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Strážník přepadával bary! FANTOM z náměstí
Přes den pomáhal lidem,

byl konečně zatčen

Těžko tomu lze uvěřit. Kriminalisté ve spolupráci se zásahovou
jednotkou zatkli strážníka Městské policie v Prostějově. Okrskář,
kterému lidé důvěřovali a svěřovali se mu se svými problémy.
Muž ale vedl dvojí život. Po nocích přepadával s dalšími dvěma
kumpány, mužem a dívkou, prostějovské bary a pod výhrůžkami
zabitím okrádal tamní obsluhy. V
šoku jsou jeho kolegové i vedení
městské policie. "Je to rána pod
pás," komentoval nepříjemný
skandál velitel prostějovských
strážníků Jan Nagy.
Strážník Bedřich
Hübner už od pátku sedí ve vazbě,
hrozí mu až deset
let vězení. Více se
dozvíte na straně 2.
-mik-

PROKLETÉ úterý
Tragické
nehody,
dva mrtví

Čtěte na str. 3

Několik dlouhých let terorizoval personály všech obchodů s drogerií na
prostějovském náměstí. Vtrhl do obchodu, v rychlosti pobral co unesl a za
pár vteřin zmizel pryč. Každý byl na

něho krátký. Ani strážníci městské
policie proti němu nic nezmohli. Nedokázali proti němu zakročit ani ve
chvíli, kdy ukradené zboží před jejich
očima prodával na náměstí! Až kri-

minální policie si na něho v minulých
dnech počkala a nemilosrdně ho lapila. Třicetiletý muž je od pátku ve vazbě. KONEČNĚ!
Více se dočtete na str. 3.
-mik-

23. března 2009

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Opilec ujížděl

O půl páté ráno projížděla autohlídka ulicí Dolní. Zde si povšimla stojícího automobilu v
křižovatce. Jakmile muž zaregistroval služební vůz, rozjel se
směrem k ulici Pražská a začal
prudce zrychlovat. Strážníci jej
před provozovnou na Husově
náměstí zastavili. V řidiči byl
zjištěn třiadvacetiletý mladík.
Při dechové zkoušce mu bylo
naměřeno 0,88 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána Policie ČR k dalším úkonům.

Honička s (ne)řidičem

Strážníci prováděli kontrolu v
okolí u obchodního domu na ulici Okružní. Protijedoucí vůz,
který hlídku míjel, řídila „známá
„osoba, která nevlastní řidičský
průkaz. Na základě těchto skutečností se strážníci vydali vůz
pronásledovat. Hned jak toto řidič zjistil, odbočil na přilehlé
parkoviště u obchodního domu.
Tady se snažil prokličkovat mezi stojícími auty a dostat se zpět
na ulici Okružní. V okamžiku,
kdy se hlídka dostala do jeho
blízkosti, použila výstražné zvukové zařízení. Nato se řidič
vzdal a zastavil. Čtyřiadvacetiletý chlapík se snažil své pochybení vysvětlit tím, že svoji přítelkyni veze k lékaři. Bližší informace však nebyl schopen sdělit.
Nadýchal 0,71 promile. Následně byl předán Policii ČR, kde
bylo zjištěno, že dotyčný má již
soudem vysloven zákaz řízení
motorového vozidla.

Výkaly na chodníku

V odpoledních hodinách se
strážník okrskové služby vydal
prověřit sdělení o značně znečištěném prostranství psími výkaly.
V daném prostoru se spojil s
oznamovatelem. Přitom z domu
vyšla paní, která zodpovídala za
neuklizené exkrementy. K celé
věci uvedla, že je špatné počasí a
místo dá do pořádku až se oteplí. Její psík nebyl viditelně označen registrační známkou a žena
nebyla schopna předložit doklad
o uhrazení poplatku. Pro podezření z přestupku byla událost
předána správnímu orgánu k dořešení, kde hrozí pokuta
až 30 000 korun.

Namířil zbraň!

Před sedmnáctou hodinou přijato oznámení o výtržnosti na jedné z prostějovských ubytoven.
Strážníci zjistili, že zde došlo k
rozepři dvou mužů. Jeden z nich
na chodbě hulákal, přičemž druhý na něj vytáhl zbraň se slovy „
buď zticha“ a zamířil. Poté se dal
na útěk. Při následném prohledání okolí nebyl nalezen.
Vzápětí se dostavila hlídka
Policie ČR a věc si převzala.

Roztržka u Moravy

Několik minut před dvacátou
hodinou bylo oznámeno narušování veřejného pořádku skupinou osob poblíž restaurace
Morava. V uvedené lokalitě se
nacházeli dva podnapilí mladíci.
Na výzvu strážníků k podání vysvětlení jeden z nich uvedl, že
byl v baru okraden a zloděj se
má dle něj ukrývat v domě, před
kterým stojí. Proto zde křičí a čeká, až se objeví. Následně z budovy vyšel bydlící a označil vypovídající osobu, že zde neustále povykuje a poškozuje mu
branku údery a kopáním. Nato z
okolního domu vyšel muž, který
potvrdil slova majitele domu.
Mladíka toto tvrzení rozlítilo a
pokusil se na svědka vrhnout. V
tomto mu hlídka zabránila.
Jelikož se snažil neustále muže
napadat, byla mu přiložena pouta. Výtržník nebyl schopen na
místě prokázat svoji totožnost.
Byl převezen na služebnu
Policie ČR.

Pozor na odtahy

Od 23. března začne probíhat dle
daného harmonogramu strojní
čištění. O kterou oblast se jedná,
naleznete na internetových
stránkách města www.prostejov.eu pod odkazem „Blokové
čištění. Zde je možnost se zaregistrovat v hromadné korespondenci.
Navíc proběhne rozhlasová relace den před čištěním. Dopravní
značky budou v uvedených místech umístěny sedm dní předem.

Těžko stravitelný SKANDÁL

Strážník městské policie přepadával bary!
Městská policie prochází v
těchto dnech jen těžko stravitelným skandálem. Kriminalisté objasnili sérii loupežných
přepadení prostějovských heren a barů, ke kterým v posledních týdnech došlo. Na
svědomí je má tříčlenná organizovaná skupina, které šéfoval strážník městské policie!
Bedřich Hübner byl zatčen zásahovou jednotkou Policie ČR
z Ostravy v úterý ráno v
Konici. Mu i jeho dvěma komplicům hrozí až deset let vězení.
"Kriminalisté zadrželi skupinu
tří osob a zahájili jejich trestní
stíhání pro trestné činy loupež
ve formě spolupachatelství.
Jedná se o dva muže ve věku 33
a 25 let a třiadvacetiletou ženu,"
informovala nás už ve středu ráno Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Vyšlo najevo, že obvinění se podíleli na ozbrojených loupežných přepadení tří herna barů v
Prostějově na ulicích Plumlovská, Kravařova a Libušinka.
Podle našich informací všichni
tři lupiči na loupežných výpravách úzce spolupracovali.
"Jeden z obviněných mužů figuroval ve všech případech jako
osoba, která vešla do baru a pod
pohrůžkou použití střelné zbraně požadovala po obsluze finanční hotovost. V jednom z
případů takto figuroval i druhý
obviněný muž, který se jinak
podílel na přípravě loupeží a zajišťoval druhého muže venku.
Obviněná žena spolupracovala
na přípravě, tipovala bary a dávala spolupachatelům informace o počtu osob v barech," potvrdila nám Alena Nedělníková.
Ironií jednoho z případů je lest,
kterou obviněný, dnes už bývalý okrskový strážník, použil při
posledním přepadení baru
Omega v ulici Libušinka. Věděl

totiž, že městští i státní policisté
už týdny pasou po žháři, který
sériově v Prostějově zapaluje
kontejnery na tříděný odpad.
"Bezprostředně před přepadením herna baru na ulici
Libušinka v Prostějově zapálil
obviněný třiatřicetiletý pachatel
na opačném konci města na sídlišti E. Beneše plastový kontejner s papírem, aby odlákal pozornost hlídek Policie ČR a
Městské policie Prostějov,"
uvedla mluvčí Policie ČR.
Série loupežných přepadení barů začala už v únoru tohoto roku. "Dne 20. února 2009 kolem
01.10 hodin vešli do herna-baru
na ulici Plumlovská dva neznámí pachatelé a pod pohrůžkou
zbraně požadovali po provozovateli baru vydání peněz. Poté
odcizili z číšnického fleku finanční hotovost 16 817 korun.
Dále dne 3. března 2009 po půlnoci vešel do herna baru na ulici Kravařova v Prostějově neznámý muž, přistoupil k obsluze před barový pult a pod pohrůžkou střelné zbraně požadoval vydání peněz. Obsluha vydala pachateli finanční hotovost
z číšnického fleku ve výši 20
000 korun. Pachatel dále z baru
odcizil mobilní telefon a láhev
alkoholu. K poslednímu prokázanému případu došlo v pátek
13. března 2009. V nočních hodinách vstoupil do baru na ulici
Libušinka v Prostějově neznámý muž maskovaný kuklou a
pod pohrůžkou zbraně přinutil
obsluhu baru a dva přítomné
hosty lehnout na zem. Poté odcizil finanční hotovost ve výši
necelých 17 000 korun a láhev
alkoholu. Následně z místa odešel. Ke zranění osob nedošlo,"
vypočítala nám tři loupežná přepadení Alena Nedělníková.
Pachatelé se ke všem skutkům
doznali. Policisté dali státnímu

zastupitelství podnět na vzetí vyšetřována na svobodě.
dvou obviněných mužů do vaz- Celému případu se budeme věby a soudkyně tento návrh ak- novat i příští týden.
ceptovala. Obviněná žena bude

Zatčení jako z amerického filmu!
V pondělí v noci byli nejdříve zatčeni komplicové Bedřicha
Hübnera. Po jejich výslechu a vyhodnocení osoby šéfa celé bandy
kriminalisté přivolali na pomoc zásahovou jednotku z Ostravy.
Nebylo divu, dnes už bývalý strážník byl vycvičen v bojových
uměních, ovládal perfektně všechny druhy sebeobrany.
Kriminalisté zjistili, že Bedřich Hübner se v noci z pondělí na úterý zdržuje u své přítelkyně v Konici. Policejní komando nechtělo
provést zatčení přímo v bytě. Šéf lupičské bandy byl totiž vyhodnocen jako velmi nebezpečná osoba a bylo možné, že by ve snaze
zabránit svému zatčení mohl vzít jako rukojmí malé dítě své přítelkyně. Navíc byl ozbrojen. Těsně před půl devátou přijel pro
Hübnera autem jeho nicnetušící kamarád. Společně se vydali na
cestu do Prostějova. Policejní komando je však nechalo ujet jen pár
desítek metrů a na kruhové křižovatce pak udeřilo. Dvě vozidla zásahové jednotky auto zablokovala tak, že nebylo možno utéct.
Přestože se vedoucí lupičské bandy bránil seč mohl, neměl šanci.
"Bránil se, ale dostal pořádnou nakládačku. Hergot, to byla akce jak
z amerického filmu," svěřil se naší redakci muž z Konice, který zatčení nebezpečného pachatele v úterý ráno sledoval.

Vidìno - Slyšeno
Předpoklady

„Má obchodní akademii a musela jít dělat psychotesty,“ nevěřícně komentoval pán způsob, jakým si firma vybírala mezi uchazeči o místo za přepážkou v sázkové kanceláři. Jsou prostě místa,
kde nejde ani tak o vzdělání, ale o
schopnost eliminace rizikových
faktorů. Prostě a jednoduše zachovat si chladnou hlavu a hned
tak se nepodělat. Ono totiž ve
chvíli, kdy se něco semele a bankovní lupič ledabyle požádá o
vydání hotovosti, je mnohem důležitější ho poslat do háje, než mít
třeba červený diplom. To je bohužel nahatá realita.

Už svítí

Tak jsme se dočkali. Podle odborníků totiž celých 41 dnů předcházejících minulou sobotu nad
naším územím v kuse nesvítilo
slunko. Těžko říct, jestli je to podle zásluh, ale prostě nebylo. Aniž
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by si to mnozí jedinci uvědomovali, bez zjevnějších příčin se
propadala jejich imunita, nálada
byla už opravdu hluboko pod
psem a vůbec – stálo to tak nějak
za prd. Konečně i tuto sobotu přišla jejich chvíle. Takže krásné
sluníčko pro všechny, kdo ho potřebují. A nám ostatním samozřejmě také.

Krásné a veselé

No to nám to uteklo. Pokud by totiž nebyl někdo tak docela v obraze, mohl na konci týdne nabýt dojmu, že jsou tady už zase Vánoce
a spustit tak lavinu depresí – sic to
letos zase nějak nestihl s včasným nákupem vánočních dárků.
Zasněžená krajina sice mohla
evokovat lecjaké pocity, ale můžeme všechny uklidnit, že se takto nehlásil zimní slunovrat, ale
jarní rovnodennost, nastavší po
pátečním poledni. Ale jinak s těmi dárky – pokud víte o nějakém
vhodném příjemci, takový dárek
nikdy není nevhod, netřeba čekat
do skutečných Vánoc. –MiH-

Severní obslužná bude uzavřena
kvůli opravám výtluků na rondelu
Ve dnech od 23. března do 3. dubna 2009 bude probíhat oprava
kruhové křižovatky v ulici Josefa
Lady (u nové nemocnice). "Z tohoto důvodu bude pro běžnou dopravu uzavřena severní obslužná
komunikace. Výjimkou bude
pouze provoz městské hromadné
dopravy. Úsek bude řízen světelnou signalizací," informovala nás
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Městského úřadu v Prostějově.
Jak nám sdělil provozní ředitel
společnosti ASA Technické služby Tomáš Fajkus, jeho pracovníci
budou opravovat vozovku na rondelu kvůli množství hlubokých
výtluků. "Doba omezení dopravy
v této lokalitě je stanovena na 14
dní, ale budeme se snažit o maximální urychlení prací, samozřejmě pokud nám to dovolí počasí.

Uzavírky platí jen po dobu pracovní doby, tedy od šesti hodin od
rána do zhruba čtyř hodin odpoledne. Z technologického hlediska oprav není možné nechat rondel průjezdný celý, budeme ho ale
opravovat na dvě etapy. V obou
etapách bude ovšem uzavřena severní obslužná komunikace a výjezd z rondelu na sídliště
Hloučela. K nemocnici se mohou
řidiči dostat z Plumlovské ulice, v
první etapě díky přenosným semaforům po jedné části kruhové
křižovatky, ve druhé po další, již
opravené části rondelu," vysvětlil
nám Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti ASA Technické
služby. Nad provozem v okolí
rondelu u nemocnice bude po dobu omezení dohlížet městská policie.
-mik-

Důkazy. Při domovní prohlídce nalezli kriminlisté u obviněného veškeré
vybavení, se kterým přepadával bary. Kromě pistole také nůž, černé maskovací
oblečení, kuklu i množství munice.

Jan Nagy: Je to rána pod pás!
Den po zveřejnění skandálu
spojeným se zatčením strážníka Bedřicha Hübnera a jeho
obviněním z loupežných přepadení prostějovských barů jsme
navštívili velitele Městské policie Jana Nagyho. Viditelně byl
událostmi posledních čtyřiadvaceti hodin zaskočený a nebylo mu příliš do řeči. Jak on
sám řekl, činy jeho podřízeného bere jako neuvěřitelnou ránu pod pás celé městské policii
a zároveň všem občanům tohoto města.
Pane veliteli, jak vám bylo,
když jste dostal zprávu o obvinění vašeho strážníka ze závažných trestných činů?
Řekl bych, že je to těžká rána
pod pás. Celá léta se tady snažíme prosazovat styl práce vstřícnosti k veřejnosti a snažíme se o
to, aby tato práce byla odváděna
dobře. Městská policie je tady
zřízena od toho, aby sloužila občanům a vždycky byla službou
lidem v tom pravém slova
smyslu. Takže takto by to mělo i
fungovat a říkám, že to tak i fungovat bude! A pak se najde jeden, s prominutím darebák, který práci všech ostatních podrazí.
V případě Bedřicha Hübnera se
jednalo o jednoho ze šesti okrskářů, lidé se mu denně svěřovali s různými problémy, měli k
němu důvěru. Vy jste během jeho služby skutečně nepoznali,
že vlastně žije dvojím životem?
Znali jsme pouze okrajově jeho
rodinné patálie. Nicméně ani z
okolí jeho pracovního kolektivu
ani z toho, jakým způsobem plnil pracovní povinnosti, jsme
neměli žádné poznatky či nega-

Èerná kronika
Nedávala pozor

Neznámý pachatel na parkovišti před obchodním domem
na ulici Okružní v Prostějově
využil nepozornosti ženy a z
nákupního vozíku odcizil její
kabelku s věcmi. Žena přišla o
své osobní doklady, peněženku s finanční hotovostí, mobilní telefon a další věci. Škodu
vyčíslila na 5 150 korun.

tivní zprávy o jeho chování.
Prostě nic, co by naznačovalo,
že tento člověk zasluhuje větší
pozornost a že by mohl spadnout na šikmou plochu zločinu.
Pracoval u městské policie pět
let a patřil mezi průměrné strážníky. Vzpomínám si v jeho případě jen na jednu jedinou stížnost, ale jednalo se o drobné porušení interních předpisů.
Znovu ale opakuji, že naprosto
nic nenasvědčovalo tomu, proč
po práci přepadával bary.
Co na to říkají další vaši pod-

Velitel Městské policie
v Prostějově Jan Nagy
řízení a kolegové onoho strážníka?
Jsou v naprostém šoku.
Když jste se dozvěděl o obvinění strážníka, ihned jste ho
vyhodil. V tomto případě neexistuje presumpce neviny až
do soudního procesu?
Presumpce neviny samozřejmě
existuje, ale já ji v tomto případě
prostě nectím! Protože jestliže
mám dostatek indicií k tomu, že
je důvodně podezřelý ze spáchá-

Oloupena za jízdy

Neznámý pachatel odcizil nákupní tašku, kterou vezla poškozená žena na nosiči jízdního
kola v obci Kostelec na Hané.
Tašku po pár metrech odhodil,
ale odcizil z ní peněženku s finanční hotovostí 10 400 korun.

Vyloupil úřad

Neznámý pachatel v obci
Jesenec vnikl do budovy obecního úřadu, v kancelářích vše

ní závažného trestného činu, tak
jsem rozhodl tak, jak jsem rozhodl. Okamžitě s ním končíme a ihned musí opustit naše řady.
Takoví lidé..., to prostě ne. Tací
zločinci nemají u policie co dělat.
Bedřich Hübner byl okrskový
strážník. Nevznikají vám nyní
po jeho propuštění organizační problémy?
V současné době jsem zatím obsadil jeho vrahovický okrsek
okrskářem Všetičkou, ale zároveň jsme zahájili interní výběrové řízení na uvolněné místo. V
letošním roce navíc dojde ještě
na základě schválení Rady
města k dalšímu rozšíření okrskové služby.
Podnikli jste nějaká interní
opatření, abyste podobným
skandálům uvnitř městské
policie zamezili? Dá se to vůbec?
Nedá! Možná psychologové
budou jiného názoru. Ale testy,
které v rámci přijímacího řízení
k městské policii dělá každý
strážník, trvají několik hodin a
jsou jak písemné, tak i ústní a trvají několik hodin. Není to
otázka nějakého pětiminutového testu, který napíše každý. Já
jsem samozřejmě nyní studoval
i test vypracovaný panem
Hübnerem a není v něm žádná
známka či náznak toho, který by
svědčil o nějaké nesrovnalosti.
Samozřejmě, že strážník se v
rámci služby u městské policie
může postupně dostávat do nějakých stresových situací a může vybočovat. Ale psychologové nám tyto lidi zkoumají proto,
aby ověřili, že v těchto mezích
se člověk udrží i ve stresových
situacích.

Podle našich informací měl ale
tento strážník soukromé problémy. Rozvod, dlužné výživné...
V rámci rozvodu jeho manželství mohlo dojít k nějakým nesrovnalostem, kdy se v afektu
mohlo něco přihodit. Ale ani toto nesmí zapůsobit na jeho práci
ve službě strážníka. Něco jiného
je ovšem plánovaná, organizovaná a promyšlená zločinecká
činnost. Musím ale zdůraznit, že
pan Hübner tuto trestnou činnost prováděl v době svého volna, nikoliv ve službě.
Co byste na závěr vzkázal veřejnosti? Ta to zcela jistě bude
brát jako velký skandál.
Chtěl bych zdůraznit, že v případě trestné činnosti tohoto
strážníka jde o absolutní selhání jednoho jedince, který zhatil
veškerou práci městské policie. A já ubezpečuji veřejnost,
že městská policie bude pracovat tak jak má a že bude skutečnou službou občanům.
Když sledujeme celostátní média, k podobným excesům dochází bohužel i v jiných městech. Ale i já jsem zastáncem
toho, že k těmto věcem prostě
docházet nesmí! Někdo by řekl, že jsou to přece jenom lidé a
mohou se dopustit chyby. Ale
to ne! Činy pana Hübnera jsou
naprosto
neomluvitelné!
Mohu veřejnosti slíbit, že
městská policie bude sloužit
občanům, budeme nadále rozvíjet spolupráci s občany ve
stylu community policing,
strážníci budou plnit nadále
své povinnosti tak jak mají,
vstřícně k veřejnosti a ochraňovat občany před protiprávním jednáním ostatních. -mik-

prohledal a odcizil finanční hotovost z příruční pokladny.
Pachatel krádeží a poškozením
zařízení způsobil škodu za více
jak 30 000 korun.

ní baru. Způsobil tak další škodu
ve výši 28 000 korun.

Peníze z baru

Neznámý pachatel se vloupal
do baru na uliciA. Slavíčka, který prohledal a odcizil finanční
hotovost ve výši 25 000 korun z
kovové pokladny. Při vloupání
poškodil a rozbil různé vybave-

Zapálil auto!

Neznámý pachatel poškodil
vozidlo Opel Astra, které bylo
zaparkované na zahradě domu
v Klenovích. Pachatel polil vozidlo hořlavou kapalinou a zapálil jej. Při požáru došlo k úplnému zničení motorové části
vozidla. Majiteli vznikla škoda
40 000 korun.

Už je načase. Od tohoto dne probíhají opravy výtluků na rondelu
u nové nemocnice.

