-Jestřebí - Boskovice, Hulín - TJ Sokol Protivanov (sobota 6.6., 16:30 hodin), Napajedla - Rousínov, Mohelnice - Líšeň, Vyškov -Třebíč, Žďár n./Sáz. - Otrokovice.
29. kolo, 13.-14. června 2009: Žďár n./Sáz. - Ždírec, Otrokovice -Vyškov, Třebíč - Mohelnice,
Líšeň - Napajedla, Rousínov - Hulín, TJ Sokol Protivanov - Rájec-Jestřebí (neděle 14.6., 16:30
hodin), Boskovice - Sokol Konice (sobota 13.6., 16:30 hodin), Šardice - Velké Meziříčí.

TABULKA PŘEBORU
OLOMOUCKÉHO KFS-PODZIM 2008
1. FK Mikulovice
2. TJ Tatran Litovel
3. FC Dolany
4. FC Hněvotín
5. 1.HFK "B"
6. Sokol Určice
7. FC Kralice n/H.
8. TJ Zlaté Hory
9. FK Šternberk
10. Ústí u Hranic
11. FC Želatovice
12. TJ Jeseník
13. 1.FC Přerov
14. Sokol Leština
15. FK Kozlovice
16. SK Loštice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
9
10
10
8
7
6
6
6
6
5
5
3
4
2

2
0
5
2
2
6
3
5
3
3
2
3
2
5
2
5

3
5
3
5
5
3
7
6
8
8
9
9
10
9
11
10

41:17
44:18
33:20
34:22
25:15
31:23
23:25
19:21
27:29
24:31
36:39
18:29
18:23
14:35
21:43
17:35

38
36
32
32
32
30
24
23
21
21
20
18
17
14
14
11

Los Přeboru Olomouckého KFS - jarní část:
18. kolo, 21.-22. března 2009: TJ Zlaté Hory - TJ Tatran Litovel, FK Šternberk - FC Dolany,
FC Kralice na Hané - FC Hněvotín (sobota 21.3., 15:00 hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - FC
Želatovice (hřiště Hodolany), Sokol Leština -TJ Jeseník, TJ Sokol Určice - 1. FC Přerov (neděle 22.3., 15:00 hodin), FK Kozlovice -TJ Sokol Ústí u Hranic, SK Loštice - FK TRUL Mikulovice (hřiště Mohelnice UMTRA).
19. kolo, 28.-29. března 2009: Mikulovice - FC Kralice na Hané (sobota 28.3., 15:00 hodin),
Hněvotín - Šternberk, 1. FC Přerov - Zlaté Hory, Litovel - Jeseník, Ústí u Hranic - 1. HFK Olomouc „B“, Loštice - Leština, Dolany - Kozlovice, Želatovice TJ Sokol Určice (neděle 29.3.,
15:00 hodin).
20. kolo, 4.-5. dubna 2009: Jeseník - 1. FC Přerov, Zlaté Hory - Želatovice, Šternberk - Mikulovice, FC Kralice na Hané - Loštice (sobota 4.4., 16:00 hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - Dolany (hřiště Hodolany), Leština - Litovel, TJ Sokol Určice - Ústí u Hranic (neděle 5.4., 16:00
hodin), Kozlovice - Hněvotín.
21. kolo, 11.-12. dubna 2009: FC Kralice na Hané - Leština (sobota 11.4., 16:00 hodin), Mikulovice - Kozlovice, Hněvotín - 1. HFK Olomouc „B“, 1. FC Přerov - Litovel, Ústí u Hranic Zlaté Hory, Loštice - Šternberk, Dolany - TJ Sokol Určice (neděle 12.4., 16:00 hodin), Želatovice - Jeseník.
22. kolo, 18.-19. dubna 2009: Litovel - Želatovice, Jeseník - Ústí u Hranic, Zlaté Hory - Dolany, Šternberk - FC Kralice na Hané (sobota 18.4., 16:30 hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - Mikulovice (hřiště Hodolany), Leština - 1. FC Přerov, TJ Sokol Určice - Hněvotín (neděle 19.4.,
16:30 hodin), Kozlovice - Loštice.
23. kolo, 25.-26. dubna 2009: Šternberk - Leština, FC Kralice na Hané - Kozlovice (sobota
25.4., 16:30 hodin), Mikulovice - TJ Sokol Určice (sobota 25.4., 16:30 hodin), Hněvotín - Zlaté Hory, Ústí u Hranic - Litovel, Loštice - 1. HFK Olomouc „B“, Dolany - Jeseník, Želatovice 1. FC Přerov.
24. kolo, 2.-3. května 2009: 1. FC Přerov - Ústí u Hranic, Litovel - Dolany, Jeseník - Hněvotín,
Zlaté Hory - Mikulovice, 1. HFK Olomouc „B“ - FC Kralice na Hané (neděle 3.5., 10:15 hodin, hřiště Hodolany), Leština - Želatovice, TJ Sokol Určice - Loštice (neděle 3.5., 16:30 hodin), Kozlovice - Šternberk.
25. kolo, 9.-10. května 2009: Šternberk - 1. HFK Olomouc „B“, FC Kralice na Hané - TJ Sokol Určice (sobota 9.5., 16:30 hodin), Mikulovice - Jeseník, Hněvotín - Litovel, Ústí u Hranic Želatovice, Kozlovice - Leština, Loštice - Zlaté Hory, Dolany - 1. FC Přerov.
26. kolo, 16.-17. května 2009: 1. FC Přerov - Hněvotín, Litovel - Mikulovice, Jeseník - Loštice, Zlaté Hory - FC Kralice na Hané (sobota 16.5., 16:30 hodin), 1. HFK Olomouc „B“ - Kozlovice (hřiště Hodolany), Leština - Ústí u Hranic, Želatovice - Dolany, TJ Sokol Určice - Šternberk (neděle 17.5., 16:30 hodin).
27. kolo, 23.-24. května 2009: Šternberk - Zlaté Hory, FC Kralice na Hané - Jeseník (sobota
23.5., 16:30 hodin), Mikulovice - 1. FC Přerov, Hněvotín - Želatovice, 1. HFK Olomouc „B“ Leština (hřiště Hodolany), Kozlovice - TJ Sokol Určice (neděle 24.5., 16:30 hodin), Loštice Litovel, Dolany - Ústí u Hranic.
28. kolo, 30.-31. května 2009: 1. FC Přerov - Loštice, Litovel - FC Kralice na Hané (sobota
30.5., 16:30 hodin), Jeseník - Šternberk, Zlaté Hory - Kozlovice, Ústí u Hranic - Hněvotín, Leština - Dolany, Želatovice - Mikulovice, TJ Sokol Určice - 1. HFK Olomouc „B“ (neděle 31.5.,
16:30 hodin).
29. kolo, 6.-7. června 2009: Šternberk - Litovel, FC Kralice na Hané - 1.FC Přerov (sobota
6.6., 16:30 hodin), Mikulovice - Ústí u Harnic, Hněvotín - Dolany, 1. HFK Olomouc „B“ - Zlaté Hory (hřiště Hodolany), TJ Sokol Určice - Leština (neděle 7.6., 16:30 hodin), Kozlovice Jeseník, Loštice - Želatovice.
30. kolo, 13.-14.6., 2009: 1. FC Přerov - Šternberk, Litovel - Kozlovice, Jeseník - 1. HFK Olomouc „B“, Zlaté Hory - TJ Sokol Určice (sobota 13.6., 16:30 hodin), Ústí u Hranic - Loštice,
Leština - Hněvotín, Dolany - Mikulovice, Želatovice - FC Kralice na Hané (neděle 14.6., 16:30
hodin).

Přílohu FOTBAL EXTRA PODZIM 2008/2009 - 9. díl
připravil Zdeněk Vysloužil.
Foto: Zdeněk Pěnička, archiv FC Kostelec na Hané a PV Večerník

16. března 2009

Hráčský kádr TJ Sokol Protivanov-jaro 2009:
Brankáři: Jan VÍTEK, Martin JŮNA (hostování z 1. HFK
Olomouc).
Obránci: Lukáš KOLÁČEK, Vít PÁSZTO, Jaroslav KOPECKÝ,
Viktor VALENTA, Martin NIESNER (hostování z SK Uničov),
Lukáš VALA (hostování ze Sigmy Olomouc).
Záložníci: Aleš LÁTAL, Leoš PAZDERA, Petr POLÁČEK, Martin
DOSTÁL, Pavel MRÁČEK (hostování z 1. HFK Olomouc), Petr
DRAGON (hostování ze Zábřehu), Martin VALÁŠEK (hostování ze
Sigmy Olomouc).
Útočníci: David ROJKA (hostování ze Sigmy Olomouc), Tomáš
MACHÁLEK (hostování z 1. SK Prostějov).
Odchody: Robert ŠIMEK (ukončeno hostování z Konice), Miroslav
HAJČÍK (ukončeno hostování ze Sigmy Olomouc, momentálně
Zábřeh), Ivo MATOUŠEK (ukončeno hostování), Ondřej DOSTÁL
(ukončeno hostování, momentálně Boskovice), Miroslav VEČEŘA
(ukončeno hostování), Zdeněk KADEŘÁBEK (ukončeno hostování), Jan NEČAS (ukončil kariéru), Michal VEČEŘA (ukončeno
hostování), Dominik BALAŠČÁK (ukončeno hostování), Filip
LANÍK (ukončeno hostování, momentálně Určice).

Hráčský kádr TJ Sokol Konice-jaro 2009:
Brankáři: Peter KMECIK, Tomáš KÝR (přestup z SK Jesenec).
Obránci: Michal JURNÍK, Petr VORAL, Roman PENC, Filip
ŠVRČEK, Jaromír RUS, Radek ŘEHÁK (hostování ze Sigmy
Olomouc), Robert ŠIMEK (návrat z hostování z Protivanova).
Záložníci: David MACHÁČEK, , Milan MICHALČÁK, Pavel
KŘEČEK, Tomáš KŘEČEK, Jaromír TOVÁREK, Martin SCHÖN,
David ŠPUNDA (hostování ze Zábřehu, připravoval se
v Protivanově), Petr COUFAL.
Útočníci: Jiří KOBYLÍK, Martin HLOUŠ, Tomáš REŽNÝ, Adam
PŘIKRYL, Miloš NAVRÁTIL (přeřazen z „B“ mužstva).
Odchody: Dušan SKOPAL (Sokol Medlov), Pavel MACHAČ (hostování SK Hranice), Marek ONDRYS (Rakousko), Martin SVOZIL (Rakousko).

Haná opět vítězná
TJ Haná Prostějov - SK
Sloupnice 2:0 (0:0)
Branky:76. Jančiar, 78. J.
Zbožínek. Rozhodčí :Šrámek Lošťák,Čapek. Sestava Hané:
Lošťák (46. Hlávka) - Vyskočil,
Jančiar, St. Ociepka, Chum Trnavský (70. Hupšil), Mašík, J.
Zbožínek, Mlčoušek - Světlík,
Sedláček
(46.
Lošťák).
Zastupující trenér: Petr Hanák
SK Sloupnice: Mikulecký Motyčka, Wassebauer, Kupka
(75. Toman), Šplíchal - Štěpánek,
Štarman (62. P. Eliáš), Smola, V.
Eliáš (65. Jiskra) - Vondra, Černý
(60. Čapek). Trenér: Marek
Petrskovský.
Po zápase s rakouským mužstvem SVU Langau a týmem
Bouzova se Hanáci utkali s účastníkem I.B. třídy Pardubického
kraje SK Sloupnice, který zatím
drží páté místo. Na "umělce"
Sigmy tak bylo k vidění prestižní
a zajímavé utkání, neboť trenér
Sloupnice Petrskovský a vedoucí
Hanáků Lošťák jsou kolegové na
střední škole v Olomouci.
Začátek zápasu patřil hostům ze
Sloupnice, kteří se s míčem lépe
pohybovali, ale před brankou
Hané byli bezradní. Po úvodní
dvacetiminutovce se poměr sil

Hlasy trenérů:
Marek Petrskovský (SK
Sloupnice): „Je to náš třetí přípravný zápas a první prohra.
Hosté nás po našem lepším začátku přehráli kombinací a důrazem před oběma brankami.“
Petr Hanák (zastupující
trenér Hané Prostějov):
„Kvalitní soupeř donutil
"Hanáky" k výbornému hernímu projevu, který ve druhém
poločase korunovali dvěma
brankami. Ve vyrovnaném utkání se štěstí přiklonilo k Hané,
když z množství šancí dvě
proměnili v góly i když v zápase na rozdíl od hostí téměř nestřídali.“
-olvyrovnal a mužstvo Hané začalo
přebírat otěže zápasu. Jedinou
stoprocentní šanci měl domácí
Mlčoušek, který po sóle z poloviny hřiště obešel i brankáře, ale trefil se vedle branky. Ve druhém poločase už pod světly, se konečně
tlak Hanáků projevil dvěma slepenými góly Jančiara a
Zbožínka. Tyto dvě rychlé branky tak v závěru zápasu rozhodly o
vítězi.
-ol

Hanáci sVýchodočechy. Prostějovská Haná sehrála vsobotu pod umělými
světly třetí přípravný zápas. Soupeřem jim byla tentokrát kvalitní Sloupnice.
Objektiv Oldřicha Lošťáka zachytil oba týmy před úvodním výkopem.