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 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...
Jaroslav Vejmola
1933 Jesenec
František Guryča
1937 Olšany
Jan Slavotínek
1924 Prostějov
Vojtěch Kolařík
1926 Skřípov u Opavy
Věra Hegerová 1941 Prostějov
Milada Janíková 1919 Prostějov
Františka Muchová 1926 Plumlov
Anežka Ticháčková
1916 Prostějov
Oldřich Znojil
1936 Prostějov
Otto Lenz
1925 Brno,

Miroslav Pazdera 1921 Sněhotice
Vlasta Štěpánková 1923 Tovačov
Eva Kubartová 1961 Protivanov
Marta Trbušková 1942 Olšany
Justina Kašpárková
1917 Otaslavice
Marie Růžičková
1929 Malé Hradisko
Květoslava Řeholková
1916 Prostějov
Květa Vingrálková 1921 Kostelec
Helena Třetinová 1947 Bedihošť

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 23. března 2009
Ing. Jiří Kousal 1947 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jiří Jakša 1934 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 25. března 2009
Miloš Cibulka 1972 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jitka Mrázková 1929 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. března 2009
Antonín Vymazal 1946 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Antonín Patka 1931 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Strobl 1937 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Ptáčník 1934 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Sobota 28. března 2009
Miloš Karlík 1920 Vrchoslavice 14.00 kostel Vrchoslavice

23. března 2009

Při úterních TRAGÉDIÍCH
vyhasly dva lidské životy
Minulé úterý se zapíše černým písmem do statistiky
dopravních nehod na Prostějovsku. Při velmi ošklivých haváriích vyhasly dva
lidské životy. Na silnici do
Kostelce na Hané ráno nepřežil srážku s kamionem
dvaašedesátiletý řidič, odpoledne pak osmnáctiletý mladík zemřel na místě spolujezdce při tvrdém nárazu
osobního vozidla do sloupu
elektrického vedení v Držovicích.
"V úterý ráno v 6.00 hodin jel
dvaašedesátiletý řidič s osobním automobilem Daewoo Tico po silnici od Prostějova na
obec Kostelec na Hané. Na
rovném úseku vozovky po
projetí mírné levotočivé zatáčky najel z doposud nezjištěných příčin do protisměru a
čelně se střetl s protijedoucí
nákladní soupravou Scania.
Při dopravní nehodě utrpěl řidič vozidla Daewoo zranění
neslučitelná se životem, na
místě zemřel," popsala nám
první tragédii Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Zatím
není známa příčina selhání
nebohého řidiče. "Příčina nehody je předmětem dalšího
šetření. Na místě byl přítomen
soudní znalec z oboru silniční
dopravy, který zpracuje odborný posudek," potvrdila
mluvčí policie. "Po zadokumentování nehody policií hasiči museli vozidla od sebe

Tragický den. Při úterních dopravních nehodách u Kostelce na Hané
a v Držovicích přišli o život dva lidé

roztrhnout a usmrcenou osobu vyprostit. Protože při
srážce došlo k úniku provozních kapalin, museli hasiči
použít sorbent na odstranění,"
dodala Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Další životní tragédie se odehrála v úterý odpoledne. Ve
14.20 hodin jel osmnáctiletý
řidič s vozidlem Renault Megane po ulici Olomoucká v
Držovicích směrem do centra
Prostějova. Po projetí křižovatky Olšany u Prostějova –
Držovice – Smržice – Vrahovice najel řidič na nezpevně-

nou krajnici. Vozidlo se stalo
neovladatelné, vyjelo zpět na
silnici a dostalo se do smyku.
Poté najelo vlevo mimo silnici, kde narazilo do sloupu veřejného osvětlení a vysokého
napětí. Sloupy při pádu poškodily rodinný dům. Při havárii
došlo k úmrtí osmnáctiletého
spolujezdce na předním sedadle, těžkému zranění řidiče
a další dva spolujedoucí ve
věku 18 a 19 let na zadním sedadle utrpěli lehká zranění.
Řidič vozidla na místě uvedl,
že musel strhnout řízení z důvodu nedání přednosti jiným
vozidlem. Příčina nehody a
míra zavinění je předmětem
dalšího šetření policistů," sdělila Alena Nedělníková, mluvčí prostějovských policistů.
-mik-
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Sériový zloděj konečně v poutech

Proč jeho zatčení trvalo několik let? Těžko věřit...
Obchodníci z drogerií na
náměstí T. G. Masaryka se už
několik let bouří. Nebylo dne,
aby aspoň do jednoho z obchodů nevrazil muž se snědou
tváří a neukradl zde vše, co
mu přišlo pod ruku a co unesl.
I když ho strážníci měli již několikrát lidově řečeno na lopatě, vždy ho propustili a třicetiletý muž tak s úsměvem na
rtech kradl dál. Minulý týden
ale spadla klec. Případ si převzala kriminálka a během pár
dní byl pachatel sériových
krádeží zatčen, obviněn a
umístěn do vazby. Jednoduše
by se dalo říct - když se chce,
tak to jde!
"Protože bylo u tohoto pachatele podezření na rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v různých prodejnách, vložili se do
případu policisté Služby kriminální policie a vyšetřování. Kriminalisté pachatele zadrželi na
prostějovském náměstí, umístili
ho jako podezřelého do policejní cely a v průběhu několika
málo hodin provedli jeho výslech, sdělili mu obvinění z trestného činu krádeže a dali státnímu zástupci podnět na jeho
vzetí do vazby," informovala
nás ve čtvrtek Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Policie zatím oficiálně hovoří o
trestné činnosti pachatele jen za
minulý rok. Jak jsme se ovšem
dozvěděli od majitelů a pracovníků drogerií na prostějovském
náměstí, třicetiletý muž vykrádal prodejny již několik let.

"Obviněný v průběhu roku
2008 odcizil ze tří prodejen drogerie na náměstí T.G. Masaryka
v Prostějově zboží v celkové
hodnotě nejméně 137 000 korun. Dopouštěl se rozsáhlých
krádeží a to zejména pleťových
krémů, strojků na holení, toaletních vod, řasenek, makeupů a
další drahé kosmetiky. Tyto odcizené věci poté prodával nejrůznějším osobám za podstatně
nižší částky. Některé obchody
navštěvoval i několikrát denně.
Odcizené zboží schoval za bundu a odešel z prodejny pryč. V
mnoha případech, kdy byl přistižen prodavačkou, zboží vrátil.
Mnohokrát měl také slovní konflikty s obsluhou prodejen,"
sdělila nám Alena Nedělníková.

Pachatel byl ve čtvrtek umístěn
v policejní cele. O jeho vazbě
rozhodovala v pátek soudkyně
Okresního soudu v Prostějově.
Návrh na vazbu akceptovala a
tak policejní eskorta ihned třicetiletého muže převezla do vazební věznice v Olomouci. Jak
je patrné ze snímku, zatčení bral
s úsměvem...
V souvislosti s tímto případem
ale vyvstává několik otázek. Jak
nám personál obchodů prozradil, či lépe řečeno stěžoval si, sériový zloděj je okrádal několik
let. Obchodníci ho po krádeži
často zadrželi sami a přivolali
hlídky městské policie. Nebo
zloděj utekl a i v tomto případě
byli přivoláni strážníci. Co se
ale nedělo? Muži v černých uni-

formách pachatele jen legitimovali a propustili ho! "Tolikrát ho
už mohli sebrat a poslat do vězení. Nikdy se tak nestalo. Když
jsme si stěžovali, bylo nám
strážníky řečeno, že proti němu
nemají důkazy nebo že neukradl tolik, aby se jednalo o trestný
čin," postěžovala si nám žena z
drogerie na náměstí T. G. Masaryka. Na ležérnost strážníků se
již nemohli dívat kriminalisté a
přepadávání a okrádání drogistů
z náměstí si posvítili sami. A během pár dnů měli výtečníka v
železech.
Případem se budeme zabývat i v
příštích týdnech a jestli je pravda, co nám obchodníci říkají,
bude mít městská policie zřejmě
co vysvětlovat.
-mik-

S úsměvem do lochu! Muž obviněný ze sériových krádeží v obchodech na náměstí bral zatčení viditelně
s úsměvem...

S kácením stromů to nebude tak horké Hloučela se uklízela ve velkém
Trochu jsme to spletli, omlouváme se Sněženky se už nekrčí mezi plechovkami
V minulém čísle jsme informovali o opatření ze strany města
ohledně nebezpečnosti některých
stromů rostoucích přímo v Prostějově. Radnice ve snaze zabránit
podobné tragédii, která se před časem udála ve Zlíně a při které byli
po pádu stromu usmrceni dva
školáci, nechala odborníky zpracovat studii o tom, jak na tom zeleň v našem městě je po zdravotní
stránce. Ještě bez chyby jsme

uvedli, že dendrologové vyhodnotili celkem 988 stromů v havarijním stavu. Potom jsme už ale
mylně sdělili, že všechny tyto
stromy budou pokáceny. Ve skutečnosti jich bude mnohem méně.
Na omyl nás upozornil inženýr
Tomáš Fajkus, provozní ředitel
společnosti ASA Technické služby v Prostějově. "Oněch 988
stromů bylo ohodnoceno s naléhavostí číslo jedna. To znamená,

že vzniká tady nutnost buď jejich
pokácení vzhledem ke stáří stromů, nebo nutnost zásahů v rámci
redukčních zdravotních řezů.
Přesněji řečeno, z uvedeného
množství stromů bude pokáceno
jen 250 kusů, zbylé budou ošetřeny prořezem," uvedl věc na pravou míru Tomáš Fajkus.
Za chybu se představitelům města,
hlavně místostarostovi Vlastimilu
Uchytilovi, omlouváme. -mik-

Podezřelí z podvodů a zpronevěry
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po trojici
osob z našeho okresu. Jsou podezřelí z podvodů a zpronevěry. Strážci zákona spoléhají na
osvědčenou pomoc veřejnosti.
JANA JURDOVÁ se narodila
26. ledna 1976 a trvalé bydliště má
hlášeno v obci
Klopotovice číslo
53 v okrese Prostějov. Na hledanou
vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k zatčení pro podezření ze
spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 28 do 32 let,
měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé
středně dlouhé vlasy.

Pohledem shora
Pohledem shora

PETR CETKOVSKÝ se narodil
15. listopadu 1970
a trvalé bydliště
má hlášeno v ulici
Salatky číslo 2 v
Mostkovicích. Na
hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově už
před dvěma lety příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody
do nejbližší věznice pro trestný
čin podvodu. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 40 let, měří
175 centimetrů, má obézní postavu, hnědé oči a hnědé krátké a
vlnité vlasy.
RADKA NOJZEROVÁ se narodila 23. ledna 1984 a trvalé
bydliště má hlášeno v obci Mořice číslo 138 v okrese Prostějov. Na hledanou vydal Okresní

soud v Kladně
příkaz k zatčení
pro podezření ze
spáchání trestného činu zpronevěry. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 22 do 24
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu, černé oči a
černé vlnité a středně dlouhé
vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

A MÁ TO!

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ak jednoduché, vlastně by to mohlo být inspirativní pro spousta dalších sporů.
Soudce Vojtěch Cepl nesmí dál rozhodovat ve sporu, v němž se okruh potrefených hus kolem nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké cítí dotčený tvrzením někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešové, co mimochodem ještě dřív také seděla v křesle Vesecké, že v justici vládne soudní mafie. Stalo se
ovšem to, že soudce Cepl rozhodl jinak, než se žalobcům pozdávalo. V tomto sporu už nesmí dál rozhodovat. Co to znamená? Možná je to právě důkaz toho, oč v kauze kráčí. Nelíbí se nám rozsudek? Necháme si rozsoudit jiný. Prostě a jednoduše, žádné štráchy s tím. Problém prostě vyřešíme rozhodnutím,
že problém vlastně žádný není a nikdy nebyl. A je to. Všechno v nejlepším cajku. Ceplovi je zazlíváno
několik procesních chyb. Selsky by se to dalo shrnout tak, že strkal nos do věcí, po kterých mu nic nebylo. Alespoň pro potřeby důkazního řízení. Jenomže obráceně to dokazuje také fakt, že pokud se měl v
čem šťourat a šťourání mu bylo nápomocno jeho konečnému verdiktu, pak to asi nebylo až tak samoúčelné. I kdyby byly takto získané důkazy považovány za nepřípustné, přesto patrně jejich podstata na
nějaký průšvih poukazuje. Pakliže jsou tedy nepřijatelné v tomto procesu, měl se jejich šetření ujmout
někdo další a přijít věcem na kloub. Není náhodou zatajování protiprávního jednání samo o sobě trestné? Neměli by tedy ti ukřivdění místo mlžení a tutlání být naopak nápomocni minimálně vyvrátit to, co
Cepl vyšťoural? Jenomže se jednoduše řeklo – neměl se co do toho míchat. Nikdo neřeší to, že je nějaký
zakopaný pes možná i tam. Nemůžu nic soudit o nějakých mafiích nebo nemafiích. Jenom si tak myslím, že to maličko vypadá, jako když zloděj křičí: Chyťte zloděje. Není vinen ten, co něco vyvedl, ale ten,
kdo to řekl nahlas!

J

Stovka dobrovolníků a nadšenců se rozběhla v sobotu
dopoledne po lesoparku
Hloučela v okolí občerstvení u
Abrahámka. Rafička stroje
času ukrojila právě první jarní den, což je již tradičně startem pro úklid odpadků v oblíbeném oddechovém centru
Prostějovanů. Ne všichni se k
přírodě chovají s úctou, o čemž svědčí desítky pytlů nasbíraných odpadků.
„Zaměřili jsme se pouze na nevelký úsek lesoparku, přesto každoročně nasbíráme neuvěřitelné množství papírů, igelitů,
pet lahví i plechovek spolu s dalšími odpadky, které tady rádoby turisté a milovníci přírody
odhodí,“ uvedla organizátorka

akce Tereza Zajíčková.
mi, úklid Hloučely pojali větši- elánem se pustili do úklidu mlaDo boje s nepořádkem se pusti- nou jako příjemnou procházku dí ochránci příroky ze Základní
li rodiče i prarodiče spolu s dět- jarním povětřím. S největším školy v ulici Dr. Horáka v Prostějově a Záchranné stanice v
Němčicích nad Hanou. K nejmladším účastníkům sobotního
uklízení patřilo trio slečen Nikolka, Julinka a Viktorka, které
se svými maminkami pilně pěchovaly pytel, až byl větší než
ony samy.
A protože všem šla práce pěkně
od ruky a ze všech koutů mizely
nevítané poklady, mohla se především mládež v duchu Werichovského „po práci legraci“
věnovat i příjemnější činnosti.
Šikovné ručičky se uplatnily při
výrobě aranžmá a dekorací z
přírodních materiálů a na řadu
Nejen práce. Pro tři malé slečny byl úklid Hloučely zábavou.
přišlo také opékání buřtů. -jp-

Vykradač chat
usnul v posteli!
K nevšednímu zatčení pachatele došlo minulý týden.
Zloděje dopadli policisté
opilého a ležícího v posteli
jedné z chat, kterou vyloupil.
"Policejní hlídka Obvodního
oddělení Konice vyjela na základě oznámení do obce
Křemenec, kde se měla pohybovat neznámá osoba okolo rekreační chaty. Policisté na
místě provedli kontrolu okolí
rekreační chaty a zjistili poškození okenní výplně zadní části
chaty. Následnou prohlídkou
vnitřních prostor chaty byl v
posteli nalezen ležící muž.
Policisté muže na místě zadrželi. Byl v něm zjištěn pětačtyřicetiletý
muž
z
Prostějovska. Po převezení na
služebnu u něj policisté provedli dechovou zkoušku na zjištění alkoholu, při které
nadýchal 2,34 promile. Muž
byl policisty převezen do protialkoholní záchytné stanice a
další úkony byly provedeny až
po jeho vystřízlivění," sdělila
nám Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. "Zároveň tímto děkujeme oznamovateli za zavolání na linku 158. S jeho
přispěním tak policisté zadrželi
pachatele vloupání na místě,"
dodala mluvčí strážců zákona.
-mik-

Letní čas!
V neděli
29. března
přecházíme
na letní čas.
Ve 2.00 ráno
se hodiny
posouvají o hodinu
dopředu.
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Akce „čisté ruce“ na Střední zdravotnické škole
I. Hemerková: Prakticky všichni si ruce umýváme stejně špatně
Vnímavější čtenář si možná v
titulku připomene název jistých politických aktivit a
událostí z před deseti let, ale
rádi bychom vás uklidnili, že
v článku o nic takového nepůjde.
To jen žákyně třetího ročníku a
jejich kantoři z prostějovské
„zdravky„ tak přejmenovali
svůj výzkum, který se zabývá
problematikou žloutenky - hepatitidy typu A, které se jinak
říká nemoc špinavých rukou.
"Na tomto výzkumu chtějí
žákyně prokázat, že ač si všichni myslíme, že si ruce

umýváme často a dobře, není
tomu tak," řekla na úvod Ivana
Hemerková, ředitelka Střední
zdravotnické školy v Prostějově.
A jak tedy celý výzkum probíhá? "Respondenti, zatím z
řad kolegů žáků, nejdříve vyplnili krátký dotazník, kde odpověděli na otázky, jak často,
zda před jídlem, či po použití
WC si ruce myjí, následně si
ruce umyli ve speciálním roztoku Visirub a potom je vložili
do speciálního přístroje pod
názvem Derma LiteCheck,
který ukázal pod infračerve-

nými paprsky místa na rukou,
která byla nedostatečně umyta.
Žákyně - výzkumnice pak každému respondentovi označily
na speciálním listu s obrysem
rukou tato špatně umytá místa,
přesně očíslovaná a samy zaznamenaly do tabulky tento
konkrétní údaj," popsala nám
zajímavou akci ředitelka školy.
A co bylo zjištěno? Prakticky
všichni si ruce umýváme stejně
špatně, aniž o tom přemýšlíme
a vnímáme to. "Proto děvčata
hodlají výsledky výzkumu nejen zveřejnit, ale zapojit do
průzkumu i širokou veřejnost a

Mladé výzkumnice budou ve výzkumu správného mytí rukou pokračovat
vypracovat určitý preventivní
program, samozřejmě především mezi svými vrstevníky a
zabránit tím šíření nebezpečné
choroby, kterou hepatitida typu
A jistě je. V první fázi se děvčata zapojí se svým průzkumem do SOŠ - středoškolské
odborné činnosti," vysvětlila
Ivana Hemerková.

Nesprávné umytí rukou se lehce dalo odhalit pomocí speciálního přístroje pod názvem Derma LiteChec

Jak na závěr dodala, je důležité takovéto preventivní programy provádět. Jednak se
žákyně naučí pracovat na
určité výzkumné úrovni a jednak může jejich aktivita pomoci dobré věci, kterou šíření
správných
hygienických
návyků mezi širokou veřejností jistě je.
-red-

Výtvarník Jiří Mádlo, další Mánes na Hané
Vzpomínka na výtvarníka,
malíře a grafika Jiřího Mádla
a pocta k jeho nedožitým pětasedmdesátinám – tak se prezentuje výstava obrazů, kreseb a grafiky zapůjčených ze
sbírek prostějovských přátel
výtvarníka, který byl podobně jako kdysi Josef Mánes
magicky přitahován krajinou
Hané.

Ačkoliv zůstal po celý svůj život
věrný rodným Čechám, kde žil a
tvořil, učarovala mu rovina pod
Kosířem a velmi často se sem
vracel. Jiří Mádlo věnoval Prostějovu a jeho okolí mnoho
svých výtvarných prací.
„Poprvé sem přišel před třiceti
lety. Vzpomínám, jak jsem jej
seznamoval s krajinou okolo
Kostelce na Hané, Čech pod

Kosířem, Plumlova i Náměště.
Spřátelil se s milovníky umění z
prostějovského Klubu přátel výtvarného umění a tyto svazky
přetrvaly desetiletí,„ vrátil se do
minulých let kurátor výstavy Josef Dolívka.
Své časté návraty prožíval nejčastěji v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem, kde ho zaujala romantická zákoutí okolo

rybníka, rozhledny a růžová alej
s altánkem. Stejně rád se vracel
do plumlovského podzámčí. V
těchto místech vznikaly jeho
grafické listy a kresby, exlibris a
novoročenky. V Kostelci na
Hané uspořádali jeho přátelé
první výstavu, během let jich
pak přibylo dalších šest – v tehdejších výstavních prostorách
prostějovského zámku, v Gale-

rii kavárna Národního domu.
„Před dvaceti lety, kdy si město
Prostějov připomínalo 600.
výročí vzniku, vytvořil grafická
alba s motivy města, obrazy,
portréty přátel. Z jeho prací
vznikl nástěnný kalendář a soubor pohlednic, zkrátka svým
dílem se významně zapsal do
výtvarné historie Prostějova,„
dodal Josef Dolívka.
-jp-

Specialitky na grilu kořenila vůně doutnajícího dříví
Grilování, rožnění či opékání kulinářských specialit
připravených v přírodě a
okořeněných vůní spalovaného dřeva bylo tématem
soutěže ve vaření žáků odborných učilišť. Prostějovská Střední škola, základní
škola a mateřská škola v Komenského ulici byla hostitelem již 15. ročníku meziškolního klání v oboru kuchařské práce, kterého se
zúčastnila soutěžní družstva
z pěti škol olomouckého, jihomoravského a zlínského
kraje.
Dva dny trvající prezentace do-

vedností měla prokázat šikovnost, nápaditost a připravenost
mladých adeptů kuchařského
umění na budoucí povolání.
Tentokrát totiž změřili své síly
žáci třetích ročníků, což jsou už
vlastně hotoví mistři svého oboru. Podobné meziškolní akce
jsou podle pedagogů mezi školní mládeží docela oblíbené a
rádi se jich zúčastňují. Motivací
jsou především dobré výsledky
v teorii i praxi.
„První den byl zaměřen na přípravu meníček na grilu, druhý
den měli soutěžící za úkol přichystat tabuli pro dětskou párty.
Podobné poměřování mezi ško-

Poradna zahrádkáře
Chvíli vypadá, že je zde pravé
nefalšované jaro a druhý den
nás zima přesvědčí, že ještě nepustila definitivně vládu nad
naší přírodou. Takže tu máme
takové nepříjemné, někdy až
vlezlé „aprílové„ počasí. Kdo z
vás láteří, že pořád jenom prší a
na zahrádku není možné vkročit, abychom se celí nezablátili,
nechť si uvědomí, že i když byl
v minulém a tomto měsíci
srážkový úhrn vysoce nadprůměrný, je dostatečné množství srážek pro zdárný vývoj
rostlin limitující.
Velmi významnou chorobou, se
kterou se jistě často potýkáte
(zvláště v minulém roce), je kadeřavost listů broskvoní. Jedná

se o houbovou chorobu která
způsobuje zkadeření listů a nedostatečné vyzrání letorostů.
Při silné infekci může dojít až k
opadu většiny napadených listů
a poškození letorostů. Pokud se
tato situace několik let opakuje
může, dojít i k úhynu i vitálního
stromku. Chorobou mohou být
infikovány pouze mladé listy
(do 1-1,5 cm). Ochrana je založena na preventivním používání fungicidních chemických přípravků na bázi mědi,
např. Champion 50 WP, Kuprikol 50, aj. Ochrana se provádí v
době nalévání pupenů (pohybu
šupin) a dále na základě signalizace. Pokud je po vyrašení listů
teplé počasí, je vývoj hostitele

Zahradní grilování pojali adepti kuchařského umění s fantazií.

lami zpestřuje výuku několikrát
do roka, přičemž se školy
střídají v organizaci a zúčastňují se žáci různých ročníků,„ vysvětlil ředitel prostějovské pořádající školy Radim Janáček.
Trojice prostějovských kuchtíků Veronika Veselá, Marek
Papák a David Prášil zvolila jako hlavní chod kotlety na grilu v
medové marinádě a jako přílohu zeleninový salát. Tentokrát
ještě nad nimi bdělo bystré oko
učitelky Ivany Vybíralové, za
dva měsíce už ale sami vykročí
s výučním listem v kapse do
velkého kulilnářského světa.
-jp-

rychlý a období infekce krátké
(2-3 týdny). Naopak za
chladnějšího počasí dochází k
prodloužení infekčního období
(5-6 týdnů). Tuto skutečnost
musí zohlednit systém ochranných opatření.
Kadeřavost se často vyskytuje i
na vinné révě. Kadeřavost listů
(akarinoza) a plstnatost (erinoza) mohou způsobit při silném
napadení letorostů zpomalení
růstu a deformaci listů (kadeřavost), případně i zasychání květenství, což vede k podstatnému
snížení výnosů. Původci jsou
drobní roztoči hálčivec révový
a vlnovník révový, kteří přezimují ve stádiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami
pupenů vinné révy. Chemická
ochrana je založena na použití
sirnatých přípravků typu Sulka,
která se aplikuje před rašením.

mická ochrana je založena na
brzkém ošetření v době pukání
pupenů, druhém ošetření těsně
před rozkvětem a třetím po sklizni rybízu. Doporučené přípravky na ochranu rostlin jsou
Omite 570 EW (0,15%) nebo
Magus 200 SC (0,07%). Na
závěr si dovolím ještě upozornit zahrádkáře, že je nejvyšší
čas si pořídit sadbu brambor,
která by měla být uznaná a
opatřená rostlinolékařským
pasem. Tímto krokem se vyhnete možným komplikacím,
které Vás mohou provázet při
použití vlastní neošetřené sadby (škůdci, choroby, aj.). Cenová nabídka sadby se v naší
maloobchodní síti pohybuje v
rozmezí 12-22 Kč/kg.
Milan Smička – Státní
rostlinolékařská správa,
obvodní pracoviště Prostějov

Je možné použít i akaricidy
Sanmite 20WP, aj. Následná
aplikace by měla být prováděna
ještě začátkem srpna.
Jedním z roztočů, kteří se vyskytují na bobulovinách (rybízu a angreštu) je vlnovník
rybízový. Nejvíce se napadení
projevuje na pupenech černého rybízu, kdy dojde v časném
jaře k jejich zduření, které vede později k hnědnutí, zasychání a opadu pupenů. Vlnovníci se po přezimování začínají v pupenech rozmnožovat již
při teplotách nad 5 °C. V jednom pupenu bývá i několik tisíc vlnovníků. Tento škůdce o
velikosti do 0,2 mm je nejaktivnější při slunných dnech od
poloviny dubna do konce června, kdy opouští napadené pupeny a stěhuje se do úžlabí
listů a na nové pupeny. Che-

Cenový prùzkum v prostìjovských supermarketech
Pomeranče (1 kg)
Květák (1 ks)
Vánočka s rozinkami (400 g)
Kuřecí stehna chlazená (1 kg)
Termix (90 g)
Tavený sýr Lipno (200 g)
Špagetka Hamé (415 g)
Figaro Sladká vášeň (100 g)
Lemonka Jupí (375 g)
Vaječný likér Božkov (0,5 l)

Interspar
16,90
52,90
28,90
74,90
6,90
26,90(140g)
33,90
10,50
84,90

Billa
22,90
59,90
26,50
79,90
6,50
25,90(140g)
34,90
34,90
10,50
84,90

Kaufland
26,90
29,90
26,90
74,90
6,50
28,50
26,90
29,90
10,50
84,90

Tesco
29,90
44,90
26,90
74,90
6,50
27,50
24,90
84,90

Lidl
13,50
39,90
26,90
74,90
6,50
21,90
-

prùzkum proveden ve dnech
20. 3. - 21. 3. 2009
TUTY
29,50
39,50
28,00
60,00
7,50
36,00
28,90
12,50
-

Albert
29,90
35,90
26,90
74,90
6,90
29,50
28,90
16,40
87,00
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 23. 3. DO 29. 3. 2009:
Přednáška HVĚZDY A MY se koná ve čtvrtek v 18.00 hodin. Budeme
zkoumat hvězdy všemi smysly. Už jste někdy čichali ke hvězdám?
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná každé odpoledne ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY se za bezmračné
oblohy koná s výjimkou čtvrtka každý večer v 19. 30 hodin. Měsíc je
26. března v novu.
Od pondělí do pátku v 10. 30, 13. 30 a v 15. 30 hodin pohádka pro děti
– KOMETA ŽANETA.
Astronomický KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let přivítá svoje členy ve středu v 16. 30 hodin.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI v 15. 00 hodin bude o kometách.
VÝSTAVA OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN je přístupná na začátcích výše uvedených pozorování.

23. března 2009
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Soutěž o vstupenky na koncert populárního zpěváka pokračuje

Blížící se megakoncert Karla
Gotta a jeho hostů v Prostějově,
vzbuzuje mezi jeho fanoušky velký zájem. Ohromný interes o vstupenky na živé vystoupení „božského Káji“ 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 čtyři volné
vstupenky. Do konce našeho soutěžního maratonu máme ještě k dispozici dalších deset „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 všech předcháze-

Klobouk dolů! Jen za doprovodu klavíru vystoupil Karel Gott na
středečním vyhlašování Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury.
Foto Jiří Vojzola
jících, tak i ve čtvrtém kole naší Až na ojedinělé výjimky byly
soutěže, jste prokázali velmi dob- všechny došlé odpovědi správné a
rou znalost kariéry Karla Gotta. bylo jich opravdu hodně! Z více

než dvou stovek lístků s vašimi
jmény pak byl rukou duše celé naší redakce Káji Klosové vytažen
papírek se jménem Marta BURGETOVÁ z Prostějova. Správná
odpověď na otázku z č. 11 zněla:
Hegemonii Karla Gotta v anketě
Zlatý slavík byla Miroslavem
Žbirkou ukončena v roce 1982.
Výherkyni gratulujeme a pro vstupenku se může zastavit v redakci
PV Večerníku od pondělí 23. března v pracovní dny od 8:00 do
15:00 hodin!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA Č. 5: Ve
kterém městě se narodil Karel
Gott?
Své odpovědi telefonujte nebo posílejte emailem do redakce PV Večerníku do pátku 6. března 15:00
hodin na číslo 582 333 433 nebo
posílejte na emailovou adresu:
inzerce@vecernikpv.cz. Jméno
vylosovaného výherce bude zveřejněno v příštím vydání PV Večerníku.
-zv-

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

Vyhrajte s Boltem,
psem pro každý případ

Včera skončilo v kině Metro
promítání dětského animovaného filmu Bolt – pes pro každý případ. Jelikož jsme vám v
minulém vydání slíbili soutěž o
dětské ceny, tady je: Stačí odpovědět na tuto soutěžní otázku: Jaký znak (znaky) má Bolt
na svém psím těle?
a) dva meče
b) dva zkřížené šípy
c) blesk

Odpovědi posílejte buď mailem
na soutez@falcon.cz nebo SMSkou na číslo 737 22 77 06 ve tvaru ODPOVED (A, B, nebo C) mezera JMÉNO PŘÍJMENÍ AVAŠE
ADRESA nejpozději do středy
25. 3. 2009 do 12 hodin. Soutěžíme o dětská trika, diáře a razítka, vše s logem filmu Bolt – pes
pro každý případ. Seznam výherců otiskneme v pondělí 30. března.
-pv-

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!

jším živočišným „druhem“. Naštěstí se vybavenost cyklistů v poslední době stále zlepšuje a k tomu
nemalou měrou přispívá jejich
větší zodpovědnost spojená s
podporou některých pojišťoven,
které svými příspěvky na
„ochranné pomůcky,“ jako je
cyklistická přilba, napomáhají k
naší bezpečnosti v silničním provozu. Pokud jsme schopni si uvědomit, že nejčastější příčinou
smrtelných úrazů při pádu z kola
je především zranění hlavy, tak
pro nás doslova pár milimetrů stěny přilby může být tím, co rozhodne o našem životě. Naopak
noční můrou řidičů aut se může
stát nezodpovědný cyklista, který
v nočních hodinách jede neosvětlený. Každé kolo by mělo být vybaveno odrazkami a to i ve výpletu kol a pedálech, nebo minimálně
nalepenými reflexními plochami
na kole nebo našitými na oděvu či
obuvi. Samozřejmostí jsou dvě na
sobě nezávislé brzdy. Zvonek by
měl být také součástí výbavy kola. V naší prodejně najdete velký
Dnes na téma:
výběr cyklistických přileb pro
BEZPEČNĚ NA JÍZDNÍM
všechny věkové kategorie cykKOLE…
listů a cenový rozptyl je tak široCyklista je v dnešním silničním ký, že není takřka možné si z naší
provozu jednoznačně, co se týká nabídky nevybrat. Přilby jsou i do
zranění při kolizi, nejohroženě- jisté míry designovou záležitostí,

Soutěžní otázka
pro 4. týden zní:
V které ulici se nachází prodejna jízdních kol Mystic bike?
Odpovědi zasílejte do pátku 27. 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. 30. března 2009, v
němž také najdete druhou soutěžní otázku! A v článku vám přineseme zajímavé tipy na cykloturistické výlety v našem okolí.

kdy velmi oblíbené jsou modely
pro ženy, ale v první řadě by mělo
rozhodovat o výběru přilby její
usazení na hlavě a kvalitní provedení. Proto je důležité si cyklistickou přilbu vždy před koupí vyzkoušet stejně jako obuv. Značku
přileb, jako například Uvex, kterou nabízíme v naší prodejně, není snad zapotřebí ani moc představovat. Pro mnohé z nás jsou cyklistické brýle nebo rukavice ještě
stále zbytečností, ale hlavně u dětí, které se učí na kole jezdit, by
měly být kromě případných
chráničů kolen běžnou součástí
jejich výbavy na kole. Osvětlení
na kole při snížené viditelnosti se
v dnešní době považuje za samozřejmost a cena v řádu stokorun za
blikačku nebo diodové světlo
skutečně není příliš velkou zátěží
v porovnání s navýšením viditelnosti cyklisty řidičům aut v některých případech až na vzdálenost
1000 m u kvalitního bateriového
osvětlení.
Právě dnes se před vámi otevírá
čtvrtá 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 obVe čtvrtém kole můžete
vyhrát:
1. Brašna na řídítka Merida
2. Krimistop
3. Nářadí multifunkční
s nýtovačkou Merida
4. dětská přilba Cratoni
5. Pumpička Merida
6. spray Motorex Wet Lube
7. Košík GT
8. Košík Merida
9. Blikačka Pico
10. Láhev Merida
11. Láhev Merida
12. Samolepky reflexní
13. Košík na láhev

držíte u pokladny, po žádosti o
zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem, kopii pokladního dokladu s razítkem, kterou pak
následně do 10. dubna 2009 doručíte opět do naší redakce!
Jaro se kvapem blíží, brzo vyjedeme na kolech! Prostřednictvím
PV Večerníku můžete každý
týden vyhrát cyklistický dárek a
kdo ví, nakonec i úplně nové koVýherci z třetího kola:
1.ŽOUŽELKOVÁHelena,Držovice
2. STEJSKAL Jaroslav, Prostějov
3. PATZ František, Prostějov
4. PÍRKOVÁ Jana, Prostějov
5. SMRČKOVÁ Renata, Prostějov
6. SKOPAL Ladislav, Držovice
7. HRABALOVÁ Hana,
Přemyslovice
8. VYSTRČILOVÁ Marie,
Klopotovice
9. CYGÁNEK Michal, Prostějov
10. MAREK Otakar, Prostějov
11. paní SOJKOVÁ, Prostějov
12. ŠVÉDOVÁ Soňa, Kralice
13. ZATLOUKALOVÁ Monika,
Prostějov

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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Prostějov opět baštou studentského divadla
O víkendu proběhl premiérový ročník festivalu amatérských divadelníků. Krajská
přehlídka studentských divadelních souborů Mladá scéna
2009 navázala na dřívější soutěž Prima sezóna, jejím hlavním cílem je podpořit mládež v
divadelních aktivitách. Zárukou kvality je hlavní pořadatel
– Kulturní klub DUHA Prostějov, který spolupracoval se Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose a Divadlem
Point v Prostějově.
„Přehlídka studentského divadla
Mladá scéna není v Prostějově
náhodou. Už dvaapadesátiletou
tradici zde má Wolkrův Prostějov a je tedy zřejmé, že s pořádáním podobných festivalů
máme letité zkušenosti. Proto
jsme dostali důvěru i v případě
této soutěže mladých amatérských divadelních souborů, jejíž
vítěz postupuje do celostátního
kola,„ objasnila ředitelka DUHY
Alice Gregušová.
Pro milovníky divadla bylo připraveno osm soutěžních divadelních kreací a jedno nesoutěžní inspirativní představení divadelního souboru Hugo ze ZUŠ
Vl. Ambrose.
Postupová přehlídka otevřela jeviště divadelním souborům z

Olomouce, Uničova a také domácím souborům Bombičky,
Produkty čistě přírodní, Divadlu
Point a v neposlední řadě divadelnímu souboru Tragaču, tragaču. Ten už okusil slastný pocit
vítězství jak na krajské, tak i v celostátní přehlídce v roce 2007 a
neztratil se ani mezi divadelními
„dospěláky„ na festivalu Jiráskův Hronov.
Stejně tak jako před dvěma lety, i
letos dívčí divadelní soubor Tra-

gaču, tragaču triumfoval. Porotu
i diváky oslnil a pobavil autorským koktejlem nazvaným
„Ženské . . . .„ Byl namíchán z
dávné historie i horké současnosti, prolnuly se vzpurné Vlasty, Šárky a Mlady, které chtěly na
hradě Děvíně svrhnout neemancipovanou vládu Přemysla, s
dnešním světem Madonn a Bárbín. To vše podbarveno dramatickou Smetanovou Šárkou, ale
také popíkem.

Ženské . . . postupují do republikového finále.
„Letošní premiéru jsme připravovaly společně. Scénář vznikal
postupně, ale finiš jsme zvládly
během víkendu na chatě. Postup
do celostátního kola je super, už
se strašně těšíme,„ shodl se kvintet vysokoškolaček Naďa, Magdaléna, Lucie, Karolína a Tereza
z dramatického souboru ZUŠ Vl.
Ambrose v Prostějově.
Úspěšné představení znamenalo

přímý postup na celostátní kolo
přehlídky Mladá scéna, jež
proběhne začátkem června v Ústí nad Orlicí. Porota doporučila
účast mezi republikovou divadelní elitou také spolkům ANSÁML O. Olomouc a Unisex
Uničov. Všechny divadelní soubory potěšila porota diplomem s
originální vtipnou formulací.
-jp-

Roční obrat AGELu dosáhl 16 miliard korun
Skupina AGEL, provozující
také prostějovskou nemocnici,
dosáhla v loňském roce obratu
16 miliard korun, přičemž odhadovaný obrat pro rok 2009
předpokládá nárůst na 18,5
miliardy korun. S těmito výsledky tak AGEL patří mezi
nejúspěšnější zdravotnické
skupiny v Evropě.
Skupinu AGEL, největší soukromé seskupení poskytovatelů
zdravotní péče, tvoří v současné
době 34 nemocnic a zdravotnických zařízení. Všechna zařízení

v České republice jsou zisková.
Ztrátové a personálně nestabilní
zdravotnická zařízení, které
AGEL v loňském roce získal na
Slovensku, se daří postupně stabilizovat. Momentálně se v nich
nastavují procesy jejich restrukturalizace tak, aby se v průběhu
jednoho roku dostala ze ztráty
do kladných čísel.
Skupina AGEL v současnosti
zaměstnává v České republice i
na Slovensku téměř 7300 osob.
V roce 2008 bylo ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL

ošetřeno ambulantně 2 612 962
pacientů, hospitalizováno bylo
152 461 pacientů. V obou kategoriích byl zaznamenán významný meziroční nárůst. „Za
tímto úspěchem stojí investice
do přístrojového vybavení a modernizace jednotlivých zdravotnických zařízení, což vede ke
zvyšování spokojenosti našich
pacientů. Za poslední tři roky
proinvestovala skupina AGEL
do svých zdravotnických zařízeních téměř jednu miliardu korun
a v letošním roce bude investo-

váno dalších téměř 350 milionů
korun,„ uvádí generální ředitel
skupiny JUDr. Petr Vaněk.
Vedení skupiny se rovněž rozhodlo pomoci zaměstnancům a
jejich rodinám ve zhoršující se
ekonomické situaci. Dozorčí rada skupiny schválila založení
Záchranného fondu pro rodiny
svých zaměstnanců, kteří se

kvůli hospodářské krizi dostali
do složité sociální situace. Do
fondu bylo vloženo 10 milionů
korun. Z nich se bude vyplácet
finanční podpora pro zaměstnance skupiny. Současně si
členové Dozorčí rady AGEL a.s.
v rámci solidarity se zaměstnanci snížili své příjmy na polovinu.
-red-

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:
Obce: Krumsín, Soběsuky
Dne: 6.4.2009 od 7:30 do 14:30
hod. -vypnutá oblast: celá obec
Krumsín včetně podnikatelských
subjektů, a celá obec Soběsuky vč.
podnik. subjektů - mimo Domov
seniorů.
Obec: Mostkovice chaty
Dne: 8.4.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: Mostkovice
chaty od č. 1032 a 1025 po č. 929,
717, 670, od č. 634 po č. 621, 625,
627, 616, 843.
Dne: 8.4.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: Mostkovice
chaty od č. 700 a 742 po č. 1098,
837, 1125, 927, 719, 1034, 1142.
Obec: Vitčice

Dne: 8.4.2009 od 7:30 do 15:00
hod. -vypnutá oblast: levá strana
části obce Virčice od č.p. 3 po konec obce s č.p. 83, vč. č.p. 14, 67,
58 a 21.
Obec: Prostějov
Dne: 9.4.2009 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast:celá ul. V.
Nezvala mimo č. 9, ul. Olomoucká od č. 96a pravá strana po konec
t.j. po č. 112 (koupelnové studio
včetně).
Dne: 9.4.2009 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: č. domů 44,
46 a 48 na ul. Mozartova a č. domů
179, 181 a 183 na ul. Okružní.
Obce: Vrbátky, Dubany, Hablov
Dne: 10.4.2009 od 7:30 do 16:00
hod. vypnutá oblast: celé obce Vrbátky, Dubany, Hablov, včetně
podnikatelských subjektů, mimo
cukrovar.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Termín dokončení:
srpen 2009

www.
byty-k
rasice
.cz
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Olomoucký kraj oceňoval umělce za přínos v oblasti kultury
Cenu převzali prostějovští filmaři, osobností roku V. Obr z Čech p/K
Středeční večer v olomouckém
Moravském divadle patřil
slavnostnímu vyhlášení Cen
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury v roce 2008.
Tuto anketu pořádal již potřetí Olomoucký kraj ve spolupráci se společností TK Plus.
Vedle představitelů Olomouckého kraje patřilo pódium moderátorovi Marku Ebenovi, o hudební doprovod se
postaral Karel Gott. Hvězdné
obsazení podtrhla účast Jiřího
Bartošky a Arnošta Lustiga.
Jak jsme již uvedli v minulém
čísle, z našeho regionu se ocenění dočkalo Studio Adnoc Europe
Trading z Prostějova za dvoudílný dokumentární snímek na
DVD s názvem Prostějovská architektura. Prostějovští filmaři
získali cenu za výjimečný počin
roku profesionálního umění v
oblasti filmu, rozhlasu a televize. Osobností Olomouckého
kraje v oblasti kultury se stal

Role moderátora slavnostního večera vyhlašování Cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury se
opět ujal šarmantní, noblesní
a zároveň vtipný Marek Eben.
Na snímku J. Vojzoly v rozhovoru
s Miroslavem Černoškem, jednatelem společnosti TK Plus.

Osobností Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 se stal
Václav Obr z Čech pod Kosířem (na
snímku vlevo). Prestižní ocenění
převzal z rukou náměstka hejtmana
Ivana Kosatíka.
Foto Jiří Vojzola
Václav Obr z Čech pod Kosířem, restaurátor historických
kočárů, zakladatel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.
Více o V. Obrovi dnes přinášíme
v regionální příloze na straně 8.
-bp-

Ředitel humanitární organizace ADRA v Prostějově
Jan Bárta: Spojuje nás radost z pomáhání druhým
Jan Bárta, výkonný ředitel
jedné z nejznámějších humanitárních organizací světa zavítal
v pondělí 16. března 2009 mezi
studenty Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově. Cílem jeho návštěvy bylo
seznámení mladých lidí s touto
organizací a formou zvídavých
otázek je dovést k poznání potřebnosti pomáhat.
Studenti se během přednášky do-

zvěděli o zahraničních, ale i domácích aktivitách této organizace.
Jan Bárta se věnoval hlavně zahraničním projektům a to humanitární a rozvojové pomoci. Na příkladech z celého světa mohl každý vidět, v jak propojeném světě žijeme, a tak si uvědomit, jak vše souvisí se vším. „Nikomu by nemělo
být lhostejné, co se děje na druhém
konci světa. Pokud bychom problémy nechali nevyřešeny a nepo-

mohli, brzy by nás dostihly i tady,
v Evropě,“ sdělil Jan Bárta. A proto i lidé z České republiky jezdí do
Mongolska, Nepálu, Libanonu,
Thajska, Keni, Indie a mnoha dalších koutů světa pomáhat potřebným. Možná i některý ze studentů
podnikatelské školy se jednoho
dne rozhodne a vyrazí pomáhat.
Pomáhat se dá ale i u nás doma.
Buď formou dárcovských SMS,
zapojením se do sbírek (Velikono-

ční proběhne již brzy a to i v Prostějově) nebo třeba tím, že dobrovolníci zajdou do místního domova důchodců a pomohou vyplnit
volný čas jeho obyvatel. Tímto
způsobem pomáhá i studentka 2.
ročníku podnikatelské školy Barbora Burešová. Již delší dobu spolupracuje s prostějovskou pobočkou ADRY v rámci dobrovolnictví. Seniorům pomáhá trénovat
paměť nebo formou prezentací je

seznamuje s místními kostely.
„Mnozí se ptají, proč to dělám?
Protože na konci prezentace či
procvičování paměti vidím na
tvářích starých lidí úsměvy a spokojenost. A to určitě není málo,“
podotkla Barbora Burešová. -kočVýkonný ředitel humanitární
organizace ADRA Jan Bárta besedoval v pondělí se studenty
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově

Nejlépe namíchala Ve středu ovládnou divadlo mateřinky
drink Prostějovanka
Ve čtvrtek 19. března se v
prostějovském Společenském domě uskutečnil již
12. ročník soutěže Hanácký pohár 2009. Na jeho organizaci se podíleli: SOU
obchodní Prostějov, Starorežná Prostějov, General Bottlers ČR, Česká
barmanská
asociace.
Záštitu nad touto akcí
převzala Rada města Prostějova. Soutěžilo se v
míchání nápojů všeho
druhu. Klání byla rozdělena na tři kategorie a to
junior, dvojice a profi. Kategorii junior obsadilo celkem 57 účastníků jak z
České republiky, tak do
hanácké metropole zavítali i sousedé z nedalekého Slovenska, konkrétně
Martina, Bratislavy a
Banské Štiavnice. Kategorie profi byla obsazena
menším počtem účastníků a to počtem 35.
Juniorská kategorie míchala
takzvaný after dinner - nápoj
podávaný po jídle, který byl
příjemné chuti a vlastní fantazie. Skupina profi „se
věnovala“ tvorbě long drinku - míchanému nápoji, kde
většinu části tvoří osvěžující
nealkoholová složka (soda,
tonic). Nápoj je podáván ve
větších sklenicích. Hodnocena byla technika, 4x chuť a
celkový dojem. Vše také
muselo být zvládnuto v časovém termínu a to 6 minut.
Na každého soutěžícího dohlížel přidělený komisař
barmanské asociace.
Vítězkou v kategorii junior
se stala Prostějovanka Hana
Zacpalová z pořádajícího
SOU obchodního
Prostějov. Těsně pod
stupni vítězů se umístil i její spolužák Tomáš Slezák. Ale to nebylo její jediné vítězství. Společně s Monikou Růžičkovou
vyhrála i soutěž dvojic! V kategorii profi
zvítězil Petr Slavíček
„ze stáje“ Static cocktails, na druhém

místě se umístil Špičák
Zbyněk zastupující společnost Mattoni a. s., na bronzovém stupínku skončil zástupce SOŠ O a S. z Banské
Štiavnice Michal Sekereš.
Mezi jednotlivým soutěžními koly mohli přítomní
shlédnout vystoupení ZUŠ
ze Zábřehu na Moravě, Taneční školy Hubený Prostějov, vystoupení trojnásobného mistra světa v Bike Trialu
Martina Šimůnka, ukázku
breakdance nebo též krasojízdu vicemistryň světa z Němčic na Hané. Program byl
velice pestrý a diváci tak neměli šanci se ani na minutu
nudit! Všechny předvedené
a namíchané nápoje byly originální receptury. Použity
byly výrobky Starorežné
Prostějov a firmy Pepsi. Ve
chvíli přestávky přítomní
mohli shlédnout i prezentaci
výrobků a firem. Například
AP a S - Jaroslav Weigel nůžky a nože (další info na
w w w. n u z k y n o z e . c z ) ,
GASTRO SAHM, Vinotéka
Stříž - z Opavy (s víny z Mikulova…) nebo Gastrocentrum Moravia, která se zabývá výrobou myček. Prezentovala se tu i SOS vesnička v Brně-Medlánkách a to
formou svých výrobků.
Domnívám se, že akce se i
tento rok velmi povedla. Asi
všichni nebyli spokojeni tak,
jak si představovali, protože
nezvítězili. Ale co se nepovedlo tento rok, se může podařit v příštím soutěžním
klání. Říká se přeci, že z chyb
se každý učí. A proto popřejme si tedy: na zdraví – CIN,
CIN.
-šz-