Fotbalová příprava
Protivanov - 1. HFK Olomouc "B"
1:1 (0:1)
Branka Protivanova: Valenta.
Sestava Protivanova: Jůna Valenta, Koláček, Vala, Ženata
(70. Látal) - Dragon, Pászto,
Valášek, Mráček - Macháček,
Rojka (46. Dostál).
Trenér Roman Sedláček: "Po
dlouhé době jsme podali kvalitní
výkon v obranné fázi a jsem rád i
za to, že jsme konečně nastoupili
v kompletní sestavě."
FC Kralice na Hané - TJ Sokol
Klenovice na Hané 0:1 (0:1)
Branka: 37. Přikryl.
Sestava Kralic: Kofroň - Répal,
Ohlídal, Dočkal, Liška - Valtr,
Růžička, Vybíhal, Hatle - Z.
Petržela, Bukovec. Střídali
Neoral a Losman.
Sestava Klenovic: Kaštil Sigmund, T. Cetkovský, Škantár,
R. Cetkovský - Rozehnal, Fialka,
Všianský, Kaděra - Kubíček,
Přikryl. Střídali Jozek a Šimek.
Trenér Kralic Zdeněk Chytka:
"Nedostávali jsme se moc do šancí. Ve druhém poločase jsme ale
měli výraznou převahu, bohužel
ale neplodnou. Horší by bylo,

kdyby se nám něco podobného
stalo v sobotu s Hněvotínem!"
Trenér Klenovic Zdeněk
Cetkovský: "Jednalo se o velice kvalitní zápas. První poločas
byl vyrovnaný, my jsme perfektně zvládli defenzivní činnost."
TJ Sokol Určice - SK Jesenec
0:1 (0:0)
Branka: P. Tichý ml.
Sestava Určic: Nejezchleb - Černý, Ullman, Mlčoch, Kroutil Havlena, Vaněk, Macourek,
Javořík - Trajer, Burget. Střídali
Blaha, Laník a Piňos.
Sestava Jesence: Hradil Václavek, Burián, P. Tichý st.,
Horák - P. Klicpera, Čížek,
Konečný, L. Tyl - J. Tichý, P.
Tichý ml.. Střídali Laštůvka a
Ostřížek.
Trenér Určic Svatopluk
Kovář: "Nemám z tohoto zápasu
zrovna dobrý pocit. Věřím však,
že nevydařená generálka bude
předzvěstí úspěšné premiéry."
Trenér Jesence: Jaroslav
Ullman st. "Já mohu jen říci, že s
výkonem mužstva jsem maximálně spokojený."
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„Chci aby vProtivanově padaly góly,“ říká trenér Roman Sedláček
Nové koště dobře mete!
Podobné myšlenky musely napadnout všechny, kdo se zajímají o dění v divizním
Protivanově. V závěru podzimu, kdy nahradil na trenérské
židli Radima Weissera olomoucký Roman Sedláček se to
i
výsledkově
potvrdilo.
V zimní přestávce pak neúprosná nová „metla“ pořádně vyčistila i hráčský kádr. Jak se nový lodivod Protivínova dívá na
nastávající jarní divizní část
nám nastínil v následujícím
rozhovoru.
¤ Jak proběhla z vašeho pohledu zimní příprava?
„Se zimní přípravou spokojen
jsem, i přestože ty výsledky
v jejím závěru nebyly ideální.
Zapříčinily to různé důvody jako zranění nebo nemoci, ale na
to se nemůžeme vymlouvat,
protože podobné krize doléhají
na každý mančaft.My se s tím
musíme vypořádat sami a být
připraveni.“
¤ Jak jste tedy připraveni?
„Já doufám, že připraveni
jsme, a že to jaro pro nás skončí
úspěšně.“
¤ V zimní přestávce jste
hodně obměnil kádr. Jak se
to promítne na herním projevu?
„Já pevně věřím, že se to promítne pozitivně. Vybrali jme si
hráče agresivní s fotbalovým
naturelem podle mého gusta.
Máme kádr poskládaný podle
našich představ. Samozřejmě
bych si dovedl představit ještě
tak dva další hráče, ale myslím
si, že i tak má mužstvo dostatečnou sílu na splnění daného
cíle, kterým je záchrana.“
¤ Mohou se tedy diváci
v Protivanově po letech těšit
na útočný fotbal?
(úsměv) „Tak to určitě. Už ta
zimní příprava nasvědčovala
tomu, že ty góly dávat budeme.
Trápila nás spíše obranná fáze,
ale to je zapříčiněno také tím,
že nám hodně defenzivních
hráčů chybělo. Na to se však
nechci vymlouvat. Pokud se
podaří doladit post stopera (po-

potřeba. Když projevil zájem
odejít tak jsme mu nebránili.“
¤ Máte adekvátní střeleckou
náhradu?
„Určitě. V útoku problémy
pravděpodobně mít nebudeme. Machálek s Rojkou jsou
ideálními typy do koncovky.
Navíc také máme kvalitní
záložníky, kteří mohou hrát
hodně dopředu. Útok máme
vyvážený, Machálek bude plnit roli presinkového hráče a
doufám, že Rojka ty šance co
teď
zahazuje
bude
v mistrácích proměňovat.“
¤ Jako obrovská ztráta se jeví odchod Jardy Kopeckého
do zahraničí…
„Jarda byl pro nás klíčovým
hráčem, kterého
nenahra-

dařil přišel Lukáš Vala pozn.
red.), tak bychom svým nasazením a agresivitou měli vyhrávat.“
¤ Vy jste se bez nějakého sentimentu rozloučil s některými
pro mnohé nepostradatelnými hráči. Zůstali tedy
v kádru jen ti co vás pochopili?
„Já říkám pořád. Že hráči musí
pochopit trenéra. Buď budou
dělat to co po nich trenér chce
nebo můžou odejít. Já když
jsem do Protivanova přišel tak
jsem byl u některých hráčů

„Hráč, který
nechce hrát pro
mužstvo a hledá
si alibi, chce být
vůdčím typem bez
výkonu
a tréninkové
morálky, pro mě
není přínosem.“

„Pokud je hráč vůdčím

přímo zděšen
jejich motypem tak by to měl především
rálkou a suverenitou,
prodat na hřišti. S těmi co to
které ovšem
nedokázali jsme museli
neodpovídaly jejich výkorozloučit.“
ny. Pokud je hráč vůd í m e .
dčím typem tak by to měl přeZtráta takového šéfa
devším prodat na hřišti. S těmi a dirigenta bude určitě cítit.
co to nedokázali jsme museli Celou zimu jsme však usirozloučit.“
lovně hledali a já doufám, že
¤ Také na gólmanském postu jsme našli. Vala je kvalitní fotjste nečekaně k Vítkovi při- balista a půjde jen o to sevedl Jůnu…
hrání.“
„Honza Vítek byl prakticky ¤ Jak jste na tom po zdravotcelou zimní přípravu zraněný ní stránce?
a to je velký handicap. Já jen „Po zdravotní stránce jsme na
doufám, že se dá dohromady a tom hrůzostrašně. Pazdera lapomůže nám. V tom závěru boruje s třísly, to je tak na měpodzimu totiž podával spoleh- síc mimo. Niesner jde na opelivé výkony. Samozřejmě je raci s kolenem, ten bych však
otázkou jak se na něm ta dlou- mohl do tří týdnů hrát. Látal
há absence projeví. Honza je marodil s patou, ale ten douvšak stále jedničkou.“
fám bude schopen hrát. Nás
¤ Rozloučil jste se také však nejvíce trápí ti první dva,
s kanonýrem Michalem protože se jedná o stopery.“
Večeřou?
¤ Kam tedy na jaře bodově a
„Já už jsem to říkal. Hráč, kte- tabulkově míříte?
rý nechce hrát pro mužstvo a „Pokud bude mužstvo podávat
hledá si alibi, chce být vůdčím takové výkony jako v závěru,
typem bez výkonu a trénin- tedy s enormním nasazením a
kové morálky, není pro mě vůlí po vítězství, tak se toho
přínosem. On ty góly dát umí, nebojím. Já bych chtěl, ale
to o něm všichni ví, ale prostě hlavně hrát pro lidi, aby byli
nedával mužstvu to co bylo spokojení a viděli fotbal na

určité úrovni. Já to tedy na body nedělím a chci aby byli
všichni spokojení a diváci na
nás chodili s jistotou, že uvidí
pěkný fotbal a hodně gólů.“
¤ Odložení vašich prvních

„Do Šardic
nepojedeme
s nějakým
’posraným’
fotbalem.“
zápasů vzhledem ke klimatickým podmínkám nehrozí?
„Zatím tam leží sníh, ale my
doma hrajeme za skoro tři týdny dní, tak věřím tomu, že to
bude v pořádku.“
¤ První kolo hrajete
v Šardicích. Bude to správná
zatěžkávací zkouška?
„Každopádně. Já však předesílám, že tam nepojedeme
s nějakým ’posraným’ fotbalem. Pojedu tam hrát aktivně, tak
jako proti každému jinému mužstvu. Určitě tam nepojedeme
prohrát!“
¤ Myslíte, že je to pro vás výhoda? Nemáte co ztratit…
„Jistá výhoda to je. Pro mě jejich
postavení v tabulce problém není. Je možné, že tam nastoupíme
se třemi útočníky a zaskočíme
je. Když skládám mužstvo podle sebe, tak chci aby hrálo to chci
já. Takže jistě nebudeme zalezlí
a čekat na to jestli náhodou nedáme nějaký gól. Pojedeme tam
s čistou hlavou!“
¤ O záchraně jste tedy
přesvědčen?
„Já říkám, že pokud to mužstvo bude zdravotně v pořádku
tak by neměl být problém.
Mám k dispozici hráče, kteří
chtějí hrát fotbal a tak to má
být.“

Konický Karel Procházka: „Ke zdravotnímu stavu mužstva se nemá cenu vyjadřovat!“
Ambiciózní a také nejlépe postavený
klub
Prostějovska
v hierarchii fotbalových soutěží
Sokol Konice má za sebou nepříliš vydařenou zimní přípravu.
Přestože se klub může chlubit supermoderním areálem s umělou
trávou té nejvyšší kvality, zbavit
se zdravotních lapálií to hráčům
nepomůže. „Příprava byla nachystaná v standardní kvalitě, ale
problém byl se zraněními. Od
podzimní části bojujeme až do
současnosti s rozsáhlou marodkou. Zranění jsou dlouhodobá a
ke vší smůle i krátkodobá. Když
k tomu přičtu virózy a různé absence ať již jakéhokoli charakteru, tak realita je taková, že jsem
měl na každém tréninku v
průměru 9 hráčů. A to ti hráči, co
byli účastni, se různě z výše
zmíněných důvodů obměňovali.
Takže zjednodušeno příprava neprobíhala podle mých představ,“

hodnotí s bezmocným krčením
ramen průběh zimní přípravy
trenér Karel Procházka. Jistou zajímavostí je v nadstandardně vybavené Konici absence stálého
maséra. „Co mě zklamalo, byla
častá neúčast maséra, kterého

„Mám radost
z technického
zázemí. Ono mít
v dnešní době
umělou trávu,
posilovnu, saunu
na rehabilitaci,
to je terno!“

jsme v přípravě moc potřebovali.
Měli jsme v přípravě zařazeno
několik přípravných zápasů s
týmy z vyšších soutěží, ale právě
ze zdravotních důvodů jsme je
snad ani jednou nebyli schopni
odehrát v kompletní sestavě a tak
přípravky taky nesplnily očekávání. Naopak radost mám z
technického zázemí. Ono mít v
dnešní době umělou trávu, posilovnu, saunu na rehabilitaci, to je
terno,“ pochvaluje si vynikající
podmínky k přípravě kouč. Přes
veškeré problémy provázející
konický výběr, jeho lodivod předem neskládá zbraně. „Hlavně
potřebuji mít zdravé hráče.
Prognóza je taková, že do 4. kola
nás budou posilovat kluci z „B“
týmu a to tak, že minimálně 3 budou hrát v základní sestavě.
Chceme sbírat body a vyhrávat.
To bude chtít ostatně každý,“ prozradil krutou skutečnost těsně

před jarním startem Procházka.
Konický lodivod se také neodvažuje hodnotit jestli má k dispozici
silnější nebo slabší výběr než byl
ten podzimní. „Takhle bych to
nepojmenoval. Ono se budu pořád opakovat. Pokud se neuzdravíme, nebudeme mít tu sílu, co
jsme měli na začátku podzimu.

Zejména první kola musíme odehrát důstojně. Těším se na naše
mladé hráče. Dostanou příležitost se ukázat v mistrácích.
Dostali hodně prostoru už v přípravě a jsem z nich nadšený.
Ovšem chce to trpělivost a pokoru,“ nebojí se omlazeného kádru
bez zkušeností konický kormidelník. Přes mnoho odchodů stěžejních hráčů se zdráhal mladý
trenér někoho konkrétního jmenovat. „Ztráty nejsou o konkrétních hráčích, ale spíše o sebevědomí. Psychika hraje ve sportu
důležitou roli. Vše se odvíjí od
tréninků, kde nás chodilo málo.
Největší posilou je určitě Radek
Řehák. Můj osobní cíl pro jaro je
jasný - uzdravení týmu a trpělivost všech konických patriotů.
Po sportovní stránce? Nemít
záchranářské problémy,“ uzavřel
téma jarní části divizní soutěže
Karel Procházka.
-zv-

Los Přeboru OFS Prostějov dorost - jarní část:
18. kolo, 21.-22. března 2009:
FK Němčice nad Hanou - TJ
Sokol
Protivanov,
FC
Dobromilice - TJ Sokol
Mostkovice, TJ Sokol Otaslavice
- SK Lipová, Sokol Brodek u Pv
- FKM Konice „B“, FC Výšovice
- TJ Sokol Klenovice na Hané, TJ
Sokol Držovice - TJ Sokol Pivín.
19. kolo, 28.-29. března 2009:
TJ Jiskra Brodek u Konice Držovice (hřiště Držovice), Pivín
- Výšovice, Klenovice n.H Sokol Přemyslovice, FKM
Konice „B“ - Otaslavice, Lipová
- Dobromilice, Mostkovice Protivanov.
20. kolo, 4.-5. dubna 2009:
Němčice n./H. - Mostkovice,
Protivanov
Lipová,
Dobromilice - FKM Konice „B“,
Brodek u Pv - Klenovice n.H.,
Přemyslovice - Pivín, Výšovice Brodek u Konice.
21. kolo, 11.-12. dubna 2009:
Držovice - Němčice, Brodek u
Konice - Přemyslovice, Pivín -

Brodek u Pv, Klenovice n.H. Otaslavice, FKM Konice „B“ Protivanov,
Lipová
Mostkovice.
22. kolo, 18.-19. dubna 2009:
Němčice n./H. - Lipová,
Mostkovice - FKM Konice „B“,
Dobromilice - Klenovice n.H.,
Otaslavice - Pivín, Brodek u Pv Brodek u Konice, Výšovice Držovice (hřiště Držovice).
23. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Výšovice - Němčice n./H.,
Držovice - Přemyslovice,
Brodek u Konice - Otaslavice,
Pivín - Dobromilice, Klenovice
n.H. - Protivanov, FKM Konice
„B“ - Lipová (hřiště Kladky).
24. kolo, 2.-3. května 2009:
Němčice n./H. - FKM Konice
„B“, Mostkovice - Klenovice
n.H., Protivanov - Pivín,
Dobromilice - Brodek u Konice,
Brodek u Pv - Držovice,
Přemyslovice - Výšovice.
25. kolo, 9.-10. května 2009:
Přemyslovice - Němčice n./H.,

Výšovice - Brodek u Pv,
Držovice - Otaslavice, Brodek u
Konice - Protivanov, Pivín Mostkovice, Klenovice n.H. Lipová.
26. kolo, 17.-18. května 2009:
FKM Konice „B“ - Klenovice
n.H. (hřiště Kladky), Lipová -

Pivín, Mostkovice - Brodek u
Konice, Dobromilice - Držovice,
Otaslavice - Výšovice, Brodek u
Pv - Přemyslovice.
27. kolo, 23.-24. května 2009:
Brodek u Pv - Němčice n./H.,
Přemyslovice - Otaslavice,
Výšovice - Dobromilice,

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. SK Lipová
15
2. FC Dobromilice 15
3. Klenovice n/H 14
4. Protivanov
14
5. TJ Sokol Pivín 14
6. Němčice n/H
15
7. Sokol Otaslavice 13
8. Držovice
14
9. Brodek u Konice 15
10. Mostkovice
14
11. FKM Konice "B" 14
12. FC Výšovice
14
13. Brodek u Pv
15
14. Přemyslovice
14

13
12
12
10
9
9
5
4
5
4
4
3
2
0

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

1
1
2
3
3
5
7
7
10
9
9
11
10
14

97:7
77:16
67:28
76:21
50:19
45:32
40:30
32:35
17:59
45:49
27:56
22:80
17:80
6:105

40
38
36
31
29
28
16
15
15
13
13
9
9
0

Držovice - Protivanov, Brodek u
Konice - Lipová, Pivín - FKM
Konice „B“.
28. kolo, 30.-31. května 2009:
Němčice n./H. - Klenovice
n.H., FKM Konice „B“ Brodek u Konice (hřiště
Kladky),
Mostkovice
Držovice,
Protivanov
Výšovice, Dobromilice Přemyslovice, Otaslavice Brodek u Pv.
29. kolo, 6.-7. června 2009:
Otaslavice - Němčice n./H.,
Brodek u Pv - Dobromilice,
Přemyslovice - Protivanov,
Výšovice
Mostkovice,
Držovice - Lipová, Pivín Klenovice n.H..
30. kolo, 13.-14. června 2009:
Němčice n./H. - Pivín, Klenovice
n.H. - Brodek u Konice, FKM
Konice „B“ - Držovice (hřiště
Kladky), Lipová - Výšovice,
Mostkovice - Přemyslovice,
Protivanov - Brodek u Pv,
Dobromilice - Otaslavice.

16. března 2009

Prostějovští korfbalisté měli s mistrem vítězství na dosah
Pouze teoretickou šanci na
vítězství s lídrem extraligové
soutěže TJ Znojmo MS YMCA měli korfbalisté SK RG
Prostějov v sobotním dvojutkání posledního kola základní
části soutěže, které se hrálo ve
sportovní hale RG a ZŠ Prostějov, tedy na domácí půdě.
Oktet domácích potřeboval
obě utkání zvítězit, což však
bylo se soupeřem, který prošel
extraligovou základní částí
bez porážky, zcela utopické.
Prostějovští korfbalisté se
však rozloučili (s největší
pravděpodobností) s letošním
soutěžním ročníkem se ctí.
V obou duelech byli favorizovanému protivníkovi vyrovnaným soupeřem a po těsné
porážce v úvodním zápase,
dokázali v odvetě dotáhnout
střetnutí až do prodloužení,
bohužel prohraného…
1. zápas: SK RG Prostějov TJ Znojmo MS YMCA
13:15 (4:8)
Sestava a košeSK RG Prostějov: Šnévajs 4, Uherka 5, Tichý, Bednář 1, Faltýnková,
Lešanská, Kadlecová 2, Sequensová 1.

Papírové prognózy se vyplnily hned v prvním utkání. Prostějovští trestuhodně promeškali rychlý nástup soupeře do
utkání a takřka zadarmo je poslali do vedení 0:6. Teprve v
polovině 1 části zápasu získali první bod. Pak domácí
zkoncentrovali obranu a dařilo se jim dobře narušovat
rychlé útoky Znojma. Pomaličku začali náskok soupeře stahovat a za vyrovnaného stavu
10:10 přece jen vykřesali jiskřičku naděje na příznivý výsledek, ale závěr utkání byl
přece jen nad jejich síly.
2. zápas: SK RG Prostějov TJ Znojmo MS YMCA
19:20 v prodloužení (12:11)
Sestava a koše SK RG Prostějov: Šnévajs 4, Uherka 6, Tichý 1, Bednář 3, Faltýnková 2,
Lešanská, Kadlecová 1, Sequensová 2.
Do druhého duelu nastoupili
Prostějovští s větším důrazem. Hned první útok znamenal koš a ten jim jakoby vlil do
žil ten správný elán. Síly byly
naprosto vyrovnané, oba celky se střídaly ve vedení. Ani
jeden však nedokázal odskočit

Kam směřuje prostějovský korfbal:
„Práce v klubu se teď hodně změnila, Honza Mynařík trošku
zprofesionalizoval tréninky i u mládeže a je vidět, že výkon jde
hodně dopředu. Ale hlavně jsme navázali spolupráci s naším
partnerským klubem v Holandsku, kde máme našeho druhého
trenéra, který se dívá pravidelně na všechny naše zápasy. Posílá
nám k tomu své recenze, radí, jak trénovat, co hrát. V Holandsku je úroveň korfbalu na úplně jiné úrovni. My pojedeme před
novou sezónou do Holandska na soustředění, on pak sem bude
dojíždět, takže věřím, že do budoucna půjdeme výkonnostně
hodně nahoru. Už dnes jsme k tomu udělali první krok,“ slíbil
Zdeněk Snášel.
-jp-

týmu se stal útočník Martin
Musil.
V polovině srpna 2008 začala
podzimní část II. třídy okresu
Prostějov, kdy mužstvu Sokola
Bedihošť se podařilo obsadit ve
velmi kvalitní a vyrovnané soutěži 3. - 4. místo, o které se dělí s
mužstvem Konice B. Koničtí
mají při stejném počtu bodů lepší skóre, ale Bedihošť má
zápas k dobru v domácím prostředí.
Následovala zimní fotbalová
přestávka, kterou hráči Bedihoště využili k reprezentaci klubu i
obce v sálové kopané, kdy opět
byť s malým počtem hráčů do-

protože připustili celkem tvrdou
hru, podrželi nás v důležitých
momentech utkání, což oceňuji,“ doplnil kouč.
Za čtrnáct dní čeká prostějovské
házenkáře na domácí palubovce
opět silný soupeř. Béčko Jičína
jsou junioři, kteří hledají cestičku do extraligového družstva. I
v domácím prostředí to bude pro
Prostějov tvrdý oříšek.
-jp-

EXTRALIGOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

TABULKA EXTRALIGY KORFBALU
1. TJ Znojmo MS YMCA 20 18 2 0 0 460:303 58
2. VSK VUT Brno
20 10 1 0 9 395:330 32
3. KCC Sokol Č. Budějovice 18 10 0 0 8 336:314 30
4. VKC Kolín
20 9 0 1 10 381:387 28
5. SK RG Prostějov
20 8 0 2 10 367:365 26
6. TKC Děčín
18 0 0 0 18 239:479
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-

SOUTĚŽE OŠSF PROSTĚJOV
Snaha byla marná! Snad nejlepší výkony sezóny nestačily prostějovským korfbalistům k více než zisku
bodu s úřadujícím mistrem ze Znojma. Na snímku právě střílí hráč SK RG jeden z košů. Foto: Zdeněk Pěnička
na rozhodující bodový rozdíl.
Až poslední desetiminutovku
získali domácí tříbodový náskok, ale do konečného hvizdu soupeř vyrovnal. Následovalo prodloužení, ve kterém
byli úspěšnější hosté.
Škoda, že prostějovští korfbalisté neudrželi vítězství ve
druhém zápase až do konce.
Odehráli však oba zápasy v
nezměněné sestavě a byla na
nich již vidět únava. Přesto
jim fakt, že sehráli se šampionem ze Znojma rovnocennou
partii, slouží ke cti.
Komentář trenéra Zdeňka
Snášela :
„Potřebovali jsme dnes 4 body, abychom měli jistotu, že
postoupíme do play off. Znojmo je ale nejlepší tým, věděli

jsme, že to bude těžké. V prvním zápase jsme prohráli a
ztratili 2 body, takže teoreticky bylo rozhodnuto o tom, že
zřejmě už nepostoupíme. S
tím už jsme vlastně šli do dnešního utkání, že jsme všechno
ztratili minulý víkend v Kolíně, že dnes už nemáme co
ztratit. Díky tomu z nás spadla
nervozita, hrálo se uvolněněji
než třeba právě v předcházejícím zápase s Kolínem, kdy
jsme cítili tlak a ten jsme nezvládli. Myslím si, že jsme
dnes odehráli nejlepší zápasy
v sezóně.
S předvedenou hrou jsem maximálně spokojený, odvedli
jsme parádní výkon. Znojmo
je tým složený prakticky z reprezentačních hráčů. Hráli
jsme důraznou agresívní obra-

nu, získali jsme hodně míčů,
to jsme nezískali ani snad v
posledních dvou kolech dohromady. Je to velký příslib
do budoucna, vidím, že jsme
snad konečně získali trochu
sebevědomí, což je náš největší problém. Je důležité vědět,
že dokážeme hrát a porážet ty
lepší.
Utkání jsme odehráli bez
střídání, protože máme úzkou
lavičku a nebyl k tomu v podstatě prostor. Bylo vidět, že
některým docházely síly, ale
nechtěl jsem rozbít hru. Byli
jsme hodně blízko vítězství,
vedli jsme ještě 3 minuty před
koncem takže jsme mohli teoreticky vyhrát, ale nemrzí mě
to, jsme spokojeni určitě
všichni. Teď víme, že můžeme
vyhrát i s tím nejlepším.“ -jp-

sáhli velkého úspěchu, a to postupu do první ligy v sálové kopané v okrese Prostějov. Znovu
zde měla Bedihošť zastoupení v
nejlepších střelcích soutěže, kdy
dva jeho útočníci Petr Bross a
Martin Musil nastříleli každý
úctyhodných 25 branek. Tohoto
úspěchu bylo dosaženo i díky
podpoře sponzorů, a to obce Bedihošť, Sokola Bedihošť, Bowling Palace Prostějov, Montáže
Kučera, Vekra okna, Foto Pospíšil, MBL Brno, JaP Pavlátovi
a Zámecká vinárna Prostějov.
Celkově byla úspěšná fotbalová
sezona vyhodnocena na vyvrcholení zimní přípravy v rámci

soustředění na hotelu Kamzík v
Jeseníkách, které proběhlo koncem února a bylo spojeno s
odměněním úspěšných hráčů.
Příprava na jarní část sezony pokračuje připravenými zápasy na
umělé trávě v Olomouci a dvakrát v týdnu tréninkem na umělé
trávě v Bedihošti a v prostorách
zdejší sokolovny.
Dosažené výsledky jsou o to
cennější, že Bedihošť nemůže
hrát pro rekonstrukci travnaté
plochy fotbalového hřiště v domácím prostředí a proto využívá
hřiště v sousedních Hrubčicích.
I tak se chce mužstvo udržet na
špici okresního přeboru. Všich-

ni fotbalisté v Bedihošti, ať se
jedná o žákovskou přípravku,
žákovské družstvo nebo samotné mužstvo včetně všech jejich příznivců se těší na slavnostní otevření fotbalového areálu. To proběhne před začátkem
letních prázdnin tohoto roku.
Všichni hráči včetně vedení
zdejšího Sokola jsou si plně
vědomi toho, že úspěšná sportovní činnost v dnešní složité
době je možná pouze ve spolupráci se zdejším Obecním úřadem a starostou obce, kterým by
chtěli všichni sportovci poděkovat za jejich podporu, porozumění a spolupráci.
-red-

HÁZENKÁŘI Z HANÉ V ČECHÁCH BODY NEBRALI
Házenkáře Prostějova Kostelečtí házenkáři přivezli
porážka tolik nebolela ze západních Čech plný ranec

I. HK Dvůr Králové nad Labem - TJ Sokol II Prostějov
31:28 (18:13)
Sestava a branky Prostějova:
Rášo, Hrubý - M. Jurík, Mičola
5, Bydžovský 1, Juráček, Ordelt,
Kosina 12, T. Jurík 2, Mičkal 6,
Nevrlý, Šestořád 2. Trenér: Antonín Krist.
Vývoj skóre po pětiminutovkách:
3:1, 7:2, 10:5, 12:8, 14:11,
18:13, 19:14, 20:16, 23:18,
27:20, 28:24, 31:28.
Ani Prostějov neodjížděl k utkání 15. prvoligového kola do
Dvora Králové v plné síle. Už
druhý zápas citelně chyběli Černíček s Javůrkem, přidali se i Pišťák, Třeštík a Malina. Přesto
podal tým dobrý výkon hlavně v
obranné fázi. Duel rozhodl první
poločas, kdy hráči vyrobili 14
technických chyb. Ve druhé půli
utkání začal Prostějov stahovat
náskok, ale celý rozdíl už rozjetí
hráči vyrovnat nestihli.
„Opět jsme si prohráli utkání
zbytečnými technickými chybami, za celé utkání jich bylo dvacet. Mužstvo však podalo bojovný výkon a musím je pochválit. Zvláště brankáři se
předvedli v dobrém světle, Rášo
měl čtyřiapadesáti procentní
úspěšnost, Hrubý taky kolem
padesátky,“ vyzdvihl klady
trenér Antonín Krist. „Jak to nikdy nedělám, musím tentokrát
pochválit rozhodčí. Přestože podali spíš podprůměrný výkon,

KORFBAL EXTRA
10. kolo: VSK VUT Brno - KCC Sokol České
Budějovice 11:15 (4:10) a 25:17 (12:6) •
SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA
13:15 (4:8) a 19:20 (12:11) po prodloužení •
TKC Děčín - VKC Kolín 12:30 a 16:35.

Velmi úspěšný půlrok Bedihošťské kopané
I přesto, že Bedihošť je obec s
menším počtem obyvatel, po
sportovně fotbalové stránce
dosáhla v posledním půlroce
několika významných úspěchů. O prázdninové letní fotbalové přestávce se hráči Sokola Bedihošť aktivně zapojili
do několika fotbalových turnajů v malé kopané v Olomouckém kraji. Podařilo se
jim mimo jiného vybojovat
druhé místo na prestižním
turnaji v Čehovicích, dále se
stali vítězi turnaje v Pěnčíně a
ve velmi silně obsazeném turnaji v Citově vybojovali třetí
místo, kdy nejlepším střelcem

25

TJ Košutka - TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK 34:18
(16:8)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb, Varha - Zedníček 2, Vasiliev
4, M. Grulich 1, R. Navrátil 1,
L. Chalupecký 2, Švec, J. Grepl,
Varhalík 8. Trenér: Alois Jurík.
Sedmičky: 3/3. Vyloučení: 3/2,
navíc Zedníček následná ČK.