V pořadí již jubilejní 10. oblastní kolo festivalu MATEŘINKA,
se odehraje na prknech prostějovského Městského divadla už
za dva dny! Ve středu 25. března
2009 se od 15:00
hodin odstartuje setkání dětí, pedagogů, rodičů, veřejnosti a
všech, kteří si umějí hrát. Celkem
se na jevišti představí 10 mateřských škol z Prostějova a okolí:
MŠ Mozartova, MŠ Fanderlíkova, MŠ Smetanova, MŠ Speciální
a MŠ Čechovice. Z mimoprostějovských to pak jsou MŠ Kostelec
na Hané, MŠ Ohrozim, MŠ Kelčice, MŠ Čechy pod Kosířem a MŠ
Smržice. „Odborná porota po
shlédnutí všech vystoupení na zá-

kladě videonahrávky vybere jednu školku, která bude reprezentovat Prostějovsko na celostátním
finále, které se odehraje 8. a 9.
května 2009 v Nymburku,“ uvedl
zakladatel celé akce Tomáš Jachník. Hlavním cílem Mateřinky je
přispívat k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku, pomáhat
upevňovat význam rodiny a napomáhat rozvoji vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou. Záštitu nad celostátní Mateřinkou převzalo Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy ČR a Česká komise pro UNESCO. Velký
dík patří zastupitelům města Prostějov, kteří finančně podpořili
prostějovské kolo.
-zv-

23. března 2009

Kočáry z Plumlova a Náměště n/H se stěhují do Čech p/K

REGION „BUDE TO TĚŽKÉ LOUČENÍ,“ přiznává V. Obr Když pálit bodó stréc a sekanó pict teta“
ARCUS – ONKO CENTRUM
hledá místo pro svoje zařízení
O zákeřnosti rakoviny se snad
nedá říct nic, s čím by se téměř
každý z nás ve svém životě nesetkal. Občanské sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM chce
poskytnout nejen nemocným,
ale i jejich rodinám dostatek informací souvisejících s touto
chorobou, zároveň také se snaží
pomáhat pacientům i následně
po ukončení léčby.
„Změnil se systém dotací zdravotních pojišťoven, které umožnily financovat léčebné pobyty pacientům po skončení léčby. A byl cílen
pouze na skupinu pacientů s lymfedémem. Podle našich zkušeností
však edukační programy jsou prospěšné všem onkologickým pacientům bez rozdílu,“ řekla Večerníku předsedkyně občanského sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM Jana Koželská, které se před
časem přestěhovalo do Ješova nedaleko Litovle. Podle ní hraje při
této nemoci velkou roli vůbec vyrovnávání se s touto skutečností.
Právě přítomnost psychologů, fyzioterapeutů, lékařů a dalších odborníků je na pobytech nabízena
pacientům jednak potřebná péče,
jednak také spousta námětů a informací, jak vlastně s touto nemocí plnohodnotně žít. „Snažíme se je
během pobytu přesvědčit o tom, že
zvládnou věci, ke kterým se jinak
ani neodhodlali,“ dodává a na příkladech konkrétních pacientů dokazuje, že to opravdu má smysl.
Jenomže kromě změny systému
ve zdravotním pojištění je také nedostatek objektů, které by podobné
pobyty mohla hostit. „Odpovídající podmínky podle našich představ
mají zařízení v Tatrách a ve Švýcarsku. Něco podobného bychom

chtěli vybudovat i v našich podmínkách a myslím si, že nádherné
a víceméně dosud neobjevené nádherné prostředí na Konicku a Litovelsku by mohlo být tím pravým
místem, kde by se něco takového
dalo umístit,“ poznamenává.
Z jejich dalších slov je však zřejmé,
že žádný ze stávajících objektů,
který byl sdružení nabídnut k využití, neodpovídá vytčeným standardům. „Byli jsme se podívat v
někdejším zařízení SSM nedaleko
Kladek (středisko Upolín, pozn.
red.). To je ale ve zcela dezolátním
stavu. Potřebné předpoklady nesplňuje ani dětská léčebna ve Vojtěchově,“ stručně shrnuje dosavadní bezúspěšné hledání vhodného objektu. V úvahu podle ní přicházela také jedna nedaleká hájenka, která by po patřičných úpravách mohla nabídnout potřebný
komfort. Nicméně léta se táhnoucí
nevyjasněné restituční nároky jsou
významným argumentem proti.
„Jeden běh ozdravných pobytů je
pro letošek ‚na zkoušku‘ připraven
v zařízení Pinda u Litovle.
„V tuto chvíli by bylo pro nás samozřejmě nejlepším řešením vybudovat objekt s potřebnými parametry na zelené louce přímo tady v
Ješově. Je to však také otázky získání potřebných dotací,“ přiznává
Jana Koželská. Jak říká, v tuto chvíli by to byla otázka minimálně 2 roků. Podle představ sdružení by kromě pořádání pobytů takové zařízení jednak mohlo nabízet denní stacionář a kontaktní centrum pro onkologicky nemocné, prostory by
zároveň mohly sloužit potřebám
obce jako společenské středisko
(Ješov je místní část Luké) pro pořádání kulturních akcí.
–MiH-

Pro Janu Koželskou je záměr vybudovat potřebné středisko
v našich podmínkách nutností. Zároveň okolí Konicka a Litovelska nabízí při edukačních programech krásné prostředí.„Lidé ze vzdálenějších míst znají nanejvýš Bouzov, ale třeba Javoříčko už jim nic neříká. Je tady opravdu co objevovat,“ říká.

V pátek 17. listopadu 2006 byl vysvěcen základní kámen budoucího muzea historických kočárů v
Čechách p/K. Jeho zakladatel
Václav Obr ani sám s jistotou
tehdy nedokázal říct, jak to
všechno dopadne. Za svým snem
šel ale pořád a dál dnes už dokonce existuje i přesné datum, kdy
bude muzeum otevřeno pro veřejnost. Určitě po zásluze se stal také
osobností Olomouckého kraje.
Toto ocenění převzal ve středu.
Ovšemže Václava Obra jsme navštívili ještě o dva dny dřív v prostředí
pro něj daleko přirozenějším. Za poslední necelé tři roky by se asi na
prstech dalo napočítat dní, kdy do
Čech pod Kosířem aspoň nezajel.
Nyní už má dokonce i místní ‚občanství‘. „Už jsem občanem Čech
pod Kosířem,“ přiznává s úsměvem.
Pro někoho je to možná úkaz čirého
donchuánství. Ovšemže Václav Obr
dokázal proměnit svůj sen v realitu.
A to se opravdu už nepovede každému, nota bene pokud to má takové rozměry, jako nové kočárové
muzeum. I když jsme zde byli relativně nedávno, někdy v polovině listopadu, a nyní nás sem přivedl
především už zmiňované ocenění
Václava Obra, spousta věcí se zde
změnila a to nejen postupem prací,
ale také úpravami a dolaďováním
toho, co už bylo hotové. „Interiér
jsme ještě nakonec výrazně změnili,
aby víc dokresloval atmosféru a prostředí,“ upozorňuje Václav Obr na
zbrusu nový trámový strom. Ten je
ale především designovým řešením.
Falešné trámy přetažené nad celou
výstavní plochou opravdu prostor
viditelně oživují a dávají mu jakoby
historickou patinu právě příslušící
době, kdy byly kočáry neodmyslitelnou součástí života.

Ač by se to mohlo zdát, schody nevedou do nebe, ale do patra,
kde bude další galerií expozice kočárového muzea pokračovat. Schody vyrobili umělečtí kováři chlapi Stawaritschovi z Kostelce. Jak nejlíp rozhodit vějíř jednotlivých
stupňů si lámali hlavu Václav Obr (na zemi) i stavbyvedoucí Jan Svoboda.
Nejde ale o to za každou cenu vystavět nějaký pseudohistorický objekt. Vše prolíná s dneškem a jde
především o to najít co možná nejpřirozenější průsečík, v němž by se
vše podařilo skloubit. Což podle
Václava Obra byl opravdový oříšek,
který se podařilo, a průběžně daří

rozlousknout díky ‚hlavám‘ a zkušenostem všech, kteří se na stavbě
podílí. To vše je samozřejmě také
podmíněno a podřízeno takříkajíc
‚technologickým‘ potřebám vystavovaných exponátů, na které samozřejmě musí být nejen dobře vidět,
ale klima prostředí nesmí jakkoliv

negativně působit na samotné kočáry a naopak, například s ohledem
na jejich hmotnost a tím pádem zatížení podlahy, musí se počítat i s těmito aspekty. „Od začátku jsem od
všech, co se na stavbě podílí, vyžadoval důslednost. Spousta věcí se
řeší za pochodu, a kdo si vytvořil
osobní vztah a takovým způsobem
při práci i myslí, tak vydrží,“ podotýká Václav Obr, který si opravdu
váží osobního přístupu stavbyvedoucího Jana Svobody, který
opravdu do celého muzea vložil i
kus sebe.
Kromě toho, jak už bylo zmíněno,
že nás nyní sem přivedlo ocenění
Václava Obra, i tak jsme se zde
podle jeho slov ocitli v pravý čas. Už
o tomto víkendu totiž nastane velký
okamžik. Na sobotu je totiž naplánované stěhování kočárů z plumlovského zámku do nového muzea.
„Začínal jsem v Mostkovicích. Na
zámku v Plumlově jsme pak prožili
9 let těžkých i dobrých. Je to
opravdu těžké loučení,“ prozradil
Večerníku V. Obr. Z Plumlova do
Čech p/K se přesune 6 kočárů, nikoliv však po vlastní ose, ale naložené na návěsech. „Pokud dovolí
počasí a nebude pršet, začne loučení
s Plumlovem v sobotu v 10 hodin.
Samozřejmě kdo chce být při tom,
může se přijít podívat, bude hrát i
živá hudba pan Srostlíka,“ zve
všechny v sobotu na plumlovský
zámek Václav Obr.
Podobný transport je naplánovaný
i na víkend příští. To pro změnu
bude do Čech p/K směřovat celá
‚kočárová‘ expozice ze zámku v
Náměšti n/H. Tedy včetně kolosálních arcibiskupských kočárů. Ty
mimochodem mají před sebou
velký úkol. Čeká na ně role ve
filmu o Alžbětě Bavorské, krásné

Sissi a císaře Františka Josefa I.,
kvůli kterému se musí přemístit až
do Vídně. „S potřebným předstihem je potřeba sem kočáry z Náměště přesunout i kvůli nutné
údržbě a přípravě. Navíc prostředí,
ve kterém jsou na zámku vystaveny, je opravdu nevyhovující. Trvale se tady bojuje s vlhkostí a je to
vlastně neřešitelný problém,“ poukazuje na praktickou stránku věci
V. Obr. Jak dál říká, z Náměště se
kompletně celá expozice přestěhuje
do Čech p/K.
I když mezi řečí pořád na to nezbýval čas, otázce vztahující se k ocenění Václava Obra jako osobnosti
Olomouckého kraje jsme se vyhnout nemohli. Zvlášť když to byl
ten skutečný důvod, proč jsme se za
ním vydali. „Samozřejmě jsem rád a
je to opravdu hřejivý pocit. Myslím
ale, že nejde ani tak o mě, ale o celkovou práci kolem muzea. Předem
jsem vůbec nepočítal s tím, že se mi
to vrátí nebo že mi to přinese nějakou slávu. Spíš se snažím, aby se
tato součást historie dostávala stále
víc do podvědomí a zůstala tady i
pro nové generace,“ odpovídá na
naši otázku.
Už dnes, téměř se čtyřměsíčním
předstihem, je dáno datum slavnostního otevření i s patřičným protokolem. „Slavnostní otevření je
rozděleno do dvou částí. Chtěli jsme
jednak muzeum představit veřejnosti a zároveň také po zásluze poděkovat všem, co k jeho vzniku
přispěli. Scénář dne připravuje paní
Eva Suchánková. Slavnostní otevření je naplánované na 11. července.
Běžný provoz muzea začne od neděle,“ prozrazuje Václav Obr, čerstvý držitel ocenění Osobnost
Olomouckého kraje v oblasti kultury.
-MiH-

la mít patronka havířů svoje místo.
Pohlédneme-li do historie, Barbora z Nikodémie (sv. Barbora) žila
někdy na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu v Nikodémii v Malé Asii. Je znázorňována s atributy
přímo souvisejícími s jejím životem. „Těch atributů je několik, nikdy by ale neměla chybět věž se
třemi okny, meč a paví péro jako
symboly jejího mučednictví,“ vysvětluje řezbář. Jindy je také znázorňována také s kalichem a hostií.
Všechny zmiňované symboly přibližují její příběh, podle něhož jí její otec zavřel do kamenné věže,
aby ji uchránil před okolními vlivy,
především před tehdy zakázaným
a pronásledovaným křesťanským
učením. Jeden ze sluhů však byl
tajným křesťanem a Barboru obrátil na křesťanskou víru. Jakmile se
to její otec dověděl, vlastním rukou
ji setnul. Kromě už zmiňovaných
havířů, je taktéž patronkou dělostřelců, architektů a matematiků, a
také dalších povolání s rizikem
ohrožení života. V roce 1969 však
byla sv. Barbora ze seznamu svatých katolickou církví vyjmuta,
protože samotná postava a její život nejsou nijak doloženy.
„Celá socha opravdu vznikla z jed-

noho půlkmene, druhou samostatnou částí je její podstavec. Je vyrobena z posledního kusu dřeva, co
mi zbyl z lípy, kterou zničil blesk.
Citlivější lidí jsou schopni vnímat
teplo, které z takového dřeva vyzařuje,“ pokračuje řezbář. Mimoděk
to má však v sobě i další symboliku – v okamžiku, kdy otec svoji
dceru setnul, sjel z nebe blesk, který ho zabil. Jak dál dodává, není to
první Barbora z jeho dílny, vždycky se ale snaží, aby byla vždycky
jiná. „Chtěl jsem jí dát nějaký pohyb, který je znázorněn pláštěm
překrývajícím ve větru ruce s mečem,“ upozorňuje na některé detaily.
Jak už bylo zmíněno, není toto
‚první‘ sv. Barbora z jeho dílny, co
ale do počtu vyřezaných světců,
tak tam spolehlivě vede sv. Florián.
„Myslím, že sošky svatého Floriána ochrání víc, než kterákoliv pojišťovna,“ usmívá. Už teď se ale těší na plastiku dvojice patronů lékařů a lékárníků – svatých Kosmy a
Damiána. Ještě před tím ale musí
dokončit velikonoční kříž, který už
tradičně bude vysvěcen ve zdejším
kostele na velký pátek. „Je to
vždycky krásný pocit, když dokončím a vyryju svoje jméno,“ při-

Tak tohle motto uvítá návštěvníky
2. ročníku Mostkovického kaléšku - gurmánské soutěže, na které
se budou degustovat hlavně ovocné pálenky a voňavé sekané.
Fajnšmekři si jistě pochutnají i na
domácích klobáskách a domácích

likérech, jejichž tvůrci budou rovněž usilovat o pomyslný vavřínový věnec. Pořadatelé z vodáckého
oddílu Samiqalitní mají o vítězích
jasno už dávno. Pro nás bude vítězem každý, kdo přihlásí svůj soutěžní vzorek do jakékoliv katego-

Vše připraveno! Pořadatelé 2. ročníku Mostkovického kaléšku hlásí, že se může začít. Kdo si odnese společně se spoustou
hodnotných cen věcných cen i tento originální vítězný glejt?

rie. Bohužel je nebudeme moci
odměnit za jejich snahu a píli
všechny. O tom, kdo si z Mostkovic odveze diplomy a věcné ceny,
rozhodnou totiž sami vystavovatelé a návštěvníci koštu v takovém
malém „degustačním referendu“
A jak to bude celé probíhat? Začátek akce je naplánován na 16.00
hodin, kdy se „otevřou brány do
labužnického ráje“ v tomto případě do mostkovické sokolovny.
Zhruba do 18.00 hodin bude probíhat soutěžní a volná degustace,
kdy každý hodnotitel obdrží lístek
na povinnou degustaci, kde bude
mít určený počet vylosovaných
soutěžních vzorků, které bude následně hodnotit svým zrakem, čichem a hlavně chuťovými pohárky. Po odevzdání tohoto lístku začne sčítání a vyhodnocování. Jako
další obdrží hodnotitel lístek na
volnou degustaci, na kterém bude

mít určený počet vystavených
vzorků, ale výběr už bude na něm.
Volná degustace skončí v 18.00.
Po ní bude následovat vystoupení
mažoretek, mažoretů a roztleskávaček ze ZŠ Pivín. Souběžně bude
probíhat soutěž o nejlepšího degustátora, kde budou soutěžící po
zaplacení startovného určovat
druh a sílu pálenek z 5 vzorků.
Okolo 19.00 hodiny bude vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií
a šampión loňského koštu pan Josef Brňovják z Prostějova bude dekorovat svého nástupce.
Vstup pro vystavovatele a sponzory je bezplatný. Zájemci o hodnocení zaplatí poplatek 70 Kč. Možnost koštování vzorků po vyhlášení výsledků budou mít zdarma
opět pouze vystavovatelé a ti, kteří budou ochotni si připlatit za
možnost další degustace.
-lk-

Plumlovské zastupitelstvo schválilo rozpočet

„Opravovat budeme především komunikace,“ říká Adolf Sušeň
Ve středu 18. března se na svém
třináctém zasedání sešlo plumlovské městské zastupitelstvo.
Jedním z hlavních bodů programu bylo schvalování rozpočtu
města na rok 2009. Zastupitelé,
kteří jednali přes dvě hodiny, nakonec po několika změnách rozpočet města ve výši necelých 58
milionů korun schválili. Starosta
Plumlova, Adolf Sušeň, ke středečnímu jednání řekl: „Přivítali
jsme velký zájem našich občanů
o rozpočet města. Zastupitelstvo
bylo konstruktivní. S naplánovaným přebytkovým rozpočtem
jsem spokojen.“ Rozpočet města,
možnost prosadit dílčí změny v
rozpočtu a zájem o dění ve městě,
to jsou hlavní důvody, proč byla

zasedací místnost městského úřadu v Plumlově zaplněna ve středu
odpoledne do posledního místečka. Těsně po sedmnácté hodině
zahájil starosta města zasedání,
na jehož začátku zastupitelé odhlasovali, že z celého jednání bude pořízen zvukový záznam, který bude součástí zápisu ze zastupitelstva. Ihned po tomto bodě se
naplno rozběhlo schvalování rozpočtu města na rok 2009.
Horečná diskuse se strhla zejména okolo opravy a investic do
místních komunikací. Občané
připomínali havarijní stav komunikací v ulicích Balkán a Budovatelská. Zastupitelstvo nakonec
odhlasovalo změnu v rozpočtu a z
fondu rezerv vyčlenilo 1,2 milio-

nu korun na dobudování chodníku v Ohrozimské ulici.
Město Plumlov bude hospodařit s
téměř 58 milionovým rozpočtem,
přičemž výdaje v roce 2009 budou
dosahovat takřka 38 milionů. V
rozpočtu tak zůstane finanční rezerva 20 milionů zejména na spolufinancování dotačních titulů Evropské unie. Některé investice nastínil starosta obce: „Budeme investovat do opravy komunikací,
chtěli bychom pokračovat v rekonstrukci náměstí, jehož první etapa
by měla být ukončena v termínu do
konce dubna a pokud bude získána
dotace, budeme navazovat druhou
etapou. Jednou z investic bude také
rekonstrukce části střechy nízkého
zámku.“
-top-

OBRAZEM

Poslední možnost odevzdání soutěžního vzorku v kategorii pálenek
a domácích likérů je ve středu 25. března od 16:00 do 18:00 v Pěstitelské pálenici Mostkovice! Kromě toho se mohou zájemci na předání vzorků domluvit i telefonicky na čísle 775362842 (Karafiát).
Vzorek objemu 0,5 l má být označen druhem pálenky, rokem pálení, procenty alkoholu, jménem pěstitele a místem pálení. Do pátku
20. března bylo přijato 65 soutěžních vzorků! Soutěžit se bude i v
gurmánských kategoriích a to o nejlahodnější klobásku a nejlahodnější domácí sekanou. Vzorky do této soutěže budou přijímány v pátek 27. března od 17:00 hodin na adrese Lubomír Karafiát, Lipová
22, Prostějov-Čechovice, nebo přímo v mostkovické sokolovně v
sobotu 28. března od 14:00 do 15:00 hodin. „Všechny vzorky gurmánských soutěží musejí být při předání řádně vychládlé,“ upozorňuje hlavní organizátor Lubomír Karafiát. Do soutěže o nejlahodnější sekanou hodlá vstoupit i patronka celé akce a náruživá kuchařka senátorka Božena Sekaninová!
-zv-

Tajemný cíl Toulek s Večerníkem lidé objevili

Všechny naznačované indicie
bezezbytku splňovalo jen jediné místo na Prostějovsku. Kdo
však neměl tušení, že v parku
znává Jaroslav Beneš, který se sna- takový ten pocit prýštící mystiky zámku v Čechách p/K je také
ží vždy do svého díly vložit něco jeho dílny vždycky dostane i nás. jeskyně nebo že je tady také jedoriginálního. A nutno přiznat, že
-MiH- na ze tří rozhleden v regionu,
pak měl nejspíš smůlu.
Ačkoliv nejspíš málokdo uvěří,
ani v redakci Josef ‚Alpenstock‘
Klimeš neprozradil, kam že má
namířeno. Nicméně popsané indicie se zdály být nezvratné, takže
jsme vyrazili do zámeckého parku v Čechách p/K najisto. Je zde
vyhlídková věž, jako jediná na
Prostějovsku neželezná a taktéž
nepřístupná (cihlová hláska na
návrší nedaleko zámku), je zde
rybník a samozřejmě také nezbytná jeskyně, kam všechny tento
košířský patriot pozval na ‚scuka‘.
Po nevlídných dnech během týdne sice do sobotního rána trochu
přimrzlo, ale sluníčko, které od
rána na obloze kralovalo, lákalo k
procházce zámeckým parkem i
bez večerníkovského toulání. Na
místo určení jsme dorazili krátce
před polednem. U jeskyně jsme
ale rozhodně nebyli samotní.
Chvíli před námi Alpenstocka objevili také manželé Pavlíčkovi z
Předloha na papíře se při realizaci může v některých detailech lišit. Drobné záKostelce. „Sem jsme se nechali
seky dláta na povrchu vkládají dřevu takříkajíc život. Oproti dokonalé hladdovézt. Ale když už jsme se sem
kosti jsou zde otištěny i ruce řezbáře, který sochu vytvořil.
vydali, tak by bylo málo jet zase

Svatá Barbora je vyřezaná z lípy zasažené bleskem
Do řezbářské dílny vpravdě renesančního umělce Jaroslava
Beneše z Loštic se tu a tam vracíme. Kromě toho, že si s mistrem
můžeme skvěle ‚pokecat‘, tu
vždycky najdeme něco zajímavého, co právě vzniká dláty a
všemožnými dalšími nástroji
spolehlivě vedenými jeho rukou.
Právě dokončovaná svatá Barbora brzy zamíří do Ostravy.
Je v tom i docela velká porce mystiky. V potemnělé dílně v kamnech
praskají drobné odřezky dřeva. I
přesto, že je den, denního světla
sem moc neprostupuje. O to víc
prostor prosvěcuje půlmetrová socha svaté Barbory vyřezané z jediného půlkmene. Světlá barva lipového dřeva doslova září, jeho charakteristická vůně je nepřehlédnutelná. U nohou světice leží štít s erbem města, který jednoznačně
symbolizuje, kde bude její budoucí domov. „Je to znak Ostravy. Brzy tam poputuje do soukromé sbírky,“ dodává mistr řezbář.
Ačkoliv prapůvodní myšlenka,
proč právě sv. Barbora, byla vedena spojením s budoucí majitelkou
stejného jména, i tak je podle Jaroslava Beneše toto spojení víc než
symbolické. Kde jinde totiž by mě-

„Hanák tade bode do skonání světa
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zpátky. Domů půjdeme pěšky,“
nenechávají nikoho na pochybách. Najít, nebo spíš odhalit toto
místo bylo podle pana Pavlíčka
jednoduché, indicie byly jasné. I
přesto paní Pavlíčková přiznala,
že si v první chvíli úplně jista nebyla. „Všechna místa ale samozřejmě také neznáme, poznat ta
další už třeba bude větší problém,“ připustil pan Pavlíček.
Nicméně krátká diskuse o zajímavých místech na Prostějovsku a
potažmo dalších potenciálních cílech dalších Toulek s Večerníkem

ukázalo, že to tady mají Pavlíčkovi docela v malíčku.
V zápětí dorazil také v tu chvíli
nejvzdálenější poutník. Pan Vlastimil Hrabal bydlí ve Šternberku.
„Jdu pěšky z vlaku z Drahanovic
a probíjím se Kosířem až sem,“
popisuje svoji cestu. I on podle
uvedených nápověd šel víceméně
najisto. „Trochu jsem ale byl pochybovačný, přesvědčilo mě to
tak na 99,9 procenta,“ netají se
svojí drobnou nejistotou. Kromě
nalezení turistického cíle a také
získání potřebného průkazu a