Vývoj skóre po pětiminutovkách: 3:2, 7:3, 10:5, 12:7, 14:8,
16:8, 17:9, 20:9. 23:12, 26:15,
30:15, 34:18.
Naprostým debaklem skončilo
vystoupení
kosteleckých
házenkářů v Košutce. Poté, co
Západočeši rozstříleli prostějovské Sokoly na jejich domácí
palubovce, nebudou mít Hanáci

Poslední tečku za celozimními mužskými soutěžemi sálového fotbalu na Prostějovsku udělalo v sobotu závěrečné kolo nejnižší
soutěže. Bojovalo se opravdu až do poslední minuty, protože se
v závěrečném duely střetly dva nejlepší oddíly 4. ligy. Úspěšněji
dopadl zápas mezi Zdětínem a Drahany pro Drahanské, kteří se
tak vyšvihlki na první příčku. O pořadí na 3.-5. místě rozhodla bilance vzájemných utkání, která přisoudila bronzový post snržickým „býkům“.
4. LIGA
Výsledky 5 turnaje, sobota 14. března 2009, hala Kostelec na Hané:
FC Zero - Agro Vláčil Čehovice 3:3, Starostovi muži Drahany Para Prostějov 10:0, FC Zero - Sokol Zdětín 0:1, Starostovi muži
Drahany - Agro Vláčil Čehovice 6:0, Para Prostějov - FC Zero 3:2,
Sokol Zdětín - Starostovi muži Drahany 2:3.
KONEČNÁ TABULKA
1. Drahany
8 7 0 141:10
2. Sokol Zdětín
8 6 0 231:10
3. U Byka Smržice
8 5 0 322:20
4. FC Ptení
8 5 0 324:17
5. Para
8 5 0 332:31
6. Agro Čehovice
8 2 1 513:30
7. FC Zero
8 1 3 416:21
8. Pepino Konice
8 1 2 517:31
9. Juniors Hluchov
8 0 2 617:43

21
18
15
15
15
7
6
5
2
-zv,koc-

Přípravky čeká finále!
Po mužských soutěžích sálového fotbalu dospěl do finále i letošní
premiérový ročník dlouhodobé soutěže přípravek. O konečný titul si
to v sobotu rozdají mezi sebou týmy, které se kvalifikovaly do finálové šestice. Zatím je pořadí vzácně vyrovnané, když vedoucí trio
má shodně po šesti bodech. Právě rozlosování závěrečného finálového turnaje proti sobě svede zatím neporažené celky, takže o
dramatickou zápletku má sobotní turnaj v kostelecké sportovní hale
postaráno. Souběžně se také bude ve stejné hale dohrávat i skupina
o konečné 7.-12. místo.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. SKUPINY:
1. TJ Sokol Protivanov
2 2
0
0
10:0
6
2. TJ Sokol Čechovice
2 2
0
0
9:2
6
3. 1. SK Prostějov
2 2
0
0
8:1
6
4. FC Kostelec na Hané
3 1
0
2
8:9
3
5. FKM Konice
2 0
0
2
0:10
0
6. Sokol Přemyslovice
3 0
0
3
1:14
0
Příští program, sobota 21. března, 12.40-17.20 hodin, hala Kostelec na Hané:
FKM Konice - Čechovice, Přemyslovice - Protivanov, Čechovice 1. SK Prostějov, Kostelec na Hané - FKM Konice, Protivanov - 1.
SK Prostějov, FKM Konice - Přemyslovice, Protivanov - Čechovice, Kostelec na Hané - 1. SK Prostějov.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. SKUPINY:
7. FC Kralice na Hané
3 2
1
0
3:1
7
8. TJ Sokol Určice
3 2
0
1
5:4
6
9. TJ Sokol Mostkovice
3 1
1
1
3:5
4
10. TJ Otinoves
2 1
0
1
5:3
3
11. TJ Sokol Držovice
3 1
0
2
5:4
3
12. TJ Sokol Plumlov
2 0
0
2
0:4
0
Příští program, sobota 21. března, 8.00-12.00 hodin, hala
Kostelec na Hané:
na nováčka prvoligové soutěže Mostkovice - Plumlov, Kralice na Hané - Otinoves, Plumlov - Držozrovna nejpříjemnější vzpo- vice, Určice - Mostkovice, Otinoves - Plumlov, Kralice na Hané mínky.
Určice, Držovice - Otinoves.
-zv,kocUž letmý pohled do sestavy napovídá, že do Plzně odjelo torzo
kosteleckého týmu. Doma zůstaly opory základní sestavy jako Ševčík, Jurka, Paták, Zajíček, T. Grulich, I. Chalupecký,
Dofek, Rikan.
Vynikající výkon předvedli hráči SK ROŠÁDY Prostějov „A“. V
„Nebylo co řešit, odjeli jsme se předposledním kole porazili Sigmii Olomouc 5:3 a stále mají teoreticsestavou, která spolu prakticky kou šanci na udržení se v soutěži. Jednotlivé výsledky: Lasák není v ligových zápasech příliš
V. Fiala 1:0; Dvořák - J. Fiala 1:0, Vaculka - Maláč 0,5:0,5, Kocmel sehraná. Zkušení hráči prostě Kučera 0:1, Hradský - Nekovář 0,5:0,5, Zatloukal - Smékal 0,5:0,5,
chyběli. Něco jiného je trénink Vychodil - Kramář 0,5:0,5, Gorba - Minařík 1:0.
a něco jiného je utkání naostro. SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká všechny svoje sportovní akAle aspoň mladí kluci poznali, ce za veřejné finanční podpory města Prostějova.
-rkco je to odehrát téměř celé ligové utkání, někdy a někde prostě zkušenosti nasbírat musejí,“
povzdechl si trenér Alois Jurík.
Výsledku odpovídal i obraz hry.
Domácí předváděli rychlou a
důraznou hru, na kterou nemohli kostelečtí hráči najít účinnou Fotbalová přípravka TJ Sokol Če- nem Moravská Třebová nedokázal
obranu. Velkým problémem chovice obsadila třetí místo na ha- ubránit a prohráli 0:8. Tak se Slobyla střelba.
lovém turnaji konaném 7. března van Moravská Třebová stal celko„Prohráli jsme zaslouženě. Je to letošního roku ve Hvozdu. V zaha- vým vítězem v tomto turnaji. Nejkrutá porážka. Ale ani mě tak jovacím utkání turnaje vyhráli mla- lepším hráčem celého turnaje byl
nemrzí porážka jako rozdíl a dí čechovičtí fotbalisté nad týmem Ftačník v čechovickém dresu, ktevýška skóre. Musíme se rychle FKM Konice 3:1, po výborném rý střelil devět branek, druhým byl
z tohoto utkání vzpamatovat,“ výkonu porazili olomouckou Sig- Janeček se dvěma góly a po jedné
dodal trenér. Na to mají Koste- mu 4:1 a hladce si poradili i s TJ brance přispěli Hubáček, Růžička,
lečtí dva týdny. V neděli 29. Tršice 8:2. Zastavil je až tvrdě hra- Pařil a Hanák. Ostatní hráči týmu
března přijede do Kostelce na jící Sokol Protivanov, kterému po Stískal, Šmérek a Halouzka také
Hané další západočeské družst- velkém boji podlehli 0:1. V tomhle výrazně pomohli. Trenéři Šmérek a
vo - vysokoškoláci z Plzně. A utkání se zranil nejlepší hráč týmu Horák nešetřili chválou a vysoce
Kostelec potřebuje nutně bodo- Ftačník, bez něhož se tým Čecho- ocenili výkony a nasazení všech
vat.
-jp- vic v posledním utkání se Slova- hráčů.
-vevi-

Šachy - SK ROŠÁDA informuje

ROŠÁDA ještě nesložila zbraně

Čechovická přípravka
dovezla z Hvozdu bronz

Není co řešit! Takové poznání vysvitlo v hlavě kosteleckému trenérovi Aloisi Juríkovi už po první čtvrthodině
utkání v Košutce.
Foto: Zdeněk Pěnička
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V semifinále čeká Olymp Prostějovské volejbalistky neberou nic jiného, než postup do finále
Zatímco prostějovské volejbalistky pracovaly uplynulých
dnech již na přípravě, na svého
protivníka v semifinále ještě čekaly. Pátý celek extraligové tabulky z Prahy totiž potřeboval
jako jediný na postup čtyři zápasy, neboť po základní části lépe
postavená Ostrava (4.) ve třetím
utkání využila domácího prostředí. Jinak ale ani Olymp drama nepřipustil a ve zbývajících
třech utkáních jednoznačně dominoval. Pražanky se tak i po roce znovu podívají do zápasů o
medaile, cesta do souboje o obhajobu titulu ale bude hodně trnitá, jelikož v semifinále čeká
soupeř z nejtěžších, prostějovský tým VK. A ten bude bezesporu favoritem. „Jsem rád, že
jsme zvládli sérii s Ostravou a
postupili. Dál máme šanci bojovat o medaili, což by byl s tímto
nově vytvořeným týmem možná větší úspěch než loňský titul,“ nechal se slyšet trenér
Olympu Stanislav Mitáč,
vědom si už síly a kvalit dalšího
soupeře. „Prostějov hrál vynika-

jící zápas v Lize mistryň, je to
největší a prakticky jediný favorit na titul. V každém případě my
se porveme o dobrý výsledek.
Úspěchem by byl každý vyhraný zápas, postup bych označil za
senzaci,“ zhodnotil realisticky
šance svého výběru zkušený
stratég. Výhodou jeho celku
může být specifické domácí prostředí v podobě malé haly s kapacitou pouhých 250 diváků,
kde se nehraje dobře žádnému
protivníkovi. Naopak bilance
vzájemných duelů z posledních
dvou sezón hovoří pro Prostějovské; z pěti zápasů vyhrály
hráčky VK čtyři. Jak tuto statistiku pozmění semifinále play off
- bitvy v podání těchto dvou celků dosud nejdůležitější? -pk-

Semifinálové dvojice:
VK Prostějov - PVK Olymp Praha
Tip Večerníku:
3:0
VK KP Brno - SK UP Olomouc
Tip Večerníku:
2:3

S Olympem jen jedna prohra
Vzájemné zápasy z minulé sezony
3. kolo extraligy (20. října 2007): Prostějov Olymp Praha 3:2 (6,
-19, 20, -18, 7). 12. kolo extraligy (21. ledna 2008): Olymp Praha
Prostějov 3:1 (-22, 21, 21, 23). Finále Českého poháru (11. února 2008): Prostějov Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13).
Vzájemné zápasy z letošní sezony
1. kolo extraligy (24. září 2008): Olymp Praha Prostějov 1:3 (-20,
16, -17, -16). 15. kolo extraligy (10. ledna 2009): VK Prostějov
Olymp Praha 3:0 (13, 16, 19)

Šéf klubu Chytil: „Snad série nebude dlouho trvat!“
Nejvyšší soutěž volejbalistek vrcholí. Semifinálová čtveřice ženské extraligy
poměrně záhy doznala svoji
podobu, když moravskou
trojici Prostějov, Brno, Olomouc, která si vybojovala
postup nejrychlejším možným způsobem ve třech
zápasech, doplnil obhájce
titulu a jediný český zástupce mezi nejlepším kvartetem – Olymp Praha. Naplní
největší favorit VK Prostějov ambice nejmovitějšího
klubu a získá tolik toužebný
titul? Nebo se podaří Olympu šokující překvapení v
podobě obhajoby? Či snad
vyskočí někdo z tradičního
moravského dua silných
Olomouc-Brno? Na všechny tyto otázky dostaneme
odpověď už v následujících
dnech. Semifinálové bitvy
začínají o tomto víkendu,
výhoda domácího prostředí
se pravidelně střídá. Hracími termíny jsou sobota a
středa.
Právě v těchto dnech se jako
velice živá jeví rok stará
vzpomínka. VK Prostějov v
roli nováčka ohromoval tu-

zemskou volejbalovou scénu.
Družstvo trenérky Krempaské vyhrálo základní část
extraligy i Český pohár, v
Česko-Slovenském poháru
skončilo jen těsně pod vrcholem a vše nasvědčovalo tomu,
že o nových mistryních republiky není sebemenších pochyb. Jenže, ouha. Přišlo hanácké derby proti Olomouci a
„vysokoškolačky“ všechny
tyto papírové předpoklady a
úvahy expertů zmačkaly a zahodily do koše. Ze šokujícího
vyřazení se Prostějov neprobral a v následném boji o
bronz s KP Brno zkolaboval
podruhé. Premiérovou sezonu v nejvyšší tuzemské soutěži tak zakončil ambiciózní
klub bez medaile. A to mělo
za následek nejen konec působení trenérky Krempaské,
ale také drtivé většiny
hráček...
Už značně obměněný výběr
VK se nyní ocitá v podobné
roli jako před rokem. Tým
vládl dlouhodobé části, obhájil prvenství v Českém poháru a dokonce triumfoval v
Česko-Slovenském poháru.
Ba co víc, při historické účas-

ti českého klubu v nejprestižnější evropské soutěži Lize
mistryň v žádném případě nezklamal a od postupu mezi
smetánku dvanácti nejlepších
jej dělil jediný set! „S dosavadním průběhem sezony
jsme maximálně spokojeni.
Mančaft je silný, má svoji
kvalitu a mě těší, že zatím se
ukazuje správný výběr hráček
i celého realizačního týmu.
Samozřejmě víme, že vše se
může během zvrtnout krátké
doby, obzvlášť v kolektivním
sportu... Zatím se nám ale daří a potvrzujeme roli favorita i
cíle, se kterými jsme do tuzemských bojů šli,“ uvedl v
nedávném rozhovoru po skončení základní části extraligy
Petr Chytil, předseda Správní
rady VK Prostějov. „Roli favorita jsme potvrdili i ve
čtvrtfinálové sérii, ve které
tým opětovně prokázal velice
dobrou formu, kterou odnesl
Přerov. V honbě za nejvyšší
metou tak kráčíme letos suverénně. Tedy zatím...,“ vyrušila Chytila z příjemného rozjímání po vydařeném vstupu
do vyřazovacích bojů vzpomínka na loňské fau-paux.