Manželé Pavlíčkovi z Kostelce se vydali na zpáteční cestu ze
zámeckého parku domů pěšky. Jinak by prý nemělo ani
smysl obouvat boty…

známky jako dokladu, že jeskyni
našel, ho sem vedl ještě jeden důvod. „Těšil jsem se, že se sejdu s
králem Kosíře panem Alpenstockem. Našel jsem jeho stránky asi
před dvěma roky na internetu. Byly jsme spolu v kontaktu prostřednictvím mailu, ale dnes poprvé se
s ním konečně můžu setkat,“ neskrýval svoji radost Vlastimil Hrabal.
A jak viděl první díl Toulek sám
Josef Klimeš? Podle jeho statistiky byl Vlastimil Hrabal už dvanáctým úspěšným účastníkem
Toulek s Večerníkem. „Kdo má
prostě nachozeno, tak ví. Z nápověd si to většinou lidé vydedukují, ale zároveň spousta lidí vůbec
netušilo, že je tady rozhledna nebo tato jeskyně,“ poznamenává J.
Klimeš. Jaký bude další cíl, jsme
se neptali. Přesto se nám Alpenstock sám přiznal. „Podle indicií
jsem to místo tak zamlžil, že jsem
ho potom ani sám málem nepoznal,“ usmívá se. Jak ale říká, velmi limitující je špatná víkendová
doprava autobusy tak, aby nemuseli lidé jezdit autem a prostě si
udělat příjemný výlet s pěknou
procházkou. Spousta krásných
míst tak zůstane právě z tohoto
důvodu utajena i nadále. Nicméně
že by nebylo příště kam vyrazit taky rozhodně nikdo strach mít nemusí.
–MiH-

POZOR JARNÍ AKCE
KE KAŽDÉMU
NOVÉMU KOLU
CYKLOCOMPUTER
ZDARMA
PLATÍ DO 5.4.2009
SLEVA NA STRŠÍ
MODELY
KOL
VÝRAZNÉ ZIMNÍ
SLEVY KOL
OPRAVY * servis
* součástky
DO 24Hod.
* doplňky

Velikonoční inspirace. První jarní den se sice předvedl v zimním hávu, ale v Zahradnictví u Marciánů v Kostelci na Hané
přivítali jaro optimisticky tisíci pestrých kvítků. Natěšení zahrádkáři vybírali nejen z nepřeberného množství sazenic okrasných keřů, stromků a květin, ale s obdivem okukovali pulty plné květinových aranžmá a dekorací v duchu nadcházejících velikonočních svátků. U Marciánů je zkrátka u Marciánů, a protože Velikonoce jsou za dveřmi, je nejvyšší čas pořídit si originální
a neokoukanou drobnůstku na sváteční stůl. Jarní výstava v Kostelci na Hané potrvá do 28. března.
-jp-

Pojeďte s námi za Hamroněm
Klub českých turistů Smržice
pořádá v sobotu 28. března první jarní zájezd za turistikou. Autobus nás zaveze do Hamer nad
Sázavou, kde se s námi můžete
projít po 15 km dlouhém Hamerském vycházkovém okruhu. Na něm na vás čeká spousta
překvapení. Tím největším je tři
metry vysoká socha Hamroně,
který vítá všechny návštěvníky,
přicházející s dobrými úmysly.
Na trase je kromě dvanácti rybníků a dvou pozoruhodných
skalních útvarů ještě několik
dalších monumentálních děl,
ztvárněných sochařem Michalem Olšiakem, starorakouská
hraniční strážní budka i se svým
strážcem a další zajímavosti.

Závěr akce bude v některé z pěti hamerských hospůdek. Jízdenku na tento zájezd si můžete

zakoupit v CA Renata na Kostelecké ulici v Prostějově za 190
korun.
-bal-

Socha Hamroně, kterou vytvořil Michal Olšiak ze Žďáru nad Sázavou.

Kultura & zábava
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* 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
Úterý 24. března: 10:00 - 12:00 hod.
Středa 25. března: 18:00 - 20:00 hod.
Čtvrtek 26. března: 10:00 - 12:00 hod.
Bruslení pro školy a veřejnost: cena
10 Kč/osoba
Sobota 28. března: 10:00 - 12:00 hod.
Neděle 29. března: 10:00 - 12:00 hod.
Vstupné: dospělí 35 Kč/2 hod; děti do
15 let 30 Kč/2 hod; doprovod 10
Kč/vstup
Cyrilometodějské gymnázium: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
do primy víceletého gymnázia určený
žákům 5. tříd ZŠ. Termíny: 3.4., 17.4.,
začátek vždy 14.30 hod. Na kurz není
třeba se předem přihlašovat. Kurz je
bezplatný. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz

V sobotu 4.4.2009 od 19 hod. v
Národním domě v Prostějově pořádá
senátorka Božena Sekaninová
COUNTRY PLES – ORANGE
EXPRES. Tančí se ve všech prostorách. Hlavní sál – Poutníci, kavárna –
Náhoda, restaurace – Mrko band, vinárna – Duo casino. Předprodej v
Knihkupectví u Radnice, nám. TGM
15. Country oblečení vítáno.
Lazariánský servis Vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku v
srpnu 2009. Více Info pí. Zapletalová
776 054 299, 582 366 212.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré nemocnice LAZARIÁNSKÝ SERVIS. Zabezpečujeme pro tělesně postižené občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a
pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačka do vany, francouzské hole. Kontakt pí. Zapletalová 776
054 299, 582 366 212.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v PV, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106,
tel.: 588 000 167.
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově,
Kostelecká 17, zve své členy i nečleny 10.4.2009 na zájezd do Lysic – Jaro na zámku, Tylex Letovice, Černá
hora – exkurze v pivovaru. Dále
máme ještě několik volných míst na
týdenní pobyt u moře Chorvatsko
– Podgora (Makarská riviéra) 31.7. –
9.8.2009. Výběr čl. příspěvků na rok
2009 a přihlášky na zájezdy každé
úterý v kanceláři č. 106 od 9.00 –
12.00 hod. tel.: 588 000 167.

KUPÓN č. 12
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Cyrilometodějské gymnázium v
Prostějově zve na výstavu fotografií o. Antína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého – Austrálie a
Nový Zéland, ve školní kapli Cyrilometodějského gymnázia na Komenského 17. Veřejnosti bude výstava přístupna až do konce března vždy v odpoledních hodinách.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, pořádá přednášku
na téma „PROBLEMATIKA
NÁSILÍ VE STARÉM ZÁKONĚ.“ Přednáší: ThDr. Petr ŠANDERA biskup Brněnské diecéze
CČSH ve čtvrtek 26. března 2009 v
17.00 hodin v sálku fary Církve československé husitské, Demelova 1,
v Prostějově (II. patro). Srdečně
zvou pořadatelé
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 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 Dvo-

řákova ( 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. Mimiklub - kurzy pro nastávající a čerstvé
maminky s dětmi do 1 roku. Kurz
Něžná náruč rodičů bude v dubnupřihlášky 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, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364
874, 602 364 868.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, vás zve na „ SETKÁNÍ“ - hudebně výtvarné setkání s
regionálními umělci spolu s vernisáží prací agentury MaDaMi.
Účinkují: „Reminiscence“ Miroslava
SROSTLÍKA, „ To je problém“ z
Kostelce na Hané a hudební trio – Pacholík, Kamzík, Srostlík. Večer spirituálů a veršů Aloise Volkmana uvádí:
Miroslav Švancara. Recitují: studenti
vysokých škol Olomouce a Brna - sobota 25.dubna 2009 v 18.00 hodin v
Husově sboru Církve československé
husitské, Demelova 1, Prostějov (za
Priorem).
Základní umělecká škola Konice Vás
srdečně zve na JARNÍ KONCERT
ve čtvrtek 26. března 2009 v 18.00 hodin v koncertním sále konického
zámku, účinkují žáci hudebního a tanečního oboru.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris:
- tvořivá dílna. Keramika: Velikonoční dekorace – glazování - pondělí
23. března 2009 od 16:00 do 18:00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov.
Vycházka - Jaro v lužním lese - sobota 28. března 2009 CHKO Litovelské Pomoraví. Odjezd z Prostějova
hl. nádraží v 8:24 hod. přes Senici do
stanice Litovel město, příjezd do Litovle v 9:24. Odtud vycházka lužními
lesy Litovelského Pomoraví, spojená
s pozorováním sněženek, bledulí a
dalších jarních rostlin. 2 možné varianty trasy: Kratší trasa (asi 7 km): Li-

tovel – Střeň. Delší trasa (asi 16 km)
Litovel - Střeň - Hynkov - Horka nad
Moravou. Návrat vlakem do PV nejpozději kolem 18. hodiny.
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Prostějově pořádá
výstavu výtvarných prací žáků škol
na téma „Bylinky naší zahrádky“
ve čtvrtek 26. března 2009
9.00 – 15.00 hod. v Prostějově,
Daliborka 3.
Pozvánka na X. oblastní kolo festivalu mateřských škol MATEŘINKA
2009, které se koná dne 25. března v
15.00 hodin v Městském divadle 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.
Středa 22. dubna 2009
Předprodej v IC. Začátek koncertu v
17.00. Cena vstupenky: 220,- Kč.
Přednáška (povídání) o tradiční čínské a tibetské medicíně nazvané NAŠE ZDRAVÍ V NAŠICH RUKOU
22. dubna 2009 v 16.00 hod. v DUHA
– Kulturní klub u hradeb, Školní 4,
PV. Přednášející p. Ilona Chromcová.
Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Prostějov organizuje 14.5.
zájezd na prohlídku zámku v Častolovicích a návštěvu muzea kra-

Správná odpověď z č. 10: Na snímku je zadní vchod do Kina Metra 70. Vylosovaným výhercem je
pí. Handlová, Sídl. svobody 19/72, Prostějov. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt
na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 31. března 2009, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 6. dubna 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).

jek 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).
Fit klub Linie, Újezd 3,
tel.: 608 881 704
- BABY KAVÁRNA VE FITKU 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). NOVÉ HODINY spinning
stř + pá 15.00 hod., so 9.00 hod., kalanetika so 9.00 hod., fit box pá + ne
17.30 hod., pilatek ne 17.30 hod.
BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU
- Kurz základního bruslení pro děti od tří let, mládež i dospělé, začátečníky i pokročilé. Pondělí 23.3. od
16.45-17.45, úterý 24.3. od 16.1517.30, čtvrtek 26.3. od 18.00-19.00,
pátek 27.3. od 16.45-17.45, sobota
28.3. od 13.00-14.00 hodin.
Současně probíhá nábor nových
krasobruslařů a krasobruslařek
pro nadcházející sezónu. Přihlásit se
může každý, bez rozdílu věku a dovedností, kdo má zájem, se tomuto
sportovnímu odvětví věnovat, ať už
závodně nebo rekreačně. Tréninkové
hodiny se týdně obměňují.
Sledujte
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.
ZÁPIS Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově zahajuje
1.9.2009 provoz KŘESŤANSKÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY na Sídlišti
svobody 3552/53. Zápis dětí od 3 do
5 let se uskuteční 30. března 2009,
14.30 – 18.00 hod. v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17.
Bližší informace na tel. 582 302 541,
www.cmg.prostejov.cz
Apollo
13
Apollo
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Kino Metro 70
Pondělí 23. března:
17.30 Venkovský učitel
České filmové drama
20.00 Nouzový východ
Americké drama
Úterý 24. března:
17.30 Venkovský učitel
20.00 Nouzový východ
Středa 25. března:
17.30 Venkovský učitel
20.00 Nouzový východ
Čtvrtek 26. března:
17.30 Na půdě
Český animovaný rodinný film
20.00 Normal
České filmové drama
Pátek 27. března:
15.30 Na půdě
17.30 Na půdě
20.00 Normal
22.15 Normal
Sobota 28. března:
15.00 Na půdě
17.30 Na půdě
20.00 Normal
22.15 Normal
Neděle 29. března:
15.00 Na půdě
17.30 Normal
20.00 Normal
Kinokavárna
DUHA
Kinokavárna

DUHA

Středa 25. března:
15.00 Ženy
USA
Sobota 28. března:
15.00 Budulínek
Pásmo pohádek
17.30 Sněženky a machři po 25 letech
Česká filmová komedie
20.00 Sněženky a machři po 25 letech
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Středa 25. března:
9.00 WP 2009 - KRAJSKÉ KOLO
přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů
Čtvrtek 26. března:
9.00 WP 2009 - KRAJSKÉ KOLO
přehlídky divadel poezie
Pátek 27. března:
20.00 Taneční večer
Sobota 28. března:
10.00 JARO HANÉ - regionální kolo
přehlídky dětských SLPT
Do 4. dubna:
Výstava - JIŘÍ MÁDL "Obrazy - grafika"
Kino
Konice
Kino
Konice
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Pátek 27. března:
19.00 ROCK FOR CHILDREN
vol.2
Sobota 28. března:
19.00 SKA FOR CHILDREN

Středa 25. března:
18.00 Lovecká sezóna 2
Animovaný film USA
Pátek 27. března:
20.00 Deník nymfomanky
Erotické drama

Brooklyn
Brooklyn

Kino
Oko Němčice
Kino
Oko Němčice
nad Hanou

Čtvrtek 26. března:
19.00 Electronic Thursdays
Pátek 27. března:
21.00 HIP HOP & R´N´B DRINKS
NIGHT
Sobota 28. března:
21.00 DARK GATE vol.2
Mystic
musicmusic
club
Mystic

club

Pátek 27. března:
Kopka
Sobota 28. března:
Ian Nedoma, DJ jerry, Eddie Sender,
Choruno, ??sub_zero??
Simetrix
Simetrix
Pátek 27. března:
DJ Jirka Mareš
Sobota 28. března:
DJ Mark

Pátek 27. března:
19.30 Kdopak by se vlka bál
Český film
Městské
divadlo divadlo
Městské
Úterý 24. března:
19.00 REVIZOR
Klicperovo divadlo
Hradec Králové
Středa 25. března:
15.00 MATEŘINKA 2009
Festival mateřských škol
Pátek 27. března:
DEN UČITELŮ
Slavnostní setkání oceněných
pedagogů
Sobota 28. března:
SKAUTSKÝ PLES
Neděle 29. března:
15.00 KLUB RADOST

Berani - 21.3.-20.4. Nejste stavěni na to, abyste přihlíželi k problémům druhých jen tak nečinně. Snažíte se s tím něco zásadního udělat
a pomoci jim. Otázkou ale je, zda tato pomoc bude náležitě oceněna.
Býci - 21.4.-21.5. Stále v sobě dusíte zlost, která jednou musí zákonitě
vytrysknout ven. Musíte ale najít tu pravou chvíli, kdy všem do očí
řeknete svůj názor. Buďte trpěliví, ta chvíle přijde co nevidět.
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte několik možností, jak docílit určitého zlepšení vaší finanční situace. Každopádně se do ničeho významnějšího
v oboru investic nepouštějte sami a vyhledejte pomoc odborníků.
Raci - 22.6.-22.7. Stále vám vrtá hlavou plno věcí, které byste zřejmě
chtěli změnit nebo alespoň opravit. Máte k tomu jedinečnou příležitost tento týden. Čekají vás dvě velmi významné pracovní schůzky.
Lvi - 23.7.-23.8. Polovina týdne pro vás bude skutečně pozitivním obdobím, kdy si můžete upevnit kariérní postavení i spokojenost ve finančních otázkách. Snažte se postarat o úpravu bytu a pohodlí.
Panny - 24.8.-23.9. Konečně si více rozumíte s partnerem a dokážete se lépe vyrovnat se skutečnostmi, které vypadají náročně. Vaší práci
chybí štěstí a v rodině vás nevidí příliš často. Přemýšlejte o tom.
Váhy - 24.9.-23.10. Vadí vám, že v zaměstnání nedostáváte tolik prostoru, abyste naplno prokázali své schopnosti. To se ovšem může lehce
změnit, nesmíte se ovšem stydět promluvit si na rovinu s nadřízeným.
Štíři - 24.10.-22.11. Neprojevíte v sobě nic originálního a nebudete si
rozumět s mladšími lidmi, kteří vždy potřebují podporu ve své činnosti. Pokud se vyhnete veřejným místům, budete šťastnější.
Střelci - 23.11.-21.12. Ač tomu příliš nevěříte, v tomto týdnu se na vás
usměje hromada štěstí. Najednou vám vyjde úplně všechno, co ještě před
několika dny vypadalo jako nesplnitelný sen. Konečně se umějete.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete si dopřát určitý luxus, ale nic se nemá přehánět. Finanční krizí vy zrovna procházet nebudete, ovšem
musíte nutně myslet na zadní kolečka. Investujte s mírou.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Váš partner by potřeboval rapidně zhubnout a
dokáže to jedině pod vaší kontrolou. Musíte ho více honit, nezaškodilo by zapojit ho do domácích prací. A ať přestane sázet, stejně nevyhraje!
Ryby - 20.2.-20.3. Potřebujete urychleně sehnat jinou práci, v té dosavadní se dusíte a nemáte další prostor ke kariérnímu růstu. Nemusíte se informovat na úřadu práce, při vašich schopnostech se uchytíte
kdekoliv.

06:10 Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I (1)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (1)
07:55- Přátelé IV (3)
08:25- M*A*S*H (16)
08:55- Odpadlík III (17)
09:55- Právo a pořádek IV (12)
10:55- To je vražda, napsala V (9)
11:55- Drzá Jordan V (11)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (2)
13:25- Will & Grace VIII (2)
13:55- Čarodějky II (6)
14:50- Médium IV (3)
15:45- Dlouhá cesta ke štěstí
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (4)
19:55- Počasí
20:00- Ošklivka Katka (69)
21:20- Nic než pravda
22:25- Božská mrcha (12)
23:25- Žralok I (12)
00:20- Vraždy v Kitzbühelu (5)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Ve jménu zákona II (17)
03:50- Autosalon
04:30- Miláčci
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05.00 - Krotitelé dluhů (11/12)
05.30 - Správy STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Gary Player
10.20 - Dny teroru
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Zkus mít vkus
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Vačti z Trinidadu
12.55 - Dětská encyklopedie
světa II
13.00 - Z rodu Lucemburků
13.20 - ETV 1 (5/6)
13.30 - Eat it (5/6)
05:59
13.35 - Papoušek Paulie
Snídaně
Americký film
s Novou
15.05 - Pod stálým dohledem
08:30 Zorro: Meč a růže (25)
16.00 - Dobrodružství vědy
09:30 Zkáza lodi Estonia
a techniky
11:35 Beze stopy (9)
16.30 - FK Teplice
12:25 Můj přítel Monk VI (10)
- AC Sparta Praha
13:15 Lenssen & spol.
19.20 - Zprávy v českém
13:45 Ženatý se závazky (18)
znakovém jazyce
14:15 Kobra 11 VIII (13)
19.30 - Musicblok
15:10 Hvězdná brána VI (17)
20.00 - Souboj vojevůdců
16:05 Las Vegas: Kasino II (4)
(12/13)
17:00 Odpolední Televizní
20.50 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
noviny
21.15 - Krásný ztráty
Sportovní noviny
21.45 - Jak se žije ošetřovatelům
Odpolední Počasí
v ZOO
17:35 Kriminálka New York II
22.00 - V odborné péči (25/43)
(21)
22.30 - Události, komentáře
18:30 Ulice (1251, 1252)
23.10 - Q
19:30 Televizní noviny
23.40 - Film point
Sportovní noviny
00.00 - Totem, tabu a andělé
Počasí
Absolventský film
20:00 Kobra 11 XIII (4)
00.40 - Otevřená srdce
21:00 Víkend
Dánský film
21:35 Dr. House III (11)
02.30 - Knižní svět
22:30 Divoká jízda
03.00 - Vráceno v restituci (3/8)
Americká komedie
03.15 - Máte slovo
00:10 4400 (3)
04.00 - POKR
00:55 DO-RE-MI
04.25 - Československý filmový
01:40 Novashopping
týdeník (721/2379)
02:05 Konec vysílání
04.40 - Osudové okamžiky

05.00 - Barvy života
05.59 - Studio 6
08.30 - Svět Elmo
(7,8/56)
09.00 - Sňatky z rozumu (1/5)
10.30 - Moje rodina II (12/13)
11.00 - Objevování planety
Oceán (5/13)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Moře whisky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Rodina a já
13.50 - Dotek anděla (20/35)
14.40 - Soudkyně Amy V
(9/23)
15.25 - Simpsonovi XIX
(9/20)
15.50 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 - Proč bychom
se netopili (9/10)
21.00 - Na cestě po jižním
Laosu
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Tajné akce StB (12/40)
22.25 - Kmotr II (2/2)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Politické spektrum
00.35 - Sex ve městě III
(17/18)
01.05 - Dotek anděla (20/35)
01.50 - Události v regionech
02.15 - Události v regionech
Brno
02.40 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Regiony ČT24
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech

Pondìlí

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy
STV
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Panorama
09.10 - Fokus ČT24
09.35 - Mýty a fakta historie:
Povstání v Judeji
10.30 - 168 hodin
11.00 - Dobrá rada nad zlato
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Vltava v obrazech (9/86)
15.15 - Svět zázraků:
Ushuaia (15/26)
15.45 - Soutine
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
16.50 - Buly
přímý přenos
19.30 - Sabotáž
20.00 - Ta naše povaha česká
20.30 - Puč
22.00 - Skalpel není všechno
22.30 - Události, komentáře
23.10 - Ženy Charty 77
23.25 - Luboš Andršt "60"
00.20 - Tibet volá po svobodě
01.15 - Bardo hodiny smrti
02.15 - Souboj vojevůdců
(12/13)
03.00 - Náš venkov
03.20 - Znamení a rituály
03.30 - Světci a svědci
03.45 - Sváteční slovo
03.50 - Cesty víry
04.10 - Křesťanský magazín
04.25 - Exit 316 - Mise: Znovu
a navždy
04.40 - Jak se žije ošetřovatelům
v ZOO

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I (2)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (2)
07:55- Přátelé IV (4)
08:25- M*A*S*H (17)
08:55- Odpadlík III (18)
09:55- Právo a pořádek IV (13)
10:55- To je vražda, napsala V
(10)
11:55- Drzá Jordan V (12)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (3)
13:25- Will & Grace VIII (3)
13:55- Čarodějky II (7)
14:50- Médium IV (4)
15:45- Volání minulosti
Německý film
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (5)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(59)
21:20- Nahá jsi krásná
22:15- Sběratelé kostí I (14)
23:15- Kauzy z Bostonu I (12)
00:10- Vraždy v Kitzbühelu (6)
01:05- Volejte Věštce
02:50- Ve jménu zákona III (1)
03:40- Svět 2009
04:05- Receptář prima nápadů
04:55- Trní

00:35 Kriminálka Las Vegas V
(10)
01:20 Novashopping
01:40 Rady ptáka Loskutáka
02:25 Občanské judo
02:55 Áčko
04:10 Směr jih (65)
05:00 Novashopping
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05:59
Snídaně
s Novou
08:30 Zorro: Meč a růže (27)
09:30 Unesená: Příběh
Elizabeth Smartové
Americký film
11:30 Beze stopy (11)
12:25 Můj přítel Monk VI
(12)
13:15 Lenssen & spol. (56)
13:45 Ženatý se závazky (20)
14:15 Kobra 11 VIII (15)
15:10 Hvězdná brána VI (19)
16:05 Las Vegas: Kasino II
(6)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (1)
18:30 Ulice (1255, 1256)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Comeback
20:35 Beze stopy VII (12)
21:20 Odložené případy VI
(4)
22:10 Na vlastní oči
22:55 Spiknutí