Podle jeho názoru by se však
nic takového už opakovat nemělo. „Je ale třeba říci, že i loni touto dobou bylo rovněž
vše excelentní! Nehráli jsme
pochopitelně evropskou soutěž, byli extraligovým nováčkem, ale i tak v nejvyšší
soutěži dominovali. I tehdy
panovaly idylické vztahy a
byla spokojenost s vývojem
sezony, která však nakonec
dopadla úplně jinak... Takže, i
když se dnes nacházíme v
dobré náladě a můžeme být
spokojeni, nikde není napsáno, že to bude platit i v
březnu či dubnu, kdy můžeme
mít opět potíže Pochopitelně
věříme, že nic takového už
nenastane, ale hodnotit něco
dříve, než skončí, to jde těžko
a navíc se to ani nemá. Mám
však dobrý pocit, jak mančaft
funguje, jak pracuje realizační tým a jaká atmosféra dosavadní vývoj letošní sezony
provází. I proto věřím, že
předcházející selhání se nebude opakovat a tentokrát vše
zvládneme k úplné spokojenosti. Kouči i hráčskému kádru důvěřujeme. V přípravě
udělali všichni maximum pro

to, abychom mohli dosáhnout
na vysněný vrchol. A také
rozpočet klubu je vyšší, než
byl loni, s čímž souvisí naše
ambice i očekávání. Naším
jednoznačným a jasným
cílem je opravdu jen a jen titul,“ zopakoval Petr Chytil.
„V každém případě loňská sezona by pro nás měla být jistým varováním, že nic se nesmí podcenit. Na druhou stranu dnešní výběr už je téměř
úplně jiný. To může být výhoda z psychického hlediska.
Na nikom by neměla ležet
žádná psychická deka,“ zauvažoval před semifinálovými
mači P. Chytil. Od série s
Olympem očekává postup a
to pokud možno v co nejsnažším balení. „O tom nelze při
pohledu na sílu obou kádrů
pohybovat! Snad tuto roli potvrdíme a série nebude ani
dlouho trvat... Myslím si, že
bychom měli potvrdit současnou formu. Při kvalitě obou
kádrů je jasné, že jsme velkým favoritem a pevně věřím,
že to na palubovce potvrdíme,“ neskrývá optimismus
šéf prostějovského volejbalového klubu.
-pk-

HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

JAK SE HRÁLO
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY:
4. zápas: PVK Olymp Praha - TJ Mittal Ostrava 3:0 (12, 17,
23). Konečný stav série 3:1. Postupuje Olymp. Sestavy: Brejchová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová,
libero: Háječková - Kolářová, Elblová, Mazurová, Orlovská, Holingerová, Homolová, libero: Pecháčková. Střídaly: Šímová, Holišová. Čas: 69. minut. Diváků: 1500.
KAM PŘÍŠTĚ
1. zápasy semifinále play off, sobota 21. března 2009: SK UP
Olomouc - VK KP Brno, VK Prostějov - PVK Olymp Praha
(17:00 hodin).
Přípravné utkání, čtvrtek 19. března 2009: VK Prostějov - VK
KP Brno (16:00 hodin).
-zvVýsledkový servis ČTVRTFINÁLE PLAY OFF:
Prostějov Přerov 3:0, Brno Slavia Praha 3:0, Olomouc Liberec
3:0, Ostrava - Olymp Praha 1:3.
Program SEMIFINÁLE PLAY OFF:
1. zápasy, sobota 21. března, 17:00 hodin: VK Prostějov PVK
Olymp Praha, VK KP Brno SK UP Olomouc (18:00).
2. zápasy, středa 25. března, 17:00 hodin: PVK Olymp Praha
VK Prostějov, SK UP Olomouc VK KP Brno.
3. zápasy, sobota 28. března, 17:00 hodin: VK Prostějov PVK
Olymp Praha, VK KP Brno SK UP Olomouc (18:00).
Případné 4. zápasy, středa 1. dubna, 17:00 hodin: PVK Olymp
Praha VK Prostějov, SK UP Olomouc VK KP Brno.
Případné 5. zápasy, pátek 3. dubna, 17:00 hodin: VK Prostějov
PVK Olymp Praha, VK KP Brno SK UP Olomouc (18:00).
TERMÍNY FINÁLE PLAY OFF: sobota 11., středa 15., sobota
18., středa 22., sobota 25. dubna
TERMÍNY SOUBOJE O TŘETÍ MÍSTO: sobota 11., středa
15., sobota 18. dubna
Dosud známé pořadí extraligového ročníku 2008/2009:
5. Ostrava, 6. Liberec, 7. Slavia Praha, 8. Přerov, 9. Frýdek-Místek, 10. Střešovice (sestup do 1. ligy).
-pk-

ANKETA FANOUŠKŮ
Může se zopakovat loňské semifinálové selhání VK Prostějov v
extralize?
Ani náhodou................................................................................157
Je to nepravděpodobné, ale možné...............................................24
Jen při velké marodce v týmu VK..................................................4
Ano, psychika je mocná čarodějka...............................................28
HLASUJ na
Průběžný stav v neděli 15. 3. 16:30 hodin

Do extraligy překvapivě Šternberk
K postupu pomohly i Minářová s Měrkovou
Českou extraligu volejbalistek hltí Haná! Olomouc, Přerov, Prostějov a od příští sezony i Šternberk. Právě tato
čtyři hanácká města budou
od příštího ročníku hrát volejbalovou extraligu žen, do
které z první ligy premiérově
postoupil posledně jmenovaný tým Sokol Šternberk, historický nováček na elitní tuzemské scéně. Volejbalistky
Prostějova tak budou v
příštím ročníku extraligy
hrát už tři hanácká derby.
Kromě Olomouce a Přerova
se tedy střetnou i se Šternberkem, který tak v nejvyšší
soutěži nahradí sestupující
Tatran Střešovice, poslední
celek tabulky.
Hráčky Šternberku, které ještě

nedávno soupeřily s prostějovskými „oděvářkami“, se do
nejvyšší české soutěže natlačily osmi výhrami za sebou v
nadstavbové části první ligy již
dvě kola před jejím koncem.
Závěr tak mohly ryzí amatérky
odehrát za naprosté euforie z
postupových oslav. Ve druhé
nejvyšší soutěži přitom působil
tým Sokola jako jisté „béčko“
SK UP Olomouc a k jeho oporám patřily mimo jiné i exprostějovské Měrková s Minářovou! A i když už dosavadní úzká spolupráce od příští sezony už pochopitelně fungovat
moci nebude, představitelé
obou oddílů okamžitě po postupu potvrdili, že jistou formu
prospěšnou pro obě strany opět
najdou.
-pk-

Příprava na semifinále: kondička a pak Brno
Rychlým postupem do semifinále extraligy si volejbalistky VK Prostějov vysloužily delší čas k přípravě na
klíčové zápasy celé sezóny.
Od posledního mistrovského mače s Přerovem do
úvodního dílu semifinálové
série proti Olympu uběhne
dohromady patnáct dnů. A
více jak půlměsíční propast
využily svěřenkyně trenéra
Čady nejen k odpočinku, ale
především v duchu hesla co
nejlépe se nachystat na
Olymp Praha. Během přestávky před semifinálovými
zápasy extraligy sehrají
hráčky Prostějova také jedno přátelské utkání. Ve čtvrtek 19. března změří sily na
domácí půdě s Brnem.
V první polovině „bezzápasového“ týdne se Prostějovanky věnovaly přípravě na fyzické kondici, kterou vedl externí kouč a specialista na tuto
fázi Tomáš Malý. „Momentálně už jsme nemohli zvyšovat úroveň kondice, ale spíš ji
pouze udržovat tak, aby i herní forma zůstávala na maximu.
Podle mě je kvalita samotného
volejbalu na fyzičce hodně
závislá a proto je dobře, že
holky vyřadily Přerov tak
rychle a vznikl časový prostor
na kondiční cvičení. Děvčata
to možná zpočátku moc nepotěšilo, protože se v nich následně kumulovala únava a
když už toho měly plné zuby,
posílaly mě na vlak domů. Ale
nakonec samy vědí a poznají,
že jim naše společná práce pomáhá a vede ke konečnému
cíli,“ poznamenal na klubových stránkách mladý odborník ze Slovenska Tomáš Malý.
Po jeho středečním odjezdu se
tréninky začaly více zaměřovat čistě volejbalovým směrem, což bude platit i v nadcházejícím týdnu před startem
bojů o extraligové medaile.
Současně se hráčky průběžně
věnují důkladné rehabilitaci, a
to zejména ty, jež se v poslední době potýkaly s různými
zdravotními problémy. Větší
pozornosti se tak dostalo například bolavým zádům Valerie Pušněnkovové, či výronu
Moniky Kučerové. Podle aktuálních informací přímo od
trenéra Čady ze včerejšího večera by však obě hráčky měly
být do prvního utkání semifinále v pořádku.

A tak nejdůležitějším úkolem
zkušeného lodivoda je zajistit, aby tým nevypadl z
herního rytmu. Posloužit k tomu má i čtvrteční přípravný duel, který sehrají volejbalistky
Prostějova v domácím
prostředí ve čtvrtek
proti Brnu. „V této fázi
sezony se nedá jenom
trénovat. A díky postupu ze čtvrtfinále ve
třech zápasech je pauza
před dalším kolem
dlouhá. Proto jsme sháněli
soupeře k přípravnému utkání,“ objasnil prostějovský
trenér Miroslav Čada, jeho
tým má již v předstihu domluveného soupeře i před případným finálovým duelem. „Devátého dubna přijede do Prostějova bratislavský Doprastav,“ potvrdil Čada, který
jednal ještě se zástupci vídeňského Schwechatu. „Ti se
však nakonec rozhodli, že budou hrát s Olomoucí. Respektujeme, že je to pro ně asi
příjemnější,“ nedělal ze
„ztráty“ rakouského soupeře
žádnou vědu kouč VK Prostějov.
Dobrou a pohodovou atmosféru, která v probíhajícím
ročníku panuje v táboře Hanaček, potvrzuje i jedna z nejzkušenějších hráček Markéta
Tomanová. Sedmadvacetileté
libero je ústřední postavou
Čadova souboru a spoléhat se
brněnskou odchovankyni budou trenéři i v semifinálové
sérii. „Cíl je jasný, chceme
postoupit do finále,“ nepřekvapila záměrem hráčka, která ve své kariéře kromě roční
epizody v Nizozemí oblékala
do této sezony pouze dresy
brněnských týmů. Nyní usiluje o mistrovský titul s Prostějovem. „Byla bych moc šťastná, kdyby se nám povedlo pohár získat.“ Během současného zápasového odpočinku nabrala Tomanové dostatek
energie a už dnes se těší na
první ostrý mač. „Osobně
mám raději zápasový kolotoč.
Jen trénovat mě v sezoně moc
nebaví. Zdá se mi, že ta pauza je až příliš dlouhá. Ne každému to vyhovuje, některý
tým pak snadno může vypadnout z dobrého herního rytmu. Já ale věřím, že to nebude
náš případ. Připravovaly jsme
se dobře, nejdříve to byly tré-

ninky na fyzičku, pak jsme
dělaly herní věci,“ uvedla pro

Kdybychom si měly
připouštět nějaký tlak,
bylo by to špatné,“ míní
Markéta Tomanová
Večerník Markéta Tomanová.
K nadcházející sérii s Olympem pak poznamenala: „Kvalita je na naší straně, jsme favoritem. Na druhou stranu
Olymp má perspektivní tým,
složený z mladých hráček, se
kterými umí trenér Mitáč pracovat. Po příchodu Háje-

čkové na libero jsou navíc
silnější na příjmu. Je to družstvo vyloženě pro play
off, což se ukázalo i ve
čtvrtfinále proti Ostravě.
Nebudeme to mít jednoduché,“ zvedá varovný
prst před případným podceněním protivníka Tomanová. Tím druhým
mementem pro Prostějov
může být loňské semifinále play off, do kterého
šel VK taktéž jako favorit, avšak překvapivě neuspěl. Z této skutečnosti si
však současné libero hanáckého týmu hlavu nedělá.
A prý ani její spoluhráčky.
„Máme úplně jiný kádr, než
tady byl loni. Na nikom by tak
neměla ležet žádná tíha, navíc
je tady ještě silnější celek, než
tu byl loni. Kdybychom si

měly připouštět nějaký tlak,
bylo by to špatné,“ míní pětinásobná mistryně republiky.
„Všechno je to o zkušenostech a my máme dostatečně
zkušené družstvo, které by si
s nástrahami mělo poradit.
Psychicky jsme na tom dobře,
zdravotně snad taky, takže
nám nic nechybí k tomu, abychom finále vybojovaly,“ věří
Tomanová, která spoléhá také
na pomoc silné divácké základny. „V Praze chodí do
malé haly něco přes dvě stovky diváků, ale právě kvůli tomu specifickému a stísněnému prostředí tam není lehké
hrát. My však máme skvělé
fanoušky, kteří nás určitě
podpoří a já doufám, že jim to
vrátíme v podobě radosti z
výher,“ vzkázala na tribuny
Markéta Tomanová.
-pk-

Libero v akci. Markéta Tomanová se jistě těší na semifinálového soupeře v podobě Olympu. S Přerovem si totiž příliš
nezahrála….
Foto: Stanislav Heloňa

16. března 2009

Na úvod FINAL FOUR Českého poháru tradiční sok
O finále si to Orli opět rozdají s Novým Jičínem
Soupeřem prostějovských Orlů
pro semifinálové utkání v rámci
FINAL FOUR Českého poháru
mužů se stal Geofin Nový Jičín.
Tradiční a nutno říct, že z pohledu Hanáků i nepříjemný protivník, tak stojí Bálintovým svěřencům v cestě za splněním druhého

předsezónního cíle, kterým je
postup do finále tuzemské pohárové soutěže. Ve druhém semifinálovém duelu finálového
turnaje, který se koná první dubnový víkend v Brně, se utká obhájce titulu Nymburk s Pardubicemi. O rozložení zápasů rozho-

dl středeční los v Praze. Zatímco
v utkání mezi Nymburkem a
Pardubicemi není o favoritovi
utkání sebemenších pochyb, od
moravského souboje lze čekat
mnohem vyrovnanější bitvu.
Alespoň v to věří příznivců Orlů,
kterým však mnoho optimismu
nepřidal poslední souboj v MatFINAL FOUR ČESKÉHO POHÁRU 2008/2009; BRNO toni NBL, v němž novojičínský
Geofin jasně dominoval. Ve proSemifinále, 4. dubna: ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardu- spěch momentálně druhého celbice (16:00 hodin), BK Prostějov - Geofin Nový Jičín (18:30 hodin)
ku nejvyšší české soutěže hovoří
Finále a zápas o 3. místo se odehrají v neděli 5. dubna v 16:30,
i celá bilance vzájemných záparesp. ve 14:00 hodin.
sů. Prostějov totiž v tomto ročníku Mattoni NBL nad Novým

Jičínem ani jednou nevyhrál!
Nicméně to jej v žádném případě
automaticky nestaví do role outsidera. ,,Pohár je specifický. Nikde není psáno, že je nemůžeme
porazit," nechal se slyšet podkošový hráč Orlů Pavel Staněk. A
právě k tomuto duelu upírá své
naděje kouč Orlů Peter Bálint,
který se nechal slyšet, že by v
Brně mohl jeho tým ukončit sérii
čtyř porážek ze vzájemných
zápasů v sezoně! ,,S loňským
posledním semifinálovým duelem už jsme Nový Jičín neporazili pětkrát. Už je načase to zara-

zit," pronesl dokonce Bálint. ,,V
semifinále jsme nechtěli Nymburk, jinak je to v podstatě jedno," uvedl za celý klub Petr Fridrich, generální manažer klubu.
Podobné hlasy zazněly i z tábora
soupeře. Novojičínský křídelník
Štěpán Reinberger hovořil v podobném duchu. ,,Chtěli jsme se
vyhnout Nymburku, přece jen je
to takový strašák. A mezi Prostějovem a Pardubicemi zas takový
rozdíl není. Proti Prostějovu
určitě máme dobrou šanci a o postup do finále se popereme."
-pk-

Orli na severu Moravy historii nepřepisovali
Na Geofin se na Hané zatím účinný recept nenašel
Prostějovští basketbalisté se
museli letos počtvrté sklonit
před největším rivalem.
V rámci 35. kola Mattoni NBL
cestovali hráči BK Prostějov
na palubovku Nového Jičína
v probíhajícím ročníku asi
s nejreálnějšími nadějemi na
možnou výhru. Domácí plejeři
totiž v současnosti zápolí
s rozsáhlou marodkou, na
které jsou Pandula, Šturala,
Pospíšil a především jeden
z nejlepších hráčů celé soutěže
Ubilla. Oproti tomu hostující
kouč postrádal jen dlouhodobě zraněného Leška, ale
těsně před utkáním i marodného Hanavana. Právě absence druhého jmenovaného
se projevila na Prostějovu více
než bylo zdrávo. Orli totiž bez
svého největšího tahouna připomínali hlavně v úvodu místo obávaných dravců spíše

NJ 76:61 PV

hejno vyplašených kuřat.
Oslabený domácí výběr i v osmi
lidech vstoupil do zápasu hodně
energicky. Hlavním šéfem neohrožené vozby Geofinuž byl
Walker, který hned z první akce
ukázakově zasmečoval. Hosté
se porpvé dostali ke slovu až za
stavu 7:0, kdy se trefil Beechum.
Takotovka Walkera s Muirheadem přinesla záhy patnáctibodový rozdíl - 25:10 a hodně
schlíplou vlajku Prostějova pozvedl trojkou Staněk. Také vstup
do druhé čtvrtiny vyšel lépe domácím, které pro změnu táhl Šarovič - 33:15. Pod hrozbou páté
osobní chyby si musel dávat
v prostějovském dresu na své
zákroky velký pozor také Miller
a tak se zkušení Jičínští snažili
táhnout útoky právě přes něj. Po-

ločasový stav 42:26, ta jasně vypovídal o dění na palubovce.
Také po změně stran se nedělo
dlouhé minuty na palubovce nic
nového. Za necelé dvě minuty
už vedli domácí 49:26 a výkon
Prostějova zaváněl naprostou
ostudou. V závěru třetí části hry
však procitnul opět Staněk a
svými osmi body alespoň upravil na dvacetibodový rozdíl
58:38. Závěrečná desetiminutovka se už spíše dohrávala. Domácí opry v poklidu seděly na lavičce a sledovaly marné snažení
malátných Orlů. Konečný výsledek 76:61 je po předvedeném
výkonu Prostějova ještě příznivý. Přece jenom rozdíl ve
výkonnosti obou týmů byl více
než jednotřídní.
Utkání hodně ovlivnily rychlé

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Zbyněk CHOLEVA (Geofin Nový Jičín): „Myslím si, že dnešní utkání rozhodl náš skvělý vstup do zápasu. Dostali jsme se do
pohody, přestože jsme pořád měli v hlavě prohrané utkání s Opavou. Dneska jsme to chtěli odčinit a to se nám také povedlo. Začátek rozhodl, uklidnili jsme se a začali jsme si znovu věřit. Když
se doma takhle na začátku rozjedeme, tak se nám pak většinou daří a jsem za to rád. Myslím si, že nám pomohla i absence Hanavana, což bylo na týmu Prostějova znát.
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Domácí dnes předvedli opravdu výborný výkon a patří jim můj obdiv. Zejména za to, že dokázali takhle dobře a kolektivně hrát jen v osmi lidech. My jsme
narozdíl od nich hráli velice špatně. Na začátku zápasu, zejména
v obraně. Pak jsme se trochu zlepšili, ale to už byl Nový Jičín
hodně rozjetý a pak se těžko zastavuje. Na útočné polovině jsme
vůbec nehráli to, co jsme chtěli. Míč nám stál, hráči stáli, což se
odrazilo v bodech, které jsme dali.“
-zvfauly Millera, který nemohl
předvádět svou obvyklou agresívní hru. Americký pivot
scházel hlavně pod koši. Tím
pádem mohli vynikat s chutí

smečující domácí plejeři. Také
Skibniewski tentokrát nepředvedl optimální výkon a společně
s absencí Hanavana nebylo tedy
co řešit.
-zv-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Kouč VK Prostějov byl se čtvrtfinálovou sérií spokojen a totéž čeká od semifinále
„Už nějakou dobu hrajeme kvalitně jako celý tým,“ pochvaluje si M. Čada
Trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada vyjádřil
spokojenost nad tím, jak si jeho
výběr ve vyřazovacích bojích
poradil s prvním protivníkem.
„Tím, že jsme čtvrtfinálovou
sérii vyhráli tak jasně, jsme demonstrovali svoji sílu a ukázali
jsme, že jdeme neúprosně do finále,“ burcuje optimisticky lodivod VK Prostějov. Přípravu
Prostějova na rozhodující boje
sezony komplikují pouze drobná zranění. Ani to by však letošního účastníka Champions
League nemělo zastavit v cestě
za vysněným mistrovským titulem, ke kterému chybí šest
dílčích triumfů.
¤ Jak se ohlížíte za čtvrtfinálovou sérií, v níž vám k postupu
nad Přerovem stačily jen tři
zápasy?
„Jsem spokojený. Do čtvrtfinálové série jsme šli s tím, že
chceme jasně rozhodnout a nepřipustit žádné vyrovnané koncovky setů. Naším hlavním
cílem bylo hrát co nejvíce bez
chyb a to se povedlo, Přerov se
maximálně dostal na osmnáct
bodů. Podali jsme tři kvalitní
výkony, za což jsem rád. Tím, že
jsme čtvrtfinálovou sérii vyhráli
tak jasně, jsme demonstrovali
svoji sílu a ukázali jsme, že jdeme neúprosně do finále.“
¤ Jak jste byl spokojen s herním projevem družstva?
„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.

Teď 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 sami to
máme jednodušší.“

„Takto dlouhá
přestávka mezi
jednotlivými
sériemi má pouze
jednu výhodu.
Jinak musím
přiznat, že to není
příliš dobré...“
¤ Se kterými hráčkami jste byl
spokojen a se kterými méně?
„Do takového hodnocení bych
se nerad pouštěl. Jednak je to v
této fázi po prvním našem kroku
ze tří zbytečné a za druhé to nemám ani ve zvyku takto pitvat.
Že nehrály více hráčky z lavičky? 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 rozhodo-

vat klíčové zápasy o medaile. Z
tohoto pohledu jsme střetnutí
absolvovali převážně v co nejsilnějším složení, byť některá
děvčata z lavičky tam alespoň
na chvíli šla.“
¤ Po rychlém postupu vás čekala a ještě čeká více jak
půlměsíční přestávka. Jak
tento poměrně dlouhý prostor
vyplňujete?
„Tak v první řadě jsme tento
prostor využili ke kondiční přípravě, na které jsme spolupracovali s Tomášem Malým.Zprvu
jsme trénovali dvoufázově, následně jsme se věnovali sehrávání taktických situací a nácviku herních prvků. Pozornost
jsme věnovali také tomu, aby
byly všechny hráčky v pořádku.“
¤ A jsou? Jaký je zdravotní
stav týmu? Problémy měla
především Pušněnkovová...
„Valerii vystřelovala bolest ze
zad do nohy, měla něco s ploténkou. Není to nic příjemného, takže víceméně netrénovala. Potíže trápily také Moniku Kučerovou, která si udělala výron. V
obou případech však věřím, že
se holky dají dohromady a budou pro první zápas s Olympem
připraveny. Úplně v pohodě už
je po nemoci Ivča Bramborová.“
¤ Přestože je Prostějov jasným favoritem série, přece jen
nelze nic podcenit. V čem spočívá největší síla protivníka?
„U Olympu se trochu změnila
situace. Tým se zvedl příchodem Háječkové na libero, která
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BASKETBAL EXTRA
35. KOLO MATTONI NBL
Geofin Nový Jičín - BK Prostějov

76:61
Čtvrtiny: 25:13, 17:13, 16:12, 18:23
Trestné hody: 25/16:12/11
Trojky: 19/2:15/4
Osobní chyby: 16:22
Diváků: 1100

Střelba za 2b: 47/27:42/19
Doskoky: 42:30
5 chyb: 38. Pelikán - 36. Krakovič
Rozhodčí: Lukeš, Rozsypal, Holubek

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 2
Miller 13
Prášil 3
Krakovič 2

Beechum 7
Falls 2
Staněk 17
Villepigue 2
Vrubl 6
Dokoupil 3
Novák 4
Mikulec
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
35. kolo: Karma Basket Poděbrady - USK Praha 71:78 (23:15, 43:32,
59:60). Nejlepší hráči: Beneš 16 bodů, Stria 14 bodů, Tomanec 14 bodů, Špička
10
bodů
a
8
doskoků
Vocetka 19 bodů (5 trojek), Platt 18 bodů a 16 doskoků, Hamm 14 bodů a 9 doskoků, Satoranský 11 bodů. Střelba: 39/21:37/12. Trojky: 22/7:34/14. Trestné
hody: 8/8:17/12. Doskoky: 32:44. Osobní chyby: 18:16. Diváků: 350. Nejlepší
hráč: Platt (USK) • BC Kolín - BK Děčín 78:72 (14:16, 35:33, 54:49). Nejlepší hráči: Ames 17 bodů, 8 doskoků a 8 asistencí, Rogers 17 bodů a 10 doskoků, Pavlík 11 bodů, Brown 11 bodů - Hatcher 18 bodů, Williams 15 bodů a 7
doskoků, Holanda 11 bodů. Střelba: 38/19:41/19. Trojky: 22/5:23/7. Trestné
hody: 31/25:22/13. Doskoky: 35:37. Osobní chyby: 22:26. Pět chyb: 38. Zuzák
- 36. Balík. TCH: 13. Pavel Budínský, trenér (D), 32. Miloš (D), 35. Lepinaitis (K). Diváků: 610. Nejlepší hráč: Ames (K) • NH Ostrava - BK Synthesia
Pardubice 104:80 (26:24, 46:43, 69:57). Nejlepší hráči: Bohačík 25 bodů a 10
doskoků, Arnold 24 bodů, Stuchlý 16 bodů, Mitchell 13 bodů a 5 asistencí Šteffel 20 bodů a 9 bodů, Sanders 17 bodů, Gaidamavicius 16 bodů (4 trojky),
Jelínek 10 bodů. Střelba: 45/27:39/21. Trojky: 23/10:15/7. Trestné hody:
26/20:24/17. Doskoky: 32:27. Osobní chyby: 19:21. Pět chyb: 40. Korytek (O).
Diváků: 823. Nejlepší hráč: Bohačík (O) • Geofin Nový Jičín - BK Prostějov
76:61 (25:13, 42:26, 58:38). Nejlepší hráči: Walker 25 bodů a 12 doskoků, Šarović 15 bodů a 8 doskoků, Muirhead 14 bodů, Pelikán 13 bodů - Staněk 17 bodů, Miller 13 bodů, Beechum 7 bodů. Střelba: 47/27:42/19. Trojky: 19/2:15/4.
Trestné hody: 25/16:12/11. Doskoky: 42:30. Osobní chyby: 16:22. Pět chyb:
38. Pelikán - 36. Krakovič. Diváků: 1100. Nejlepší hráč: Walker (NJ) • BK
Kondoři Liberec - ČEZ Basketball Nymburk 74:90 (24:21, 41:43, 55:70).
Nejlepší hráči: Hampton 19 bodů, Marek 13 bodů, L. Tóth 11 bodů - Schilb 24
bodů, Benda 12 bodů, Lee 10 bodů. Střelba: 38/19:39/23. Trojky: 19/7:14/8.
Trestné hody: 18/15:26/20. Doskoky: 29:24. Osobní chyby: 20:19. Diváků:
434. Nejlepší hráč: Schilb (NB).
36. kolo: ČEZ Basketball Nymburk - Geofin Nový Jičín 74:67 (16:12,
36:39, 58:52). Nejlepší hráči: Lee 28 bodů, Schilb 18 bodů a 8 doskoků, Gray
10 bodů - Šarović 15 bodů a 8 doskoků, Reinberger 12 bodů (4 trojky), Walker
11 bodů a 10 doskoků. Střelba: 45/23:39/16. Trojky: 23/5:15/7. Trestné hody:
16/13:16/14. Doskoky: 32:33. Osobní chyby: 17:16. TCH: 27. Schilb - 27. Muirhead. Diváků: 750. Nejlepší hráč: Lee (NB) • BK Breda & Weinstein Opava - BK Synthesia Pardubice 81:72 (20:23, 40:43, 59:55). Nejlepší hráči:
Dygrýn 27 bodů a 6 doskoků, Štec 16 bodů a 6 doskoků, Pumprla 12 bodů a 6
doskoků - Šteffel 17 bodů, Grepl 13 bodů, Sanders 13 bodů, 6 doskoků a 7 asistencí, Gaidamavicius 10 bodů. Střelba: 40/21:31/18. Trojky: 19/6:19/8. Trestné hody: 27/21:16/12. Doskoky: 28:23. Osobní chyby: 16:19. Diváků: 1234.
Nejlepší hráč: Dygrýn (O) • NH Ostrava - BC Kolín 98:74 (30:23, 42:32,
68:52). Nejlepší hráči: Mitchell 18 bodů, Bohačík 17 bodů, Arnold 16 bodů,
Robinson 16 bodů, Stuchlý 15 bodů -Ames 20 bodů (4 trojky), Rogers 20 bodů a 9 doskoků, Brown 14 bodů. Střelba: 41/30:36/18. Trojky: 24/7:21/6. Trestné hody: 23/17:26/20. Doskoky: 27:29. Osobní chyby: 25:17. Diváků: 693.
Nejlepší hráč: Mielczarek (OVA) • BK Děčín - Karma Basket Poděbrady
85:70 (25:12, 44:31, 72:49). Nejlepší hráči: Hatcher 21 bodů a 8 asistencí, Balík 12 bodů, Miloš 10 bodů, Soukup 10 bodů a 8 doskoků - Beneš 15 bodů a 7
asistencí, Špička 12 bodů, Castleberry 12 bodů a 11 doskoků, Hubálek 10 bodů, Tomanec 10 bodů a 10 doskoků. Střelba: 51/27:49/22. Trojky: 15/5:14/5.
Trestné hody: 23/16:16/11. Doskoky: 36:34. Osobní chyby: 20:20. Diváků:
920. Nejlepší hráč: Soukup (D) • USK Praha - BK Kondoři Liberec 82:60
(16:13, 34:32, 56:51). Nejlepší hráči: Platt 21 bodů a 9 doskoků, Hamm 19 bodů a 8 doskoků, Kotas 17 bodů, 9 doskoků a 6 asistencí - Hampton 21 bodů,
Marek 15 bodů, L. Tóth 9 bodů a 7 doskoků. Střelba: 43/22:45/20. Trojky:
18/7:19/5. Trestné hody: 25/17:7/5. Doskoky: 34:34. Osobní chyby: 14:20.
TCH: 28. lavička hostů, 35. L. Tóth (L). Diváků: 400. Nejlepší hráč: Kotas
(USK).
-zv-

TABULKA
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. Geofin Nový Jičín
3. BK Děčín
4. BK Prostějov
5. BK Kondoři Liberec
6. USK Praha
7. NH Ostrava
8. BK Synthesia Pardubice
9. Basket Poděbrady
10. BC Kolín
11. BK Breda a Weinstein Opava
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PØÍŠTÍ PROGRAM
Jak na Olymp? Trenér Miroslav Čada už má v hlavě jistě plán jak
vyzrát na další překážku v cestě za titulem
foto: Zdeněk Pěnička
se k volejbalu vrátila po mateřské dovolené a hru pražského
celku enormně zvedla. Oni
předtím dost zápasili s přihrávkou a zejména s příjmem podání
a právě v těchto herních činnostech jim Háječková hodně pomohla. A tak zatímco výkony
Olympu byly v základní části
strašně nesourodé a nevyrovnané od vyloženě dobrých zápasů až po ty hodně špatné, v play
off se stabilizovali a přes Ostravu přešli zcela zaslouženě. Přesto však přece jen musím konstatovat, že Havlíčková (libero, o
které před letošní sezonou usiloval i Prostějov pozn.red.) jim
výrazně chybí.“
¤ Mezi čtvrtfinálovými a semifinálovými
bitvami
je
poměrně dlouhá pauza. Není
to spíše na škodu?