05.00 - Chalupa
je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Televarieté
10.35 - Osmý div světa
Televizní hra
11.50 - Dívka toulavá
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Komunikace je hra
(12/13)
13.45 - Dotek anděla (22/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(11/23)
15.25 - Game Page
15.50 - Byla jednou jedna
planeta (12/26)
16.15 - Tak to vidím já (2/7)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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
19.58 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Po stopách hvězd
21.30 - Na stopě
21.55 - Losování Sportky
a Šance
22.00 - Hotel Babylon II (4/8)
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Král zlodějů
Film koprodukce
00.50 - Dotek anděla (22/35)
01.35 - Hledání ztraceného
času
01.55 - Události v regionech
02.20 - Události v regionech
Brno
02.45 - Události v regionech
Ostrava
03.10 - Sabotáž
03.35 - Tajné akce StB (12/40)
03.50 - Regiony ČT24
04.15 - Kultura v regionech
04.40 - Generace "0"

Støeda
Ètvrtek

05.00 - Pod
pokličkou
05.20 - Postřehy
odjinud
Chorvatsko
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Moje nejmilejší žena
americká komedie
10.30 - Zpívání v Grandu
06:1511.10 - Kavárnička
Teleshopping
12.00 - Zprávy
06:35- Dexterova laboratoř I
12.30 - Sama doma
(3)
13.30 - Diagnóza
07:00- Oggy a škodíci
13.45 - Dotek anděla (23/35)
07:10- Oggy a škodíci
14.35 - Soudkyně Amy V
07:25- Will & Grace VIII (3)
(12/23)
07:55- Přátelé IV (5
15.20 -Vzhůru dolů!
08:25- M*A*S*H (18)
Za tajemstvím
08:55- Odpadlík III (19)
Punkvy (1/7)
09:55- Právo a pořádek IV
15.40 - Šikulové
(14)
10:55- To je vražda, napsala V 16.00 - Medúza
16.30 - Kouzelná školka
(11)
17.00 - AZ-kvíz
11:55- Drzá Jordan V (13)
17.25 - Stop
12:55- Sabrina
17.30 - Bydlení je hra
mladáčarodějniceIII(4)
17.55 - Předpověď počasí
13:25- Will & Grace VIII (4)
18.00 - Události v regionech
13:55- Čarodějky II (8)
18.25 - Černé ovce
14:50- Médium IV (5)
18.40 - Nominace na knižní
15:45- Rozervaná srdce
ceny 2009
Německý film
18.45 - Večerníček
17:40- Regionálnízpravodajství
18.55 - Šťastných deset
17:40- Minuty regionu
a Šance milion
18:00- 5 proti 5
19.00 - Události
18:55- Zprávy TV Prima
19.40 - Branky, body, vteřiny
Sport TV Prima
19.55 - Předpověď počasí
19:30- Přátelé IV (6)
20.00 - Hercule Poirot
19:55- Počasí
21.50 - Žijeme digitalizací
20:00- Hádej, kdo jsem!
22.40 - POKR
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Myšlenky zločince IV 23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance
(7)
23.15 - Deadwood III (4/12)
23:25- Kdo s koho
00.05 - Na moll
01:45- Volejte Věštce
03:30- Ve jménu zákona III (2) 00.50 - Dotek anděla (23/35)
01.35 - Hotel Babylon II (4/8)
04:20- TOP STAR magazín
02.30 - Pětka v Pomeranči
03.00 - Události v regionech
03.25 - Události v regionech
Brno
03.50 - Události v regionech
05.30 - Správy
Ostrava
STV
05.59 - Dobré ráno 04.15 - Regiony ČT24
04.40 - Vyškovec
08.30 - Panorama
09.15 - Chcete mě?
09.35 - Exit 316 - Mise:
Znovu a navždy
05:59
09.55 - Soutine
Snídaně
10.50 - Svět zázraků: Ushuaia
s Novou
(15/26)
08:30 Zorro: Meč a růže (28)
11.15 - Šaty dělaj' člověka
09:25 Tajemství sopky (4)
11.35 - AZ-kvíz
11:35 Beze stopy (12)
12.00 - Chalupa je hra
12:30 Můj přítel Monk VI
12.25 - Černé ovce
(13)
12.40 - Reportéři ČT
13:15 Lenssen & spol.
13.20 - Věříš si?
13.45 - Záhady Toma Wizarda 13:45 Ženatý se závazky (21)
14.00 - Věda je zábava (19/26) 14:15 Kobra 11 VIII (16)
15:10 Hvězdná brána VI (20)
14.25 - Tykadlo
14.45 - Dunkerque: záchrana 16:05 Las Vegas: Kasino II
(7)
expedičního sboru (2/3)
17:00 Odpolední Televizní
15.50 - Deset století
noviny
architek tury Opočno
Sportovní noviny
16.05 - VivatŠpanělsko!(11/12)
Odpolední Počasí
16.20 - Zoom
17:35 Zákon a pořádek:
16.40 - Zprávy v českém
Zločinné úmysly VI (2)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1257, 1258)
16.50 - Buly
19:30 Televizní noviny
přímý přenos
Sportovní noviny
19.30 - Pětka v Pomeranči
Počasí
20.00 - Narodil jsem
20:00 Ordinace v růžové
se fotografem
zahradě 2 (97)
20.30 - Prázdniny v Římě
21:20 Druhá šance (5)
americká komedie
22:10 Zákon a pořádek: Útvar
22.30 - Události, komentáře
pro zvláštní oběti
23.10 - Dokumentární klub
VII (11)
00.55 - Skvělí Ambersonové
23:05 Hurikán
Americký film
Americký film
00:45 Kriminálka Las Vegas
02.25 - Toulavá kamera
V (11)
02.50 - Divadlo žije!
01:35 Novashopping
03.15 - Q
01:55 Na vlastní oči
03.40 - Notes
02:35 DO-RE-MI
04.25 - Zoom
04:05 Ohnivé léto (1)
04.40 - Deset století
05:00 Novashopping
architektury

Americký thriller
00:35 Novashopping
00:55 Dívka na telefon
Americký thriller
02:25 112
02:55 Áčko
04:10 Směr jih (66)
05:00 Novashopping
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Pátek

05.00 - Bydlení je hra
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Případ zamilovaného
synovce
český film
09.30 -A máte nás holky v
hrsti
česká mikrokomedie
10.10 - Studující
10.15 - Krásy evropského
pobřeží: Moře whisky
10.25 - Příště u Vás
z 39. ročníku
11.00 - Barvy života
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Domácí lékař aneb
Nic není jen tak
13.40 - Dotek anděla (24/35)
14.25 - Kde peníze pomáhají
14.35 - Haf! (56/62)
15.00 - Tom, nejlepší přítel
(25/26)
15.25 - Záhada hradu Černá
růže (4/13)
15.50 - Svět Elmo (45/56)
16.05 - Daleká cesta
za domovem (6/39)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Zkus mít vkus
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - 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
05.00 - PORT
19.55 - Předpověď počasí
05.30 - Správy
20.00 - Ranč U Zelené sedmy
STV
(12/21)
05.59 - Dobré ráno
20.55 - 13. komnata
Kláry Janečkové
08.30 - Panorama
21.30 - Uvolněte se, prosím
09.10 - Přidej se
22.15 - Sex ve městě III
09.25 - Nedej se
(18/18)
09.45 - Letečtí stíhači v boji
22.55 - Losování Šťastných
10.35 - Po stopách hvězd
deset a Šance milion
11.00 - Partnerské vztahy aneb 23.00 - Losování Euromiliony
Návod na přežití
23.05 - Pancéřová holka
11.35 - AZ-kvíz
Americký film
12.00 - Kuchařská pohotovost 00.45 - Dotek anděla (24/35)
01.30 - Všechnopárty
12.25 - Černé ovce
02.15 - Události v regionech
12.45 - Bludiště
Brno
13.15 - O zakletém hadovi
02.40 - Události v regionech
14.10 - Tak to vidím já (2/7)
Ostrava
14.30 - Interpelace poslanců
03.05 - Regiony ČT24
na předsedu vlády
03.30 - Pošta pro tebe
16.00 - Království divočiny:
04.25 - Krásy evropského
pobřeží
Kostlín - kubánský
16.30 - Kde peníze pomáhají 04.30 - Ajťáci (2/6)
16.40 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
05:59
16.50 - Buly
Snídaně
19.35 - Game Page
s Novou
20.00 - Horko v Česku
08:30 Zorro: Meč a růže (29)
21.00 - Historie.eu
09:25 Julie Lescaut VI (4)
21.55 - Zašlapané projekty
11:30 Beze stopy (13)
22.15 - Vráceno v restituci(4/8) 12:25 Můj přítel Monk VI
(14)
22.30 - Události, komentáře
13:15 Lenssen & spol.
23.10 - Berlín, Alexandrovo
13:45 Ženatý se závazky (22
náměstí (1/14)
14:15 Kobra 11 IX (1)
00.35 - Kinaři všech zemí,
15:10 Hvězdná brána VI (21)
spojte se!
16:05 Las Vegas: Kasino II
02.15 - Ceny Alfréda Radoka
(8)
2008
17:00 Odpolední Televizní
02.45 - Film point
noviny
Sportovní noviny
03.00 - Totem, tabu a andělé
Odpolední Počasí
Absolventský film
17:35 Zákon a pořádek:
03.45 - Jubilejní koncert
Zločinné úmysly VI (3)
Symfonického orchestru
18:30 Ulice (1259, 1260)
hl.města Prahy FOK
19:30 Televizní noviny
04.40 - Film o filmu:
Sportovní noviny
Umučení Krista
Počasí

06:15Teleshopping
06:35- Dexterova laboratoř I
(4)
07:00- Oggy a škodíci
07:10- Oggy a škodíci
07:25- Will & Grace VIII (4)
07:55- Přátelé IV (6)
08:25- M*A*S*H (19)
08:55- Odpadlík III (20)
09:55- Právo a pořádek IV
(15)
10:55- To je vražda, napsala V
(12)
11:55- Drzá Jordan V (14)
12:55- Sabrina
mladá čarodějnice III (5)
13:25- Will & Grace VIII (5)
13:55- Čarodějky II (9)
14:50- Médium IV (6)
15:50- Čas poznání
Německý film
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (7)
19:55- Počasí
20:00- Velmi křehké vztahy III
(60)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Chirurgové IV (12)
23:25- Sběratelé kostí I (15)
00:20- Vraždy v Kitzbühelu
(7)
01:15- Volejte Věštce
02:55- Ve jménu zákona III
03:45- Kapitán Kloss (18)
04:40- Sauna
Někdo to rád horké
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Sobota

05.00 - Zkus mít
vkus
05.20 - Postřehy
odjinud
05.30 - Události v regionech
05.55 - Zpívánky
06.00 - Šikulové
06.15 - Trojčátka (13/26)
06.40 - Sezamová angličtina
(7,8/52)
07.10 - Kromaňonec (13/21)
07.35 - Ovečka Shaun (2/40)
06:1507.40 - Záhada hradu
Teleshopping
Černá růže (4/13)
06:35- Dexterova laboratoř I 08.05 - Malý televizní kabaret
07:00- Oggy a škodíci
08.25 - Doma chutná nejlépe:
07:10- Oggy a škodíci
Joe zLibanonu
07:25- Will & Grace VIII (5) 08.40 - Babar, sloní král
07:55- Přátelé IV (7)
10.00 - Kuchařská
08:25- M*A*S*H (20)
pohotovost
08:55- Odpadlík III (21)
10.25 - Souboj o poklad
09:55- Právo a pořádek IV
Yankee Zephyru
10:55- To je vražda, napsala V
12.00 - Zprávy
11:55- Drzá Jordan V (15)
12.05 - Z metropole (Praha),
12:55- Sabrina
Týden v regionech
mladá čarodějnice III
13:25- Will & Grace VIII (6) 12.30 - Auto Moto Revue
13.00 - Království divočiny:
13:55- Čarodějky II (10)
Kostlín kubánský
14:50- Médium IV (7)
13.30 - Mezi námi zvířaty
15:50- Útesy lásky
13.55 - Partnerské vztahy
Německý film
aneb Návod na přežití
17:40- Regionální
14.20 - Doktor Martin (12/23)
zpravodajství
15.10 - Stůl pro pět
17:40- Minuty regionu
Americký film
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
17.10 - Šaty dělaj' člověka
Sport TV Prima
17.20 - Experiment
19:30- Přátelé IV (8)
17.45 - Plány a touhy (1/6)
19:55- Počasí
18.40 - Evropské pexeso
20:00- Nepodceňuj
18.45 - Večerníček
blondýnky
18.55 - Šťastných deset
21:20- Fanaticky zamilován
a Šance milion
Americá komedie
19.00 - Události
23:35- Matrix
19.40 - Branky, body, vteřiny
Americký thriller
19.55 - Předpověď počasí
02:05- Volejte Věštce
20.00 - Ceny Thálie 2008
03:50- Ve jménu zákona III (4) 21.30 - Operace: Zlomený
04:40- To je fór!
šíp americký
akční film
23.15 - Zprávy
05.20 - Šaty dělají
23.20 - Branky, body, vteřiny
člověka
05.30 - Správy STV 23.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.59 - Dobré ráno
23.30 - Zmizení
08.30 - Panorama
Americký film
09.10 - Na stopě
01.20 - Čas přání (1/2)
09.35 - Experiment
03.50 - 13. komnata
10.05 - Neznámí hrdinové
Kláry Janečkové
10.35 - Narodil jsem
04.15 - Folklorika
se fotografem
04.40 - Veselý malíř vážně
11.05 - Pod pokličkou
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
06:00
12.25 - Černé ovce
Dobrodružství
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
Antje a jejích
13.35 - Šikulové
přátel (23, 24)
13.55 - Byla jednou jedna
06:40 3-2-1 Tučňáci! (25)
planeta (12/26)
07:05 Pirátova rodinka
14.25 - Sportovci světa:
(16, 17)
Lillehammer 1994
08:05 Odvrácená tvář
15.25 - Evropa dnes
hor (12)
15.55 - Kus dřeva ze stromu
09:00 Eso
16.10 - Vítejte v Tate galerii
10:15 Utopenec na útěku
16.15 - Rodina a já
Americko-německá
16.40 - Zprávy v českém
komedie
znakovém jazyce
12:00 Volejte Novu
16.50 - Buly
12:30 Muži v offsidu
přímý přenos
Česká komedie
19.30 - Haf! (56/62)
14:20 Dva miliony
20.00 - Zázračná planeta
hledají tátu
20.55 - Czech Grand Design
Německý film
22.00 - Copak není moucha
17:55 Babicovy dobroty
mojí sestrou?
18:30 Koření
22.30 - Události, komentáře
19:30 Televizní noviny
23.10 - Ajťáci (2/6)
Sportovní noviny
23.35 - TV BONSAI...
Počasí
23.55 - Gorodok (3/20)
20:00 Pán domu
00.20 - Ženy Charty 77
Americká komedie
00.35 - Samizdat (13/15)
21:55 Údolí stínů
01.35 - Duke Ellington!
Americký film
02.10 - Horko v Česku
03.05 - Dobrodružství vědy
00:30 Švindl
a techniky
Kanadský film
03.35 - Rodina a já
03:15 Novashopping
03.55 - Vyhlášení nejlepšího
03:35 Volejte Novu
handicapovaného
04:40 Ohnivé léto (3)
sportovce Česka
05:30 Novashopping

20:00 Cesta kolem světa za
80 dní
Dobrodružný film
22:25 Lidožrout
00:05 Air Marshal
Americký akční film
01:40 Novashopping
02:00 Jedna noc s vrahem
04:10 Ohnivé léto (2)
05:00 Novashopping
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05.00 - Na pomoc
životu
nemalobuněčný
karcinom plic
05.20 - Mauritius
Perla Indického
oceánu
06.00 - Kus dřeva ze stromu
Jírovec
06.15 - Vítejte v Tate galerii
(2/15)
06.30 - Správy STV
06.55- Tisíc let
české myslivosti
07.25 - Na plovárně
s Václavem Sůrou
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Země lidí
09.25 - Folklorika
09.50 - Náš venkov
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Horko v Česku
12.00 - PORT
12.30 - Pětka v Pomeranči
12.55 - Game Page
13.20 - Sabotáž
13.50 - Christina Aguilera
14.45 - Země jako ledová
koule
15.35 - Kamera na cestách:
V srdci Jemenu
16.30 - O češtině
16.50 - Buly
přímý přenos
19.35 - Divadlo žije!
20.00 - Les Království
20.30 - Slovinsko - Česko
Přímý přenos
kvalifikačního
utkání na MS
ve fotbalu 2010
22.50 - Zpověď Kateryny K.
23.50 - Noc s Andělem
01.20 - Abbey Road:
Live (8/12)
03.10 - Sešli se...
03.55 - ČT Live
Jarek Nohavica
04.50 - Grotesky
Charlie Chaplin

06:30- možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (12)
07:00- X-Men: Začátek I (7)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Dobrodružství
Toma a Jerryho
08:00- Fresh Prince III (15)
08:30- Přátelé IV (8)
09:00- možnost regionálního
zpravodajství
09:00- Autosalon
09:55- Wolffův revír IV
10:55- Drzá Jordan V (16)
11:55- Agentura Jasno (12)
12:50- Closer II (4)
13:50- Spiklenci
Americká komedie
16:10- Rychlá změna
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (9)
19:55- Počasí
20:00- Panic je nanic
Česká komedie
22:15- Matrix Reloaded
00:55- Vetřelec: Vzkříšení
02:50- Volejte Věštce
04:30- Helicops II (5)

28. 3. 2009

06:30
Vteřiny před
katastrofou III
07:30 VC Austrálie
10:10 Mr. Bean
10:35 McBride
12:15 Dobrá voda (4)
13:40 Past na kachnu
Český krimi film
15:10 Četník
a mimozemšťané
Francouzská komedie
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Dva a půl chlapa IV
(18)
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Výměna manželek IV
(5)
21:20 Střepiny
21:45 Mr.GS
22:15 Pravidla boje
Americký thriller
00:10 Kriminálka Las Vegas
V (12)

05.00 - Zašlapané
projekty
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Pejsvídek a Medvísek
06.25 - Garfield a přátelé II
(22/26)
06.50 - Trojčátka (13/26)
07.15 - Raníček s Dádou
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Stříbrná paruka (3/5)
11.50 - Kde peníze pomáhají
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Lolinka a kníráč
14.00 - Cesty víry
14.20 - Křesťanský magazín
14.35 - Sváteční slovo pedagožky Jaroslavy
14.40 - Sňatky z rozumu (2/5)
16.20 - Vzhůru dolů! Do nitra
Turoldu (2/7)
16.40 - Generace "0"
16.55 - Moje rodina II (13/13)
17.25 - Čétéčko
17.40 - Retro
18.10 - Arabela se vrací
aneb Rumburak
králem Říše pohádek
(26/39)
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 - Svědomí
Denisy Klánové
21.20 - 168 hodin
21.50 - Zprávy
21.55 - Branky, body, vteřiny
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Dalziel a Pascoe X
(5/5)
23.50 - Losování Šťastnýc
deset a Šance milion
23.55 - Huff II (3/13)
00.55 - Svět umění: Věda a la
Hollywood (4/4)
01.45 - Uvolněte se, prosím
02.25 - Na cestě po
jižním Laosu
02.55 - Krásy evropského
pobřeží:
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle
Novashopping
Vražda v Las Vegas
Střepiny
Áčko
Ohnivé léto (4)
Novashopping

05.00 - Ladí neladí
05.55 - Nedělní ráno
s Rudolfem
Křesťanem
06.50 - Správy STV
07.15 - Putování
Lucemburskem
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
(722/2379)
08.45 - Zpověď Kateryny K.
09.40 - Knižní svět
10.10 - Film 2009
10.35 - Exit 316 - Mise:
Mé skryté já
10.55 - Chcete je?
11.00 - Mýty a fakta
historie:
KonstantinVeliký
11.55 - Prodaná nevěsta
14.05 - POP ART
14.45 - Svět umění:
Věda a la
Hollywood (4/4)
15.35 - Znamení a rituály
Pláč
15.50 - Světci a svědci
16.05 - Poklady světa
16.20 - Magazín Ligy mistrů
16.50 - Buly
přímý přenos
19.35 - Simpsonovi XIX
(10/20)
VEČER NA TÉMA...
Hudba klíčem ke světu
20.00 - El Sistema
20.55 - Lidušky
21.20 - Co dítě to muzikant
22.00 - Na plovárně
s Jiřím Weissem
22.25 - Pan Harvey
zapaluje svíčku
23.50 - Michel Legrand (1/2)
00.50 - Písničkář,
který nezemřel
01.50 - Čétéčko
02.10 - Kamera na cestách:
V srdci Jemenu
03.05 - Vzhůru dolů!
Do nitra Turoldu (2/7)
03.25 - Krásný ztráty
03.50 - Na moll
04.35 - Film o filmu: Daredevil

06:30- možnost
regionálního
vysílání
06:00- Párty s kuchařem
06:30- Kočičí banda (13)
07:00- X-Men: Začátek I (8)
07:25- Oggy a škodíci
07:35- Přátelé IV (9)
08:00- Svět ve válce (9)
09:10- Svět 2009
09:45- Návštěva starší sestry
Francouzský film
11:50- Receptář prima nápadů
13:00- Partie
13:50- Blázniví fandové
Americká komedie
15:50- Vraždy v Midsomeru
IX
18:00- Jak se staví dům
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:30- Přátelé IV (10)
19:55- Počasí
20:00- Vím, cos dělal v pátek
21:20- Matrix Revolutions
Americký thriller
23:55- Jů, vona je chlap!
Americká komedie
03:20- Svět ve válce (9)
04:15- Partie
04:55- Sinan Toprak I (9)

00:55
01:15
02:45
03:10
04:10
05:00
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22:15
22:50

21:25

20:00

18:30
19:30

17:35

08:30
09:25
11:30
12:20
13:10
13:40
14:10
15:10
16:05
17:00

05:00
Novashopping
05:59
Snídaně s Novou
Zorro: Meč a růže (26)
Tajemství sopky (3)
Beze stopy (10)
Můj přítel Monk VI (11)
Lenssen & spol.
Ženatý se závazky (19)
Kobra 11 VIII (14)
Hvězdná brána VI (18)
Las Vegas: Kasino II (5)
Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
Kriminálka New York II
(22)
Ulice (1253, 1254)
Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
Ordinace v růžové
zahradě 2 (96)
Kriminálka New York III
(4)
112
Tichý spojenec
Americko-ruský

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.30 - Události
v regionech
05.59 - Studio 6
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Legendy taneční hudby
10.10 - Slovácko sa nesúdí
(12/12)
10.45 - Život plný písniček
R. A. Dvorský
11.15 - Jak se naučit švédsky
12.00 - Zprávy
12.30 - Sama doma
13.30 - Co mám dělat, když...?
13.45 - Dotek anděla (21/35)
14.35 - Soudkyně Amy V
(10/23)
15.20 - Dětská encyklopedie
světa II
15.25 - Z rodu Lucemburků
15.45 - Věda je zábava (19/26)
16.10 - Tykadlo
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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:
Slavná esa (12/13)
20.55 - Všechnopárty
21.40 - Krotitelé dluhů (12/12)
22.10 - Případy inspektora
Lynleyho V (4/4)
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Chcete mě?
00.05 - Vltava v obrazech (9/86)
00.25 - Dotek anděla (21/35)
01.10 - Poklady světa
01.25 -Vzhůru dolů!
01.45 - Události v regionech
02.10 - Události v regionech
Brno
02.35 - Události v regionech
Ostrava
03.05 - Regiony ČT24
03.30 - Zajímavosti z regionů
03.55 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.20 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.45 - Čtení na dobrou noc

Úterý

TV program

11

23. března 2009

12

Zapomeňte na problémy,
dámy, vyražte na jezdce!