„Takto dlouhá přestávka mezi
jednotlivými sériemi má pouze
jednu výhodu, a to že hráčky
mohou doléčit svá zranění a
drobnější šrámy. Jinak musím
přiznat, že to není příliš dobré.
Přece jen herní rytmus je narušen, jednotlivé týmy mají pak
plnou hlavu starostí jak pauzu
vyplnit. A jelikož jsem jeden z
těch, co termínový kalendář připravuje, sypu si tak popel na hlavu. Původně jsme kalkulovali,
že se některé série ve čtvrtfinále
protáhnou až na pět zápasů a
chtěly jsme dát děvčatům dostatek odpočinku. Ukazuje se ale,
že od pátého utkání ve čtvrtfinále a prvního duelu v semifinále není třeba mít týden pauzy.
Proto věřím, že do příštího ročníku tuto skutečnost změníme.“
Petr Kozák
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37. kolo, středa 18. března 2009: BK Děčín - USK Praha, Karma Poděbrady - NH Ostrava, BC Kolín - BK B & W Opava, BK Pardubice - BK
Prostějov (úterý 17.3., 17:30 hodin), Geofin Nový Jičín - BK Kondoři Liberec. ČEZ Basket Nymburk volný los.
38. kolo, sobota 21. března 2009: USK Praha - Geofin Nový Jičín, ČEZ
Basket Nymburk - BK Pardubice, BK Prostějov - BC Kolín (neděle 22.3.,
17:00 hodin), BK B & W Opava - Karma Poděbrady, NH Ostrava - BK
Děčín (pátek 20.3.). BK Kondoři Liberec volný los. -zv-

HVÌZDA TÝDNE
PAVEL STANĚK
Jeho návrat po dlouhodobém zranění byl sice trochu pozvolnější, ale právě na půdě největšího prostějovského rivala
dostal Pavel konečně prostor. Při absenci Hanavana se své šance chytil jak se říká za „pačesy“ a právě on byl jediným světlejším jevem v jinak hodně matném souboru BK Prostějov. Sedmnáct bodů a ještě o bod lepší vysvědčení v hodnocení užitečnosti je dobrým vysvědčením. Pavle jen tak dál!

SMOLAØ TÝDNE
JAKUB KRAKOVIČ
Mladý prostějovský talent dostal v Novém Jičíně až nečekaně
mnoho prostoru, kterého však moc nevyužil. V přímé konfrontaci se špičkovými hráči Mattoni NBL určitě sám zjistil, že mu
do jejich úrovně ještě hodně chybí. Za sedmnáct minut nachytal hodně rychle pět osobních chyb a navíc on sám nestál domácím plejerům ani za jediný faul. Také záporné dva body v
hodnocení užitečnosti o lecčems svědčí. Kubo nevěš hlavu, máš
ještě dost času!

Sport

16. března 2009

„Po patnáctém kole jsme to chtěli odhlásit!,“ šokuje hokejový šéf Zabloudil
V hektických letních dnech minulého roku se nakonec ke kormidlu prostějovského hokeje dostal Zdeněk Zabloudil. Po úplném
rozpadu celého klubu HK Jestřábi
Prostějov, který následoval po
ostudném sestupu z druhé nejvyšší
soutěže, se současný předseda vrhl
do vskutku nezáviděníhodného
boje. Důvěryhodnost sponzorů a
především městských představitelů k lednímu hokeji byla po notoricky známých excesech hodně
pod bodem mrazu. Od této situace
se také odvíjel vstup do letošní sezóny, kdy byl prostějovský slepenec
pasován za jasného sestupujícího
z druholigové soutěže. Místo očekávaného vykrvácení neduživého
souboru však šéf neklesl na mysli
a díky neskutečným finančním injekcím především z vlastních zdrojů postupně klub stabilizoval takovým způsobem, že nakonec prvnímu týmu unikla místenka ve vyřazovacích bojích až v posledním
kole. Na to, jak právě skončenou
sezónu viděl klubový boss, jsme se
ho zeptali v rozsáhlém rozhovoru.
¤ Jak by jste zhodnotil právě
uplynulou sezónu?
„Spokojen rozhodně nejsem. Nedostali jsme se do play off a druhou
věcí je, že z ligy sestoupil náš dorost.“
¤ Co vás více mrzí, absence mužů
v play off nebo sestup dorostu?
„Určitě sestup dorostu do kraje.“
¤ Po tom katastrofálním začátku
však nakonec muži nedopadli
nejhůře…
„Všechno se odvíjelo od toho startu. Začínali jsme až začátkem září a
bylo opravdu těžké sehnat hráče.
Pověst klubu byla díky předchozímu vedení mizerná. Díky renomé, kdy měl klub dluhy vůči
hráčům, se do Prostějova nikomu
nechtělo. Oni si to mezi sebou řeknou a tím pádem se nám nikdo nehlásil.“
¤ Jakoby mávnutím kouzelného
proutku se však situace změnila…
„Po tom 15. kole (zisk 4. bodů pozn. red.) jsme se domluvili, že se
musí něco stát. Usilovně jsme
sháněli kvalitního trenéra, ale nikdo
do toho nechtěl jít. Podařilo se nám
přemluvit pana Flašara s tím, že pokud by se dalších pět kol prohrálo,
tak by jsme to odhlásili! To už by
asi nemělo cenu hrát…Opravdu
bychom tu druhou ligu zrušili, bez
nového trenéra nemělo význam pokračovat v našem trápení dál.“
¤ To byl tedy důvod jen dvouměsíční trenérské smlouvy s Alešem
Flašarem?
„Ano, on s tím byl srozuměn. Začalo se dařit a tak byla trenérovi
smlouva prodloužena do konce sezóny.“
¤ Nakonec jste se s předstihem
zachránili a až do konce bojovali
o play off. Proč se to nepovedlo?
„Na přelomu roku nás postihla kalvárie zranění a mnohdy jsme museli hrát jen na dva útoky nebo s juniory. Kompletní jsme byli v podstatě
až ty poslední dva zápasy, kdy hrálo
mužstvo na tři kompletní útoky s
tím, že čtvrtá řada byla připravena.
V tom závěru také tým ukázal svoji
plnou sílu a o našem vyřazení rozhodla už jenom smůla.“
¤ V tom zmíněném období však
došlo i ke snížení odměn a platů
hráčům. Nemyslíte, že se to promítlo v jejich menší motivaci?
„Hráčům jsme snížili odměny na
začátku nadstavbové části a bylo za

tím víc důvodů. Hlavním však byla
slabší výkonnost. Prohráli jsme
více zápasů v řadě a to bylo špatné.
Domluva byla jasná. Když se vyhrává, jsou odměny, když ne tak se
peníze strhávají. Možná to bylo dobře, protože po tomto opatření zase
kluci začali více bojovat.“
¤ Proslýchalo se také, že hráči nedostávali slíbené peníze…
„Všichni hráči byli placení tak jak
měli.
Dostávali
peníze
v dohodnutých termínech a myslím
si, že ty výplaty byly dostatečně vysoké. Za ty peníze co dostávali by
museli také podávat odpovídající
výkony a mnohem častěji vyhrávat.
Těch osm, devět zápasů však bylo
hodně špatných…“
¤ V jaké relaci měli hráči
v Prostějově nastavené
podmínky s ohledem
na konkurenci?
„Myslím si, že vzhledem k úrovni 2. ligy měli dost dobré podmínky.“
¤ V tom slabším období
také odešel Emil Hrazdíra.
Údajně se tak rozhodl sám kvůli
penězům…
„Ne! Ten odchod měl delší vývoj.
Ještě před ukončením jeho smlouvy jsme měli s Emilem pohovor,
protože se nám jeho výkony nepozdávaly. Dali jsme mu ještě mo-

odstupem času vám upřímně
říkám, že už bych to víckrát neopakoval. Nikdy bych do toho nešel!
Začínat sezónu v září a navíc s takovým dluhem byl opravdu nesmysl. Tu tehdejší krutou realitu si
neuvědomoval ani pan Chlustina.“
¤ Zdá se tedy, že nejlepším vaším
letošním tahem byl příchod
trenéra Flašara?
„Určitě to byla jedna z nejlepších
voleb. Jedná se o velice kvalitního
trenéra, za kterým navíc jdou hráči
a to je velmi důležité. Navíc velice
dobře zná zdejší prostředí. Pro nás
je tedy přítomnost Aleše Flašara v
Prostějově velkým přínosem.“

lší sezónou? Dluhy z minulosti
jsou vyrovnány?
„V současnosti máme prakticky
čistý stůl. Z minulosti dlužíme
hráčům zhruba 200 tisíc a za letošní ročník jsme s hráči vyrovnáni.
Pohledávky vůči nám mají jen za
březen a to se v nejbližším období
srovná. Start nové sezóny se tedy

„Hokej se bude
hrát v Prostějově
i v příští sezóně.“

„Za ty peníze co dostávali,
by museli také podávat
odpovídající výkony a
mnohem častěji vyhrávat.
Těch osm, devět zápasů
však bylo hodně
špatných…“
žnost, ale on ji nevyužil. Ten zápas
v Orlové (39. kolo, porážka 9:2 pozn. red.) byl už jen tou poslední
kapkou, po které jsme se s Hrazdírou definitivně rozloučili.“
¤ V tichosti mužstvo opustil i kanadský útočník Samuel Raymond?
„To je jiný případ. Samuel byl v
Prostějově spokojený a odešel kvůli rodinným problémům. Já doufám, že bude na působení v našem
klubu rád vzpomínat.“
¤ Je možnost, že by se Raymond
vrátil?
„Já věřím, že je pan Flašar schopen
sestavit kvalitní mužstvo z českých
hráčů. S Raymondem tedy pro
příští sezónu nepočítáme. Kostru
máme a zbytek doplníme určitě
kvalitními tuzemskými hokejisty.“
¤ Vyhozen nevyhozen byl i v posledním týdnu Ján Skokan…
„Těch hráčů, kteří byli na hraně,
bylo více. Na několika hokejistech
jsme pozorovali delší dobu slabší
výkonnost. Oni měli nůž na krku.
Se Skokanem to bylo tak, že se mu
ukončila smlouva z důvodů špatných výkonů. On za námi pak sám
přišel, že nám chce dokázat, že hokej hrát umí a tak jsme mu dali poslední šanci. On se nabízené šance
chytil a v těch posledních dvou
zápasech se předvedl ve skvělé
formě.“
¤ Jak hodnotíte s odstupem času
sázku na Aloise Chlustinu v
trenérské a manažerské funkci.
Nebyla to chyba?
„My jsme do toho šli společně a s

¤ Otázka jestli budete usilovat o
prodloužení smlouvy s panem
Flašarem je asi zbytečná…
„V současnosti probíhají jednání.
Podmínky nové smlouvy jsou
projednány, vše by se mělo dořešit
v pondělí (16. března, tj. dnes! pozn. red.).“
¤ Nehlodá ve vás pocit zklamání
nebo křivdy, že se nakonec play
off nepodařilo?
„Zklamání tam určitě je. Hodně
mě to mrzí, protože jsem přesvědčen o tom, že jsme měli kvalitní
mužstvo. Ke smůle musím přidat i
další poznatek, že mám informace, že nebylo úplně všechno fér. Ti
naši bezprostřední soupeři získávali nečekaně body s těmi silnějšími…Podle mého názoru bychom v play off hráli důstojnou
roli.“
¤ Myslíte si, že se ti „nahoře“
Prostějova báli?
„To nevím. Třeba, ale když jsem
byl v Šumperku na jednání, tak
nás tamní funkcionáři označovali
za černého koně soutěže. To znamená, že naši sílu respektovali.
Například, ale třeba se Šumperkem v tomto směru problém nebyl. Ti hráli pořád naplno.“
¤ Jak jste spokojen s diváckou
podporou?
„Ta podpora je tady prostě úžasná.
Já se přiznám, že jsem nevěřil, že
když na tom budeme tak špatně,
že bude chodit pořád tolik lidí. To
mě opravdu překvapilo. Já jen
doufám, že v příští sezóně se fanouškům odvděčíme lepšími
výkony a ten hokej se v Prostějově
dostane na tu pozici, ve které má
být. Prostějov je hokejové město a
ta podpora nás jen utvrzuje v
přesvědčení abychom pokračovali dál.“
¤ Na jaké startovní čáře se ocitne prostějovský hokej před da-

bude odvíjet z našeho pohledu v
úplně jiném postavení.“
¤ Katastrofou se tak zdá tedy
jen sestup dorostu?
„Katastrofa to je. Hlavně totiž
chceme pracovat s mládeží. Velmi
kritická je situace i žákovských

„Prostějov je hokejové
město a ta podpora nás jen
utvrzuje v přesvědčení
abychom pokračovali dál.“
družstev. Z minulosti jsou zameškané nábory a my nemáme třeba
vůbec plné třídy 4. 5. a 6.! Ta situace je špatná. Celkově je naší prioritou zkvalitnění práce s mládeží,
protože základna musí být dostatečná.“
¤ Je možnost návratu dorostu
do soutěže administrativní cestou?
„Možná se nám podaří odkoupit
licenci z některého jiného klubu.
Pokud ne, tak budeme dělat
všechno pro okamžitý návrat do
ligové soutěže.“
¤ Jsou na pořadu dne tedy i
změny ve vedení?
„Už v závěru sezony začal pracovat ve funkci sportovního manažera Jaroslav Beck, který bude
zároveň šéftrenérem mládeže. Posílení se také dočká post obchodního manažera. Současně s Pavlem Davidem se bude o tuto
stránku starat ještě jeden člověk.
Máme určité tipy, ale na konkrétní
jméno musíme ještě nějakou dobu
počkat. Posílení této pozice je
nutné.“
¤ Z hráčského kádru už máte
někoho jistého?
„Drtivá většina hráčů samozřejmě
někomu patří. My však budeme

HOKEJOVÝ KLUB HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
DĚKUJE SPONZORŮM A PARTNERŮM ZA PODPORU:
OLOMOUCKÝ KRAJ, MĚSTO PROSTĚJOV, TK PLUS s.r.o.,
AUTOBUSY IRIS s.r.o., STAROREŽNÁ s.r.o., DYNAMARK
s.r.o., MIROSLAV JELÍNEK, PROSTAS, PECHASAN s.r.o.,
PRO-DOMA s.r.o., STS s.r.o., STAVOMAT s.r.o., PMP PROSTĚJOV s.r.o., MORAVIA METAL s.r.o., TGB BETONMIX a.s.,
METAL ŠROT TLUMAČOV a.s., CEFEUS-CZECH s.r.o., SEZAKO, MAKOVÝ-POHŘEBNÍ SLUŽBA, HANAKOV.

usilovat o to, aby ta kostra v Prostějově zůstala. Budeme také jednat o možnosti odkoupení některých hokejistů tak, aby jejich kmenovým klubem byl Prostějov.
Konkrétní jména však určí až
trenér. Jistotou je však, že zůstává
Roman Hlouch.“
¤ Dostanou přednost hráči s
užším vztahem k regionu?
„Určitě. Chceme, aby nové mužstvo bylo především poskládané
z hráčů Prostějova. To je přece základem úspěchu. Na velmi dobré
cestě je také navázání užší spolupráce se sousedním prvoligovým
klubem z Olomouce. Týkalo by se
to hráčské výpomoci od mládeže
až po seniorský tým. Nevím, proč
bychom měli tahat hokejisty například z Třince, když je nedaleko
tak silný klub.“
¤ Z nedávné minulosti však nepanují mezi oběma kluby právě
idylické vztahy…
„Se současným olomouckým vedením jednáme velmi intenzivně a
já osobně z toho mám dobrý pocit.
Věřím, že ta vzájemná nevraživost už v budoucnu zůstane jen v
rovině fanouškovské rivality a
Prostějov s Olomoucí najdou společnou řeč.“
¤ S jakými cíli tedy půjdete do
nové sezóny?
„Jak už jsem předeslal, pracovat
akutně na mládeži formou metodiky, náborů a mnohem kvalitnějšího tréninku. První tým pak musí hrát důstojnou roli ve 2. lize.
Zkrátka hrát co nejvýše a dostat se
co nejdále.“
¤ Prostějovský klub však stále
postrádá generálního partnera.
Je na tomto poli něco nového?
„To je v dnešní době hodně složité. Budeme se i nadále snažit
udržet si stávající partnery a získat
ještě další. Výlučně co se týká generálního partnera, tak zatím nic
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nového není. Dnes už však mohu
zodpovědně říci, že hokej se bude
hrát v Prostějově i v příští sezóně.“
¤ Co vztahy s městem?
„Já myslím, že je to mnohem lepší
než na začátku. Jen to, že nám město nezkrátilo dotaci o něčem svědčí. Za takhle projevenou důvěru
jsme samozřejmě rádi a my se budeme snažit, abychom pro město
byli důvěryhodným partnerem i
nadále. To všechno však ukáže
čas.“
¤ Otázka na závěr. Jak jste byl
spokojen s vystupováním hráčů
na veřejnosti. Excesy z nedávné
minulosti se neopakovaly…
„Nevím, jak to bylo v minulosti,
ale co já mám zkušenosti z hokeje,
tak to bylo z tohoto pohledu
dobré. Samozřejmě však mám ale
i informace, že ne všichni hráči
dodržovali odpovídajícím způsobem životosprávu. I to byl možná
problém těch několika zbytečně
prohraných zápasů.“
Zdeněk Vysloužil
Foto: Zdeněk Pěnička
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Vysvětlivky-brankáři: 1. sloupec počet odchytaných zápasů, 2. odchytané minuty, 3. počet střel
vyslaných na bránu, 4. počet inkasovaných gólů, 5. počet zásahů, 6. průměr inkasovaných branek na zápas, 7. procento úspěšnosti, 8. počet vychytaných nul.
Vysvětlivky-hráči: 1. počet odehraných utkání, 2. vstřelené branky, 3. asistence, 4. kanadské body, 5. hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách, 6. trestné minuty.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ, SEZÓNA 2008/2009
1. Petr DOSTÁL
2. Ján SKOKAN
3. Roman HLOUCH
4. Petr JANEČKA
5. Michal RAK
6. Jiří PILUŠA
7. Michal NOVÁK
8. Vladimír SEDLÁŘ
9. Michal HOLUŠA
10. Peter UČNIK
11. Petr VLK
12. Robin STANĚK
13. Petr DOSEDĚL

40
38
35
23
22
20
16
15
14
11
10
10
9

(19+21)
(12+26)
(16+19)
(6+17)
(11+11)
(8+12)
(8+8)
(4+11)
(5+9)
(8+3)
(5+5)
(2+8)
(1+8)

CELKOVÉ TABULKY 2. HOKEJOVÉ LIGY,
SKUPINA VÝCHOD - SEZONA 2008/2009
1. Salith Šumperk
2. HC Bobři Valašské Meziříčí
3. SHK Hodonín
4. HC Orlová
5. HC Slezan Opava
6. VHK Vsetín
7. HC Uničov
8. VSK Technika Brno
9. HC TJ Šternberk
10. HC Zubr Přerov
11. HC Nový Jičín
12. HC Břeclav
13. SKLH Žďár nad Sázavou
14. HK Jestřábi Prostějov
15. HC Spartak Pelhřimov
16. HHK Velké Meziříčí

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

TABULKA DOMA
1. Val. Meziříčí 172 2 2 121:70
2. Orlová
164 1 2 102:57
3. Hodonín
154 2 2 109:58
4. Šumperk 171 1 4 104:42
5. Technika Brno151 0 7 87:82
6. Vsetín
141 1 7 97:71
7. Uničov
123 2 6 89:70
8. Šternberk 121 5 5 90:69
9. Přerov
112 2 8 87:65
10. Opava23 111 3 8 83:61
11. Žďár n./Sáz. 1031 9 75:81
12. Nový Jičín 93 2 9 85:77
13. Břeclav
92 111 80:76
14. Prostějov 83 210 86:89
15. V. Meziříčí 72 311 73:84
16. Pelhřimov 81 113 85:101

57
57
55
54
47
45
44
43
39
38
37
35
32
32
28
27

29
27
25
23
22
22
20
21
20
16
13
16
15
14
14
8

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

5
5
3
2
7
3
4
2
6
3
5
2
1
4
4
7

10
10
12
13
14
16
18
20
18
23
21
24
26
24
27
29

184:104
209:150
187:129
178:148
178:145
178:144
172:163
166:168
170:174
144:160
144:160
144:161
136:207
141:188
150:209
125:196

96
94
90
87
79
79
72
71
70
59
58
58
54
54
48
35

TABULKA DOMA
1. Šumperk 121 4 6 80:62
2. Opava
112 4 6 95:84
3. Val. Meziříčí 102 3 8 88:80
4. Hodonín
102 110 78:71
5. Vsetín
84 2 9 81:73
6. Orlová
74 111 76:91
7. Uničov
81 212 83:93
8. Šternberk
81 113 80:105
9. Břeclav
72 113 64:85
10. Technika Brno 62 213 79:86
11. Nový Jičín 44 312 59:83
12. Prostějov
61 214 55:99
13. Pelhřimov 60 314 65:108
14. Přerov
52 115 57:95
15. Žďár n./Sáz. 51 017 61:126
16. V. Meziříčí 10 418 52:112

42
41
37
35
34
30
28
27
26
24
23
22
21
20
17
7

„Opravdu bychom tu
druhou ligu zrušili,
bez nového trenéra
nemělo význam
pokračovat v našem
trápení dál.“

HRÁČSKÉ STATISTIKY HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV-SEZÓNA 2008/2009:
Brankáři:
Petr TUČEK
Emil HRAZDÍRA
Martin ŠTEFL
Michal TUREK
Adam ŠVACH
Obránci:
Robin STANĚK
Robert JEDLIČKA
Petr DOSEDĚL
Jan KOLIBÁR
Jiří PAŠKA
Jiří RASZKA
Lukáš BUČEK
Jan KRAJÍČEK
Michal ZIMMER
Petr BAUER
Michal GIBA
Michal ŠIMEK
Adam FALTER
Michal PLZÁK
Jan DVOŘÁK
Jaroslav SPURNÝ
Útočníci:
Petr DOSTÁL
Ján SKOKAN
Roman HLOUCH
Petr JANEČKA
Michal RAK
Jiří PILUŠA
Michal NOVÁK
Vladimír SEDLÁŘ
Michal HOLUŠA
Peter UČNIK
Petr VLK
Pavel ŽIBRITA
Jakub CIK

28

14. Lukáš BUČEK
8
(4+4)
15. Jan KRAJÍČEK
8
(3+5)
16. Pavel ŽIBRITA
7
(4+3)
17. Jakub CIK
7
(2+5)
18. Jiří PAŠKA
7
(1+6)
19. Samuel RAYMOND 6
(5+1)
20. Robert JEDLIČKA
6
(2+4)
Po jednom kanadském bodu nasbírali:
Jan KOLIBÁR (0+1), Jiří RASZKA
(1+0), Michal GIBA (0+1), Adam FALTER (1+0), Adam POMETLO (0+1), Tomáš VALKO (1+0), Martin DUFEK
(0+1), Ivo KUČERA (1+0).

Dorost sestupuje!
Závěrečné kolo ligové soutěže
v dorostu rozhodlo o tom, že HK
Jestřábi Prostějov budou v příští
sezóně hrát jen Krajský přebor!
Katastrofální celosezónní výsledky dorosteneckého výběru
předznamenaly konečný verdikt, který se potvrdil v závěrečném dějství. Prostějovští hokejisté sice zvítězili na ledě Žďáru

nad Sázavou, ale při současném
plném bodovém zisku Břeclavi
s Kopřivnicí, to stačilo v souhrnu
jen na předposlední sestupový
post. Výsledky závěrečného
36. kola: HC Kopřivnice - HC
Dyje Břeclav 2:4, HC Orlová HC Zubr Přerov 6:5, SKLH
Žďár nad Sázavou - HK Jestřábi Prostějov 4:6.

KONEČNÁ TABULKA LIGY DOROSTU,
SKUPINA „C“-O UDRŽENÍ
1. HC Orlová
36 17
2 17 127:121
2. HC Zubr Přerov
36 15
4 17 112:105
3. HC Dyje Břeclav
36 14
6 16 107:107
4. SKLH Žďár nad Sázavou 36 14
5 17 116:111
5. HK Jestřábi Prostějov 36 11 10 15 96:118
6. HC Kopřivnice
36
1
1 34 60:183

36
34
34
33
32
3

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
1. zápasy: HC Orlová - SKLH Žďár nad Sázavou 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Stav série: 1:0.
Branky a nahrávky: 9. Samiec (Potočný), 29. Haas (Prokop, Potočný), 38. Grygar (Kraft),
44. Škatula (Hass), 55. Haas (Škatula) - 50. Sobotka (Havelka) • HC Slezan Opava - HC
Břeclav 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Stav série: 0:1. Branky a nahrávky: 21. Kukol (Měch), 34. Suchánek (Tichý, Rehuš) - 10. Karný (Prachař), 36. Prachař, 51. Barák (Hrůza, Čikl) • VHK
Vsetín - HC Nový Jičín 4:3 (2:0, 0:2, 1:1). Stav série: 1:0. Branky a nahrávky: 15. Mikeš
(Štraub, P. Rajnoha), 19. Ašer (Zavrtálek), 46. Hrňa (Mikeš), 70. P. Rajnoha (Štraub) - 37.
Bacul (Hruškovský, Štindl), 40. Bacul (Štindl), 59. Tomášek (Sluštík, Bacul) • HC Uničov
- HC ZUBR Přerov 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Stav série: 0:1. Branky a nahrávky: 43. Matějka
(Hanák), 45. Menšík (Matějka), 58. Vlček (Martinák) • VSK Technika Brno - HC TJ
Šternberk 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Stav série: 0:1. Branky a nahrávky: 54. Liška (Látal) - 28.
Zapletal (Jurák, Klimovič), 33. Klimovič (Stříteský, Zima), 55. Šimo (Dobrý).
2. zápasy: SKLH Žďár nad Sázavou - HC Orlová 5:4 (2:1, 1:0, 2:3). Stav série: 1:1.
Branky a nahrávky: 3. Plachý (M. Sobotka), 16. Vránek, 24. Plachý (Havelka, Fibikar), 42.
Křišťan (Bukáček, Pleva), 53. R. Sobotka - 15. Kraft, 42. Kraft, 47. Urbánek (Potočný), 50.
Škatula (Prokop) • HC Břeclav - HC Slezan Opava 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). Stav série: 1:1.
Branky a nahrávky: 5. Prachař (Karný, Nohel) - 13. Bednárek (Chalupa), 15. Měkýš (Kovalovský), 26. Kovalovský • TJ GEDOS Nový Jičín -VHK Vsetín 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Konečný stav série: 0:2. Postupuje Vsetín. Branky a nahrávky: 8. Častečka (Gulda, Bacul)
- 5. Hrňa (Pšeja), 57. Mikeš, 60. Hrňa (Mikeš) • HC ZUBR Přerov - HC Uničov 3:4 po
sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0 - 0:1). Stav série:1:1. Branky a nahrávky: 8. Martinák
(Faltýnek), 23. Menšík (Goiš), 51. Martinák (Sprušil) - 28. Ševčík, 50. K. Rajnoha (Komínek), 58. Handl (Komínek), rozhodující nájezd Komínek • HC TJ Šternberk - VSK
Technika Brno 1:2 po prodloužení (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1). Stav série: 1:1. Branky a nahrávky: 56. Vích (Spurný, Trunda) - 4. Špok (Daňo), 61. Špok.
3. zápasy: HC Uničov - HC ZUBR Přerov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Konečný stav série: 2:1,
postupuje Uničov.Branky a nahrávky: 8. Pavlas (Pekr), 38. Luňák (Pavlas, Sršeň), 59. Komínek (Molota), 60. Handl - 34. Martinák (Sprušil, Faltýnek), 52. Martinák (Vlček) • HC
Orlová - SKLH Žďár nad Sázavou 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Konečný stav série: 2:1, postupuje Orlová. Branky a nahrávky: 1. Haas (Potočný, Prokop), 39. Dušek (Grygar, Vydra),
42. Škatula (Samiec), 45. Haas (Prokop) • VSK Technika Brno - HC TJ Šternberk 2:4
(1:1, 1:2, 0:1). Konečný stav série: 1:2, postupuje Šternberk. Branky a nahrávky: 2.
Látal (Daňo), 36. Zapletal (Hrtús, Odehnal) - 7. Hruška (Dobrý), 24. Meidel (Musil), 26.
Skácel (Meidl, Tomášek), 60. Zapletal (Pekař) • HC Slezan Opava - HC Břeclav 3:2 (0:0,
1:1, 2:1). Konečný stav série: 2:1, postupuje Opava. Branky a nahrávky: 24. Rehuš (Szturc, Tichý), 49. Kovalovský, 55. Měch (Tichý) - 29. Mišura (Čikl), 48. Čikl (Balát). -zv-

JAK DÁL?
Čtvrtfinále play off (hrané na dva vítězné zápasy):
1. zápasy, úterý 17. března 2009: Salith Šumperk - HC TJ Šternberk, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Uničov, SHK Hodonín - VHK Vsetín, HC Orlová - HC Slezan Opava.
2. zápasy, čtvrtek 19. března 2009: HC TJ Šternberk - Salith Šumperk, HC Uničov - HC
Bobři Valašské Meziříčí, VHK Vsetín - SHK Hodonín, HC Slezan Opava - HC Orlová.
Případné třetí zápasy, sobota 21. března ve stejném složení jako u 1. zápasů.
-zv-