Ve čtvrtečním podvečeru budou
mít zástupkyně té krásnější poloviny lidstva jedinečnou příležitost zahodit starosti všedních dnů
za hlavu. Do Prostějova totiž zavítá se svou jedinečnou celovečerní show plnou erotiky, kostýmů a hlavně krásných mužských těl skupina vytrénovaných
svalovců zvoucích se The Rangers. Ve čtvrtek se jistě zaplní hlediště prostějovského Společenského domu natěšenými ženami
a dívkami, které budou moci ve
společnosti snových extravagantistů strávit dvě hodiny přímo nabité elektrizující atmosférou. V
okamžiku, kdy se objeví na jevišti tito hoši, nebudete moci odtrhnout oči od jejich dokonalých
svalů, dráždivého sex-appealu a
obrovské nálože energie. Tito
muži prostě dokonale vědí jakým
způsobem přivést k šílenství
stovky ženských srdcí. Ve svých
představeních zhmotňují erotické
sny tisíce žen. Jsou mistry v navazování kontaktu s divačkami a
vyvolávání zcela nečekaných reakcí. Obrovskou dávkou testosteronu a nasazením, které do svých
show vkládají, dokáží rozparádit

i to nejrezervovanější publikum.
Kdy? Ve čtvrtek 26. března 2009
od 19:00 hodin! Co? 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 E-mailem na adrese produkce.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-
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Prostějovský nohejbal prožil rok plný triumfů, z nichž vyčnívá dorostenecký titul a postup mužů do druhé ligy

„Žádný jiný mládežnický tým se nemůže
pochlubit takovým výčtem úspěchů!“

S jednatelem a trenérem Richardem Benešem jsme se ohlédli za vydařenou loňskou sezonou
Prostějovský nohejbal se ocitl na
vzestupu. Výsledky z posledních let
dávají jasný signál, že do budoucna
se musí s oddílem Sokol I v tuzemsku silně počítat! Mládežnické medaile, ať už z individuálních či
týmových soutěží, doznaly v loňském roce vrcholné podoby, když
na Hanou zavál titul z dorostenecké extraligy, Klaudy a Pacejka se
stali šampiony v jednotlivcích a
prvně jmenovaný přispěl i ke zlatu
České republiky na mistrovství světa v trojicích! To vše podtrhnul návrat mužského týmu do druhé celostátní ligy. Není tudíž divu, že muž,
který má pod těmito úspěchy silný
podpis, byl s průběhem minulého
ročníku nadmíru spokojen. „Byla
to nejúspěšnější sezona v historii,“
říká sedmapadesátiletý Richard
Beneš, jednatel a vedoucí šéftrenér
mládeže nohejbalového oddílu TJ
Sokol I Prostějov. Bývalý aktivní
hráč TJ OP Prostějov, který začínal
s nohejbalem v roce 1969 a zahrál
si nejvyšší soutěž za Duklu Písek a
Slavii Plastiku Kroměříž, nastoupil
do prostějovského oddílu v roce
2000. Předtím dvacet let od roku
1980, kdy skončil s aktivní kariérou, hrával nohejbal pouze rekreačně. „Dá se říct, že od sedmnácti let,
kdy jsem okusil nohejbal, je to můj
vyvolený sport. Jsem rád, že jsme v
Prostějově našli směr a daří se nám
vcelku dobré fungování oddílu,“
poznamenal ještě před exkluzivním
rozhovorem pro Večerník R. Beneš. K jeho největším hráčským
úspěchům patří dvě stříbra z extraligy družstev, která vybojoval s
Duklou Písek a vítězství na mistrovství Moravy v roce 1972 s TJ OP
Prostějov, k němuž ve stejném roce
Hanáci přidali i druhé místo v tehdejší Moravskoslovenské lize.
„Vzpomínám, že jen těsně nám
tehdy unikl postup do nejvyšší soutěže. Krajský přebor jsme s Prostějovem vyhráli, ale v kvalifikaci těsně
podlehli Českým Budějovicím,“
osvěžil si paměť nynější kouč mladých nohejbalistů TJ Sokol I, který
je i jednatelem oddílu.

odvezli ze dvou celostátních turnajů. Výjimečným úspěchem pak je
účast Jakuba Klaudyho v týmu trojic české reprezentace, který vybojoval na mistrovství světa zlaté medaile!“
¤ Po letech příslibů v mládežnických kategoriích jste se loni prosadili už i mezi seniory. Družstvo
mužů se po sedmi letech vrací do
druhé celostátní ligy! Toužili jste
po postupu od samého začátku sezony?
„Dá se říct, že ano, že jsme po po-

„V prvních letech
jsme těch proher
měli tolik, že se
nyní divím,
že kluci
od nohejbalu
neutekli...“
stupu svým způsobem šli od samého začátku. Před začátkem minulého ročníku jsme si sedli s našimi odchovanci, kteří působili v extraligových klubech a dohodli se, že pokud
by stávající družstvo bylo schopno
vyhrát krajský přebor, oni by se do
Prostějova vrátili a pomohli by v
kvalifikačním boji o druhou celostátní ligu. Dříve totiž přijít nemohli, neboť si museli plnit závazky ve
svých stávajících oddílech. No a jak
jsme si dohodli, tak to nakonec vyšlo (úsměv). V krajském přeboru
neměli kluci konkurenci a bez problémů vybojovali vítězství a tím
pádem i postup do kvalifikace, což
byl první počin. Ten druhý přišel
záhy. Noví hráči se velice rychle semknuli a přestože nemohla být řeč o
nějakém sehrávání a všichni byli

JSME MISTŘI!Dorostenecký tým Prostějova slaví titul mistrů České
republiky družstev pro rok 2008. Euforie po vítězném mači s pražskou
Kotlářkou byla nepopsatelná.
Foto: archiv
¤ Jak byste s odstupem času zhodnotil loňský rok v podání nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov?
„Jednoznačně maximální spokojenost. Byla to po všech stránkách suverénně nejúspěšnější sezona v historii klubu. Ať už z pohledu dosažených výsledků, medailí, co jsme vybojovali, či předváděné hry a v neposlední řadě i chodu a organizace
celého nohejbalového dění v Prostějově. Myslím, že poprávu můžeme
být spokojení.“
¤ K tomu máte bezesporu důvod,
je nesporným faktem, že jste dosáhli řady vynikajících výsledků.
Kterých úspěchů z celé plejády v
roce 2008 si však ceníte úplně nejvíce?
„Ze všech skvělých výkonů vyčnívají dva velké úspěchy. K nejvýraznějším počinům patří především vítězství dorostenců v extralize družstev, což se nám podařilo vůbec poprvé v historii, a pak také postup mužů do druhé ligy. Tyto okamžiky už nikdo nikdy nevymaže.
Za zmínku ale určitě stojí i obhajoba
Klaudyho a stříbro trojice z mistrovství republiky dorostu. Starší žáci
taktéž obhájili domácí titul ve trojicích, dvojice skončila stříbrné,
stejně jako družstvo staršího žactva.
Zcela jsme pak ovládli finále soutěže jednotlivců, v němž Pacejka porazil kamaráda Pírka! Tento výběr
navíc zvítězil v Evropském poháru
týmů a vyhrál i olympiádu mládeže.
Mladší žáci pak skončili na tuzemském šampionátu druzí ve dvojicích
a třetí ve trojicích. Prvenství si pak

víceméně individualité, dokázali si
na kurtu vyhovět. Ve všech zápasech podali kluci opravdu vynikající
výkony, které jim nakonec vynesly
vytoužený postup do druhé ligy. A
byl to postup s přehledem, žádné o
prsa. Navíc musím připomenout, že
jsme jej dosáhli s ryze vlastním kádrem, složeným čistě z prostějovských odchovanců.“
¤ Hodnocení individuálních
výkonů náleží spíše koučí seniorského týmu Bobu Kroupovi (rozhovor s ním připravujeme do některého z nejbližších vydání pozn.red.), přesto se zeptám i vás,
kteří hráči patřili k největším
oporám?
„Určitě musím vyzdvihnout kvarteto borců Pluháček, Husařík, Procházka a Klaudy. Tito čtyři táhli mančaft za vítězstvím. A když se k nim
kvalitními výkony přidali i ostatní,
byla sláva na světě!“
¤ Vy sám osobně jste měl jako
hlavní trenér na starosti mládežnické celky. A družstvo dorostenců se vůbec poprvé v historii prostějovského nohejbalu radovali z
extraligového mistrovského titulu!
„Jde o vskutku historický a největší
úspěch, který anály prostějovského
nohejbalu mohou zaznamenat. Kluci si opravdu sáhnuli na dno a po celou sezonu podávali více než
výborné výkony. Radost po
nejtěsnější výhře 5:4 v rozhodujícím třetím zápase finálové série
neznala mezí. Byla to obrovská euforie, prostě parádní pocity.“
¤ Jak jste vůbec viděl celou sezonu

v podání dorostenců?
„Budu možná trochu kritický, ale
objektivní. Dorostenecký tým splnil
své cíle určitě z větší části. Dlouhodobou soutěž vyhrál, čímž naplnil
náš sen. Výkonnostní cíl stanovený
pro mistrovství České republiky
singlů splnil i Jakub Klaudy a dá se
říci, že i trojice juniorů ziskem stříbra na domácím šampionátu splnila
plány. I když výkon zejména ve finále soutěže byl mdlý a nesourodý
bez nasazení, které finále takovéto
soutěže vyžaduje. Další výkonnostní cíle pak dorostenecké družstvo
bohužel nenaplnilo. Zklamáním byly výkony našich dvojic na mistrovství republiky, když zejména u sestavy Klaudy, Topinka, Dočekal se
čekalo minimálně umístění na stupních vítězů. Vystoupení trojic v únorovém Poháru ČNS ve Žďáru nebylo rovněž zrovna excelentní, chybělo patřičné nasazení v průběhu
všech zápasů. Přesto ale musím
konstatovat, že sezona to byla veskrze úspěšná.“
¤ Osobně máte na starost budoucnost prostějovského nohejbalu.
Zkusme se ohlédnout trochu do
minulosti a zabilancovat...
„Za těch šest roků, co se pohybujeme ve špičce, je naše bilance přímo
skvostná. Máme celkem třicet medailí z mistrovství republiky všech
hodnot, získali jsme patnáct titulů
mistrů republiky v různých mládežnických disciplínách, čtyřikrát po
sobě jsme vyhráli seriál bodovaných turnajů žáků pod názvem „Pohár Českého nohejbalového svazu“,
zvítězili jsme na Olympiádě mládeže-Kalokagátia
v
Trnavě,
v Evropském poháru žáků, který
máme pro tento rok v držení. Tomáš
Drobil byl v anketě Nohejbalista roku vyhlášen v roce 2007 nejlepším
hráčem žákovské kategorie, Kristián Pacejka tento triumf o rok později zopakoval. Jakub Klaudy získal
s juniorskou reprezentací titul mistra světa ve trojicích, členem juniorské reprezentace na světovém šampionátu byl i zmíněný Tomáš Drobil. Nepřetržitě jsme přeborníky
České obce sokolské v žákovském
nohejbale a družstvo mužů po mnoha letech i díky mládeži postoupilo
do druhé celostátní nohejbalové ligy. Žádný jiný mládežnický tým v
Česku se nemůže pochlubit takovým výčtem úspěchů jako my!“
¤ Jak se vám podařilo docílit takových met? A jak jde stabilizace
mládežnické základny?
„Není to nic neobvyklého, je to tak v
každém sportu. Postupem času se
nám dařilo tvořit skutečný výborný
mládežnický tým, který máme nyní
bez debat k dispozici. Na nahrávce
byli Tomáš Drobil a Liška, v poli
Valenta a M. Drobil, který i smečoval a na síti Klaudy. Do tohoto celku
postupně přicházeli další velmi mladí a talentovaní kluci K. Pacejka, T.
Anděl, L. Pírek, T. Černý, D. Pazdera, což jsou kromě Pírka, který je
z Čunína, všichni kluci z Prostějova.
V družstvu byli v minulosti i další
talentovaní hráči, kteří však už nohejbalu zanechali. Mohu vzpomenout na dnes výborného mladého atleta A. Hurtu, plavce T. Cieleckého
a mnoho dalších kluků.“
¤ S týmem sbíráte víceméně samé
úspěchy. Co je tajemstvím vašich
kouzel? Jaké razíte tréninkové
metody?
„Nepovažuji se za nikoho výjimečného a není za tím nic mimořádného. V podstatě vycházím ze struktury tréninkových jednotek, které
jsem absolvoval jako aktivní extraligový hráč kdysi v Dukle Písek a později v TJ OP Prostějov. Důraz kladu na kopací techniku a propracovaný herní systém. Mnozí mi však vyčítají, že bych měl větší pozornost
věnovat také fyzické přípravě a musím přiznat, že mají pravdu. Pokusím se v tomto směru do nejbližší
budoucnosti zlepšit a doufám, že tyto řádky teď nečtou moji svěřenci....(úsměv).“
¤ Jak vůbec vzpomínáte na své začátky u prostějovského nohejbalového oddílu?
„S přípravou nejmladších nohejbalistů jsem začínal v roce 2000 před
mistrovství světa, které proběhlo
právě u nás v Prostějově. Neměl
jsem jediného žáčka a všechny kluky, kteří měli zájem o závodní nohejbal, jsem si musel shánět přes
známé a cestou náboru na školách.
Za pár týdnů jsem dal dohromady
snad patnáct kluků mezi devíti a
dvanácti roky, ale většina z nich toho po pár trenincích nechala a více
jsem je na kurtě už neviděl. Zůstali
jen ti opravdu pro nohejbal zapálení,
kteří dnes dosahují výrazných úspěchů jako jsou Klaudy, bratři Drobilové, Liška, Valenta a pár dalších.“
¤ Vzpomenete si dnes třeba na
první cenná vítězství, kterých va-

Pacejka nejlepším žákem v zemi
V sobotu 17.ledna proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení nejlepších nohejbalistů uplynulé sezony v jednotlivých kategoriích. V kategorii mužů byl
vyhlášen nejlepším nohejbalistou ČR za rok 2008 dvojnásobný mistr světa
Petr Bubniak ze Sokola SDS Exmost Modřice, v kategorii dorostu juniorský mistr světa ve trojicích Jakub Medek z Liaporu Karlovy Vary a v kategorii žáků plným právem Kristián Pacejka ze Sokola I Prostějov! „Vítězství
Kristiána Pacejky v anketě odborníků je ještě o kus cennější, že i v loňském
roce byl nejlepším žákem vyhlášen rovněž prostějovský hráč Tomáš Drobil,“ těšil se z úspěchu svého svěřence Richard Beneš, trenér prostějovských
nohejbalistů. Nadějnou budoucnost mladých Hanáků dotvrdila ještě třetí
příčka dalšího žáka Sokola I Lukáše Pírka. Na předních místech se umístil
také další hráč Prostějova Jakub Klaudy, který v kategorii dorostu obsadil
celkové 4 až 5.místo.

nohejbalový Prostějov reprezentovali...

KOUČ, JAK HO NEZNÁME...Přísný a poctivý lodivod Richard Beneš se
dokázal v minulé sezoně jednou pořádně odvázat. A bodejť by by ne vždyť dorostenecký primariát za to stojí!
Foto: www.nohejbalprostejov.net
ši svěřenci dosáhli?
„Určitě! První opravdovou radost
jsem zažil hned na druhém absolvovaném turnaji ve Vlčnově, kde se
nám podařilo vyhrát poprvé jeden
set! Opravdová vítězství ovšem na
sebe nenechala dlouho čekat. O
tom, jak vyjímečné mužstvo jsme
měli a máme, svědčí fakt, že
v krajském přeboru žáků do patnácti let jsme v dlouhodobé soutěži
zvítězili tehdy s průměrným věkem
jedenáct a půl roku a s průměrným
věkem třináct let jsme získali
v Českých Budějovicích na mistrovství republiky žáků trojic naši
první historickou medaili! Na mistrovství ČR v singlech žáků byl Jakub Klaudy ve svých třinácti letech
rovněž bronzový a již v tomto věku
si jej všimli trenéři juniorské reprezentace. Od roku 2003 jsme se zařadili trvale do absolutní špičky republiky žákovského nohejbalu.“
¤ S nohejbalem jste toho prožil již
hodně, napadají vás třeba nějaké
zvláštní vzpomínky?
„Tak těch jsou za osm roků stovky.
A musím říct, že na všechny rád
vzpomínám. Když měl mladý Kristián Pacejka deset roků, přišel zcela
sám na trenink. Ke smečování měl
sice všechny předpoklady, ale vzpomínám, že moc mu to nešlo. Po absolvování stovky smečů v jednom
zápřahu se to mírně zlepšilo, ale
Kristián skoro nemohl stát na nohách. Teď si to oba rádi připomeneme, smečuje totiž jak ďábel (smích).
Určitou zajímavostí také je, že další
velký talent Tomáš Drobil chtěl ve
svých třinácti letech s nohejbalem
skončil a šel hrát závodně fotbal do
Vrahovic. Když měl patnáct roků,
přesvědčil jsem ho, aby se
k nohejbalu vrátil a on ještě v témže
roce dokázal získat titul mistra republiky a letos byl v juniorské reprezentaci ČR na mistrovství světa!
Těch vzpomínek je ale jinak opravdu hodně.“
¤ Pojďme se dozvědět něco málo o
vás osobně. Jak třeba snášíte prohry a vítězství?
„Ve sportu jsou vždy vítězství a porážky, patří nerozlučně k sobě. A jak
vítězství, tak i prohry jsou pro trenéry i hráče samotné velmi důležité a
potřebné. Ukazují, kde se momentálně nacházíme, co musíme zlepšovat a co ještě více rozvíjet. Vprvních
letech jsme těch proher měli tolik, že
se nyní divím, že kluci od nohejbalu
neutekli... V některých setech nás
soupeř ušetřil i od pověstných „kanárů“ úmyslným zakopnutím míče
do sítě. Za několik roků jsme svým
soupeřům takovéto sportovní chování často velmi rádi vraceli
(úsměv).“
¤ Máte v nohejbalovém prostředí
dost přátel a kamarádů?
„Musím říct, že mimo nohejbal jich
mám hodně, nejsem totiž konfliktní
typ. V nohejbalovém prostředí se
mi však zdá, že jich mám rok od roku méně... Víte, myslím si, že lidé u
nás jsou příliš závistiví a to na
všechno na peníze, na rodinu, na
úspěchy druhých, na zaměstnání
atd. Mrzí mě, že i úspěch druhého
může být záminkou k závisti, ale
v mém případě to tak opravdu je! Po
našem zcela mimořádném výpadku
na jednom turnaji, kdy jsme skončili ze šestnácti celků na čtvrtém
místě, prohlásil jeden nejmenovaný
trenér z nejmenovaného klubu cituji: Nádherný turnaj vynikající
úrovně, nikde na bedně žádný Prostějov, dnes se mi bude krásně
usínat… To hovoří za vše (trpký
úsměv).“
¤ Vraťme se raději zpět k nohejbalu. Jak vidítě budoucnost prostějovského oddílu?
„Ta je vždy a všude nejistá a kdo ji
předpovídá, většinou nemluví pravdu. V posledních dvou až třech letech mám velké problémy
s náborem dalších mladých kluků.
Jsem rád, že nyní přišli J. Ftačnik, J.
Matlulčík, T. Roba, J. Jančík, A. Pospíšil a F. Hubáček, kteří jsou výborní a pokud vydrží, určitě dojdou do

úrovně a kvalit svých předchůdců.
Potřebuji ovšem do přípravy ještě
další osmi až devítileté kluky, zdraví a vůli k dalším tréninkům a přípravě. I přes dosavadní výborné výsledky jsou pro mě totiž další medaile a poháry jako droga. Mám trvalou motivaci a chuť všechno ještě
jednou, dvakrát zopakovat. Uvidíme.“

„Postup do druhé
ligy mužů jsme
dosáhli s vlastním
kádrem,
složeným z ryze
prostějovských
odchovanců. To je
dnes umění.“
¤ A co nejbližší roky - družstvo
mužů čeká obnovená premiéra ve
druhé lize, dorostenci obhajují extraligový titul družstev, to jsou
náročné úkoly, ne?
„To máte pravdu. Víme, že nás nečeká lehká sezona a i loňskými
úspěchy jsme si na sebe sami vystavili silný bič. Návrat mužského
týmu do druhé ligy po sedmi letech
nebude jednoduchá záležitost. Do
sezony vstoupíme s nezměněným
kádrem, počítáme výhradně s hráči,
kteří si soutěž vybojovali. Hrát tak
budou jen Prostějované. I když je
však poměrně mladý, je už dostatečně zkušený a nemusel by hrát
druhé housle. Současně si však neděláme žádné iluze a přehané ambice. Uvědomujeme si sílu a sehranost
protivníků, kteří se ve druhé lize pohybují řadu let. Budeme tak spokojení s klidnou a bezproblémovou
záchranou. K tomu má mužstvo
dovést nový lodivod, ještě aktivní
hráč Tomáš Procházka, který bude
po svém návratu do Prostějova plnit
v sedmadvaceti letech funkci hrajícího trenéra. Pomáhat mu budou
další dva trenéři Radoslav Kubáč a
Jiří Kolář. Stávající kormidelník
Bob Kroupa bude mít na starosti
nově vznikající „B“-tým, jež se
přihlásil do krajského přeboru. Jeho
kostru budou tvořit mladší, nadějní
hráči, kteří se budou otrkávat před
vstupem na druholigovou scénu a
pak také stávající harcovníci, jenž
už nechtějí postupovat nároky celostátní soutěže. V dorostenecké kategorii máme jeden velký cíl hrát znovu finále extraligy družstev. Tým
opustil pouze Petr Topinka, jemuž
skončilo hostování, jinak zůstává
výběr pohromadě. U starších žáků
musíme po odchodu těch nejtalentovanějších do dorostu stabilizovat
kádr, mladší by se měli znovu rvát o
přední medailové pozice v tuzemsku.“
¤ Chtěl byste závěrem vzkázat někomu zvláštní poděkování?
„Nejdříve a především své manželce za pochopení, protože nohejbal
nic rodině nepřináší, spíše trvale odnáší. Dále všem spolupracovníkům
v naší jednotě a v oddílu. Ani oni to
nemají se mnou jednoduché a zejména při organizaci turnajů i přeborů mi hodně pomáhají. Nezapomínám ani na ochotné rodiče kluků,
kteří většinou zajišťují přepravu
k zápasům a rovněž oni mi v chodu
mládežnického nohejbalu pomáhají. V neposlední řadě musím opakovaně poděkovat všem sponzorům,
obchodním partnerům, městu Prostějov, Olomouckému kraji, ČOS
Praha a dalším, bez nichž bych se
svým družstvem nebyl zdaleka tam,
kde jsem nyní. Všechny medaile a
trofeje patří všem, které jsem výše
jmenoval.“

MUŽI:
Luboš NOVÝ, Pavel NOVÝ, Kamil HUSAŘÍK, Radek OMELKA, Kristián PACEJKA, David PAZDERA, Lukáš PÍREK, Jakub KLAUDY, Tomáš PROCHÁZKA, Leoš PLUHÁČEK
DOROSTENCI:
Jakub KLAUDY, Jan VALENTA, Tomáš DROBIL, Petr TOPINKA,
Vlastimil DOČEKAL, Filip LOKOČ, Michal JAHODA, Martin
ŠTĚPÁNEK, Kristián PACEJKA, Tomáš ANDĚL
STARŠÍ ŽÁCI:
Kristián PACEJKA, Tomáš ANDĚL, Lukáš PÍREK
MLADŠÍ ŽÁCI:
Jakub FTÁČNÍK, Jan MATKULČÍK, Tomáš ROBA, Jiří JANČÍK

největší nohejbalové úspěchy roku 2008
* mistři České republiky družstev kategorie dorost
* postup seniorského týmu do 2. ligy ČR
* Jakub Klaudy byl členem českého týmu, který vybojoval na MS zlaté
medaile v soutěži trojic
* Jakub Klaudy obhájil zlatou medaile z MČR dorostu jednotlivců
* starší žáci obhájili titul mistrů ČR v soutěži trojic
* Kristián Pacejka mistrem ČR jednotlivců v kategorii staršího žactva
* družstvo starších žáků vyhrálo Evropský pohár a Olympiádu mládeže
* dorostenecká trojice vybojovala stříbrné medaile z MČR
* dvojice starších žáků skončila na MČR stříbrná, stejně jako družstvo staršího žactva a Lukáš Pírek ve stejné kategorii v soutěži jednotlivců
* mladší žáci skončili na tuzemském šampionátu druzí ve dvojicích a třetí ve trojicích. Prvenství si odvezli ze dvou celostátních turnajů

Vedení nohejbalového oddílu
TJ SOKOL I PROSTĚJOV
předseda:
jednatel:
členové výboru:

trenér a vedoucí mládeže:
vedoucí družstva mužů:

Ing. Jaromír Faltýnek
Ing. Richard Beneš
Stanislav Husařík
Jiří Pavlovský
Jiří Spáčil
Ing. Radovan Kubáč
Ing. Richard Beneš
Kamil Husařík

partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

DRUHÁ LIGA
začíná příští víkend

Prostějovský nohejbal se v letošním roce může těšit na třetí nejvyšší soutěž v
České republice, kterou je druhá liga. Staronový účastník TJ Sokol I (vrací se
po 7 letech) byl zařazen do skupiny „B“, která čítá stejně jako „áčko“ osm
účastníků. Soupeři Prostějova budou TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“,
TJ Sokol Třebíč, SKP Žďár nad Sázavou, TJ Plazy, NK BAJDA Kroměříž,
TJ Sokol Bedřichov a NK CLIMAX Vsetín „B“. Los soutěže rozhodl o tom,
že v prvním kole, které je na programu již v sobotu 4. dubna, se TJ Sokol I
představí na půdě soupeře a to konkrétně ve Žďáru nad Sázavou. Domácí premiéru si Prostějovští odbudou o týden později, kdy přivítají v hanáckém derby Kroměříž.
Podrobnější informace ke druhé nohejbalové lize mužů najdete na našich
stránkách těsně před samotným startemn soutěže.
STRANU PŘIPRAVIL PETR KOZÁK,
DOKONČENÍ NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Inzerce

23. března 2009

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

PV Veèerník, Olomoucká 10,
Prostìjov

VOLEJTE:
582 333 433
E-MAIL:

inzerce@vecernikpv.cz
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S PORT Pro koho je stadion?
Sportovní tipy

Všem známé hřiště ve Sportovní ulici je minulostí. Co bude
dál?
Foto: Z. Pěnička
Zveřejnění plánů zamýšlené
rekonstrukce
(výstavby)
nového ftobalového areálu Za
Olomouckou ulicí vzbudilo v
řadách fotbalové veřejnosti
nebývalou vlnu reakcí. Nutno
podotknout, že z drtivé většiny
spíše negativních. Není se co
divit! Nejpopulárnější sport
světa totiž v Prostějově nemá
rozhodně na růžích ustláno.
Mladí fotbalisté, kteří se svému milovanému sportu věnují
musejí mnohdy trénovat na
pláccích mezi paneláky, protože zkrátka v padesátitisícovém
městě nejsou prakticky žádná
hřiště! Bývalá bašta moravského fotbalu tak pomalu, ale

jistě dlouhá léta skomírá a balancuje na smém rozhraní
zániku. Prostějovští konšelé se
tedy rozhodli konečně něco s
tímto stavem udělat a zveřejnili dlouho z neznámých důvodů utajovanou skutečnost, že
se bude rekonstruovat bývalý
stánek TJ OP Prostějov. S velkou pompou tak byl zveřejněn
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Foto týdne

plán budoucího projektu,
ovšem nějak se pozapomnělo
na to pro koho se vůbec hřiště
bude budovat. V našem městě
působí v současnosti dva kluby se jménem města ve svém
oficiálním názvu. Tudíž je pochopitelné a zcela logické, že
by se měl nový areál stát jejich
útočištěm. Z dobře informovaných zdrojů však také prosákla informace, že je ve hře
třetí, zcela nový subjekt, který
má podle mínění zainteresovaných největší šance na využívání moderního stánku.
Kluboví činovníci dotčených
klubů, ale i fotbaloví odborníci
tak bijí na poplach! Více k tématu budoucnost prostějovského fotbalu níže a také na
straně 24. dnešního vydání.
Ožehavému problému se budeme věnovat samozřejmě i
nadále.
-zv-

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA
PRO VŠECHNY SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE:

sport@vecernikpv.cz
Těšíme se na vaše názory týkající se sportovního dění v našem
regionu. Sporotvní redakce Prostějovského Večerníku

A máte to! Hlavním hrdinou včerejšího večera na palubovce Městské
haly Sportcentra DDM byl Rashaan Ames. Ještě před třemi měsíci by to
bylo jen dobře, protože by Američan hájil barvy domácího BK Prostějov.
Bohužel kola času a klubové vedení mělo jiný názor a dalo velkému bojovníkovi vale. „Rahs“ našel nové působiště v polabském Kolíně, se kterým
přijel včera na místo činu. Nejenže se stal suverénním králem palubovky,
ale svůj výkon korunoval i závěrečným košem v poslední vteřině, jenž rozhodl o senzační výhře outsidera…

„Jsem přesvědčen, že TJ Haná Prostějov tam bude hrát,“ říká klubový šéf
Velkou vlnu diskuzí odstartovalo v minulém týdnu podepsání smlouvy o získání dotace z Evropské unie na rekonstrukci posledního fotbalového areálu v Prostějově. Nejvíce se zamýšlená rekonstrukce bude s jistotou dotýkat klubu TJ Haná Prostějov, která v
současnosti v areálu Za Olomouckou ulicí působí. Na to
co na fotbalovou novinu říkají
přímo v Hané jsme se zeptali
předsedy fotbalového oddílu
Daniela Koláře. „Určitě se
jedná o chvályhodný počin,
ale úplně nejlepší by bylo,
kdyby se vybudovalo zcela
nové hřiště na úplně jiném
místě. Už jen z toho důvodu,
že sportovišť a zvláště fotbalových ploch je v Prostějově
málo. V současné situaci je to
však velký pokrok a zvláštní

působit. „V této otázce se musím vyjádřit ve dvou rovinách.
První je kdo tam bude hrát a
druhá kdo ten nový areál bude
spravovat. Já jsem přesvědčen, že TJ Haná Prostějov
tam bude hrát. Všichni fotbaloví fanoušci moc dobře vědí,
jak Haná v minulém období
pendlovala po všemožných
vypůjčených hřištích. V posledních letech se nám podařilo uzavřít s městem smlouvu o
pronájmu stávajícího areálu,
která byla vlastní příčinou celkové stabilizace našeho klubu.
To se promítlo i v postupu do
krajské soutěže a založením
družstev mládeže. My samozřejmě věříme a doufáme, že
nám město jako jedinému oddílu, který je schopen provozovat dospělý fotbal s názvem
Prostějov ve jménu klubu

rozboru stávajících možností
Daniel Kolář. V názvu areálu
je jednoznačně uvedeno sportovní centrum mládeže, Haná
však nijakým zvláštním
mládežnickým podhoubím
konkrétně ve srovnání s 1. SK
Prostějov neoplývá. „Já jsem
řekl, že chceme dál působit v
areálu Za Olomouckou ulicí,
ale to samozřejmě neznamená,
že bychom měli něco proti působení dalších mládežnických
celků v novém areálu 1. SK
nebo i dalších klubů. V současnosti tam přece trénují některá družstva 1. SK a o víkendech se na hřišti hrají turnaje
přípravek,“ nevidí problém v
současném působení více klubů šéf fotbalové TJ Haná, který dále upozorňuje: „My
máme platnou nájemní smlouvu, kterou bez nejmenších
prodlev řádně plníme a tudíž
nevidím důvod proč by měla

být zrušena. Dále máme k hřišti určitě nejužší vztah ze
všech fotbalových klubů z
Prostějova už jen kvůli tomu,
že téměř veškerou údržbu are-

„V případě nuceného odchodu
z areálu Za Olomouckou ulicí by nám
vznikly neskutečné komplikace
a s největší pravděpodobností i konec
našeho klubu.“
álu provádíme svépomocí a
mnoho našich hráčů, funkcionářů a fanoušků na tomto hřišti doslova vyrůstalo, ať už v
oddíle TJ OP Prostějov nebo
později v Sokolu II Prostějov.
Nedovedeme si zkrátka před-

„Určitě se jedná o chvályhodný počin,
ale úplně nejlepší by bylo, kdyby se
vybudovalo zcela nové hřiště na úplně
jiném místě.“
zásluhu na tom má předseda
OFS Prostějov Vladimír Trunda,“ míní šéf fotbalového klubu TJ Haná Prostějov. Současně se zveřejněním úmyslu
vybudovat v Prostějově moderní sportovní areál, však
okamžitě vyvstaly otázky, který že klub v něm bude vůbec

stavit, že bychom tam nemohli působit i nadále.“ Problémem by však určitě byla kapacita. Působení takového kolosu jakým je mládežnický 1.

umožní tuto činnost dál. Nedovedu si vůbec představit
kdyby tomu bylo jinak. V
případě nuceného odchodu z
areálu Za Olomouckou ulicí
by nám vznikly neskutečné
komplikace a s největší pravděpodobností i konec našeho Předseda fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov Daniel Kolář vzhlíží k budoucklubu,“ pustil se do většího nosti oddílu s obavami.
Foto: Z. Pěnička

SK souběžně s klubem TJ Haná Prostějov pouze na dvou
plochách by určitě skřípalo.
„Takhle jsem o tom ještě nepřemýšlel. Určitě by to bylo
hodně obtížné. Pokud znám
dobře projekt, tak by byly k
dispozici dvě plochy, jedna s
umělou a jedna s přírodní
trávou,“ připomenul hrozbu
termínových kolizí a tím
pádem i zákonitých třenic Daniel Kolář. Velké rozpaky také
budí plánovaná kapacita hlediště. Jediná tribuna pro 180
sedících diváků, ještě k tomu
oboustranná… „Opakuji, že se
jedná o velký pokrok co se
týká fotbalového zázemí v
Prostějově. Opravdu však nejsem s projektem obeznámen
až tak dopodrobna, abych se
mohl pouštět do podrobných
rozborů,“ uzavřel debatu o
novém areálu předseda fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov.
-zv-

Předseda 1. SK Prostějov Jiří Kocourek:
„Nebude to hřiště odpovídající velikosti města“
Rozhovor na téma nového hřiště nám
poskytl i Jiří Kocourek, předseda fotbalového klubu 1. SK Prostějov (na
snímku).
Co říkáte na připravovanou výstavbu mládežnického fotbalového centra?
Osobně jsem byl při prvních fázích příprav celého projektu, dokonce se hovořilo o tom, že jedno ze dvou hřišť mělo
být orientováno na více sportů. To by
ale samozřejmě neřešilo otázku fotbalu. Nakonec se rozhodlo, že obě hřiště
zůstanou čistě fotbalová, z nichž jedno
bude mít umělou trávu. Toto rozhodnutí také odpovídá požadavkům Českomoravského fotbalového svazu. Takže
z tohoto pohledu nemám výhrady. Mrzí mě jen plánovaná tribuna. Zprvu se
hovořilo o tribuně pro tři tisíce lidí a nyní jsem se doslechl něco o pouhé kapacitě pro 180 diváků. Ale i tak to pro naše potřeby mládežnického centra stačí.
Jsem rád, že tam budeme mít i zázemí,
které v současnosti nemáme. My tím
tedy můžeme jenom získat.
Takže vy jste spokojený?
Z ryze sportovního hlediska ano. Náš

klub je totiž natolik velký, takže musíme nyní využívat až pět hřišť mimo
Prostějov. Takže já věřím pořád ještě v
to, že tím ještě všechno nekončí.
Věřím, že radnice zjistí, že pomoc tomu
fotbalu má nějaký smysl a někdo se do
toho pořádně pustí.
Město plánuje postavení tribuny pro
pouhých 180 diváků. To ale nevypadá
na to, že by radní mysleli obnovit mužský fotbal v Prostějově...
No právě, je to z toho naprosto zřejmé!
Říkám ale, je to první krok ze strany
města z té tmy, ve které prostějovský
fotbal byl. Ani když se tady hrála druhá

liga, podpora města nebyla až taková.
Snad je toto možná konečně alespoň
nějaký posun.
Nedávno jste řekl, že by váš klub
chtěl v dohledné době přihlásit mužstvo alespoň do divize. Umíte si
představit hrát tuto soutěž na onom
hřišti?
Ještě nevím, jak to bude na novém areálu dotaženo do konce. Samozřejmě,
co se týká předepsaných míst k sezení,
je toto plánované nové hřiště nedostatečné. Na druhou stranu si ale řekněme na
rovinu, kolik lidí v současné době chodí na fotbal této úrovně? Pokud na hřišti budou volná místa pro stání a přijde
400 až 500 diváků, tak si myslím, že to
nějak půjde.
A co plánované parkoviště u hřiště
pro 60 vozidel, bude stačit pro potřeby vašeho klubu?
O tom nemá cenu mluvit a něco si
plánovat. Toto parkoviště bude zaplněno auty lidí, kteří bydlí na sídlišti. Ale
berme všechno skutečně tak jak to je.
Půjde o mládežnické centrum a ne fotbalový stánek, který by odpovídal velikosti města Prostějova.
-zv-
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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%

Čelechovice na
Hané,okr.Prostějov
RD3+1,přízemní,zděný.Zastavěná a užitná
pl.397m2.Pl.zahrady
639m2.Veřejný vodovod i studna.Vl.kanalizace,veřejná v plánu.
Plynové topení.
cena: 1,200.000,-kč
NOVINKA

Tel.: 773 645 907

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

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

Tel: 773 645 907

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

Tel.: 774 229 944
budětsko,
okr.Prostějov.....
Prodej RD 3 místnosti + 2x
kuchyně,koupelna,WC.
Možnost rozšíření.Vodovod
obecníistudna,plynvdomě.
Za domem hosp.přístavky,okrasná zahrádka.Zahrada 1
7OOm2.
cena:1300000,-kč.
NOVINKA

tel: 773 645 907

Prostějov,Ohrozim
2x RDz cihel a tvárnic.Prv.dům je udrž.,
má 2 podl., .4+1v 1.
posch. a 3+1 v příz.,
ústř. plyn. top.ob. vod.i
st., vl.odpad. Dr. dům je o vel. 2+1s rek.. stř.,
plyn. top., spl.WC. Celk. zast.pl.619 m2, pl.
parc.1360 m2.
cena:2,150.000,-kč
VÝRAZNÁSLEVA

Tel.: 777 181 816

Prostějov,
a. slavíčka
Prodej bytu 1+1
v OV, dům po celkové
revitalizaci, výtah , 7.
patro.

NOVINKA

cena: 780.000,- kč
tel .: 773 645 907
Prodej přístupového pozemku za
obchodním domem
tescO. Pozemek je
klíčový a slouží jako
přístupový k pozemkům s plánovaného dálničního sjezdu.
Výměra pozemku 7000m2.
cena 700 kč m2. výhodná investice!
NOVINKA

BYTY - PRODEJ

3+kk,ul.Česká-OV,cihl.3.patro,100m2,balkon,
úplně nový, po kolaudaci!
2 950 000Kč
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 + garáž, ul. Netušilova, 2.patro, 150m2, vlast.
vytápění. Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
3+1 + garáž, ul.Žeranovská, 2.patro, 80m2, vlast.
vytápění.Velmi pěkný!
8000Kč/měs. + ink.
4+kk, ul.Nerudova, 161m2, 1.patro,vlast. vytápění,
možno zařízený i nezaříz. Velmi pěkný!
7000Kč/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 garážového stání ul.
Krasická, PV.
Cena: 500Kč/měs.

Pronájem stodoly 220m2 v Domamyslicích. El. e.
220/380V,WC, kuchyňka, beton. podlaha.Na lehkou
výrobu, sklad atd.
Cena: 7.000 Kč/měs. + ink.
Prodej RD 5+1, podsklep.,dvoupodlaž., s garáží
a udržovanou zahradou v klidné lokalitě nedaleko
centra Prostějova.
Výborný technický stav! Cena: 6 800 000Kč

Prodej RD 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

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: 1 090 000 Kč

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

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ V
DRŽOVICÍCH ZAHÁJENA! Zděné
samostatně stojící přízemní RD s obytným
podkrovím o velikosti 3+kk, 4+kk,5+kk.
Každý RD má přístřešek pro auto a pozemek
cca 500m2. V lokalitě bude vybudováno 37
nízkoenergetických RD, včetně komunikace,
veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Podrobné
info včetně projekt. dokumentace a rozpočtů v
RK.Přijděte si vybrat!

Omega,
spol. s r.o.,
Havlíčkova 3a
Prostějov
je
smluvně
pověřena realizovat formou
aukcí z majetku města Prostějova prodej 50 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných
domů v k.ú. Krasice a v k.ú. Čechovice u Prostějova – lokalita u
nové nemocnice..
Aukce byly již zahájeny v roce
2008 a budou pokračovat v pravidelném 14denním intervalu
od počátku roku 2009. Nabízené stavební pozemky jsou připraveny k výstavbě rodinných
domků vybudováním všech inženýrských sítí (elektřina, plyn,
voda, kanalizace, vozovka, veřejné osvětlení, nájezdy na jednotlivé parcely).
Prohlídky nabízených pozemků
se konají každý pátek od 13:00
hod. Sraz účastníků prohlídek na místě samém u vozidla
označeného aukce-prostejov.
Pozemky, které jsou předmětem
nejbližší aukce, budou opatřeny
stojany s číslem aukce, číslem
parcely a výměrou pozemku.
Na další dvě aukce jsou pozemky označeny informacemi vylepenými na skřínkách u hranic
jednotlivých pozemků.

www.aukce-prostejov.cz

topfine s.r.o.,

Tel.: 773 645 907

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

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

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

Pronájem možno i prodej výrob. a sklad.
areálu v PV Drozdovicích
Zavedný obchod, tři kanceláře (původně byt
3+1), hala cca 200m2 a další objekt. Vhodné
na skladování a malovýrobu. Pozemek 880m2.
Areál je průjezdný, možnost parkování ve
dvorním traktu.Perfektní stav, alarm, internet
atd.
Cena: 38 000Kč/měs. + inkaso
Cena při prodeji: 5 800 000 Kč
Pronájem kanceláře 12m2 ul. Olomoucká,
PV.
Cena: 1200Kč/měs. + ink.
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!

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 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)
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.

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

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

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

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

Přemyslovice, okr. Prostějov
RD 2+1 ideální na chalupu, 16 km od Pv. Část.
opravy, možnost rozšíření do podkroví, krbová kamna, koupelna s vanou, umyvadlo, WC.
Pozemek oplocený, vjezd autem na pozemek.
Zast. plocha 145 m2, zahrada 140 m2.
cena: kč 590.000,-

Prostějov, rejskova ul.
Pronájem zrekonstruovaných bytů. Vlastní ÚT,
nová kuch. linka, plov. podlahy, plast. okna, 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.

NOVINKA

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

kralice n/H., okr. Prostějov
Pronájem nebytových prostor, 5 km od Pv. Hala
150 m2, sv. výška cca 8 m, vrata pro nákladní auto,
2 místnosti po 25 m2, rampa, příjezd kamionem.
Prostory vytápěné, vlastní elektroměr, vodoměr.
Možnost rozšíření prostor o 120 m2.
cena: kč 400,-/m2/rok

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

VÝRAZNÁ SLEVA!

Prostějov, ul. slavíčka
Prodej bytu 1+1 v osobním vlastnictví, zv. přízemí,
34 m2, lodžie, plast. okna. cena: kč 690.000,-

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, 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 690.000,1+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 –
NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU!
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, sídl. svornosti kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, tylova ul.
kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
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
Cena: 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
VÝRAZNÁ SLEVA
NOVÁ CENA: 1 599 000 Kč
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
n2+1-E.Beneše:družst./panel.,59m2,zvýš.přízemí/ze 4, zánovní kuch. linka, plast. okna, obklady, dlažby apod. Krásný, prostorný a udržovaný
byt;poprodejivolný
Cena: 1 150 000 Kč
n2+1–B.Šmerala:družst./panel.,7.p./ze7,výtah,
v rekonstr. domě – plast. okna, zateplená fasáda. V
bytěšatnaavest.skříně. Cena: 1 150 000 Kč
n2+1–sídl.Sport,KostelecnaHané:os.vlast./
panel.,3.p./ze3,rekonstruovanýbytsplast.oknya
novou lodžií, nová koupelna, kuchyně, podlahy,
vest.skříně,šatnavbytě Cena:1250000Kč
n 2+1 – K. Svolinského: družst./panel. (možnost 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 po
kompletrekonstrukcivč.zděnéhobyt.jádra–nová
kuch. linka, koupelna, podlahy, dveře…; v bytě
šatna, plast. okna se žaluziemi, nová lodžie, v revitalizovanémdomě NOVINKA: 1 800 000 Kč
n 3+kk – Západní: zánovní byt v perfektním
stavu se 2ma lodžiemi, 99 m2, v ceně zůstává
spousta zařízení vč. zařízené šatny, možnost
dokoupení garáže
OPĚTVNABÍDCE: 2 790 000 Kč

PRONÁJEM

1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný
NOVINKA:5500Kčvč.ink
1+1 – sídl. E. Beneše: nezařízený byt, s plast. okny,
ihnedvolný
Cena:6200Kčvč.ink
1+1 – C. Boudy: nezařízený byt s vlast. topením,
volnýihned
Cena:6300Kčvč.ink
1+1–K.H.Kepky:krásnýrekonstruovanýbyt(novákuch.linka,podlahy,koupelna…),splast.oknya
novoulodžií,volnýod4/09 Cena:6900Kčvč.ink
1+1 – Sídl. svornosti: nezařízený cihl. byt s novým
etážovýmtopením,poúpravách,ihnedvolný
Cena:5500Kč+ink
1+1–Sídl.svobody:nezařízenýbytvpřízemírekonstr.domu,ihnedvolný NOVINKA:5200Kč+ink
2+1 – V. Špály: nezařízený byt, 60 m2, se šatnou,
plast.oknyalodžiívrekonstr.domě,ihnedvolný C
Cena:6500Kčvč.ink
2+1 – Brněnská: nezařízený byt v super stavu, s
lodžií,vrekonstr.domě,volnýod1.5.09
NOVINKA:8500Kčvč.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
Cena:7000Kč+ink

www.realspektrum.com
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Druhá nejlepší krasobruslařka republiky je z Prostějova Čtyři kovy tanečníků na MČR
„Paní Havlová je nejlepší trenér, se kterým jsem se setkala,“ říká Eliška Hubáčková Pirouette zazářila
O druhém březnovém víkendu
se konalo v Brně Mistrovství
ČR 2009 juniorů, žactva a mladšího žactva v krasobruslení.
Z regionálního hlediska byla
nejzajímavější kategorie mladších žaček, ve které startovala
členka prostějovského oddílu
KRASO-bruslení Eliška Hubáčková. Do největšího moravského
města
odjížděla
s nemalými ambicemi, které
byly podloženy vynikajícími
výsledky právě probíhající sezóny. Dvanáctiletá krasobruslařka totiž získala v celoročním
žebříčku Poháru Českého krasobruslařského svazu konečnou druhou příčku! Své postavení pak potvrdila i na výše
zmíněném vrcholu v podobě
MČR, když se jí po finálové jízdě houpala na krku stříbrná
medaile! O jejím zatím největším sportovním úspěchu, ale i
o školních a spoustě dalších
věcí ze života úspěšné reprezentantky našeho města jsme
se s ní pobavili pár dní po návratu z brněnského šampionátu.
¤ Celý rok jsi se umísťovala na
medailových pozicích. Měla jsi
za cíl vybojovat kov i v Brně?
„Tak to určitě ne! Na MČR byly
všechny nejlepší tuzemské krasobruslařky a je nás takových šest
až sedm hodně vyrovnaných. Je
to pak o štěstí komu se to povede.

Chybovaly jsme všechny, i já.
Říkala jsem si tedy, že klidně můžu skončit na bedně, ale i klidně
až sedmá!“
¤ Po krátkém programu jsi byla čtvrtá. Věřila jsi, že se dostaneš k medaili?
„Věřila, bylo to reálné. Já stejně
ten první program nemám moc
ráda, proto jsem byla ve volné jíz-

Krasobruslařka
Eliška Hubáčková
děkuje za podporu svým
partnerům
a sponzorům:
marketingová společnost
TK PLUS, Plastimex, s.r.o.,
Lorgit, Lékárna Karlov,
Eleman, s.r.o.,
Město Prostějov

„Nemyslela jsem si, že to
půjde tak rychle. Jak už
jsem řekla, největší zásluhu
na tom má osoba trenéra.“
dě mnohem jistější.“
¤ Druhé místo je výborné, na
první jsi zatím neměla?
„Zatím je má soupeřka z Ostravy
(Jana Coufalová pozn. red.) o
dost lepší. Vtéto sezóně se mi totiž nepodařilo porazit.“
¤ Myslíš, že vpříští sezóně bude
ta šance větší?
„To nevím. Ona má totiž
v programu dvojitého Axela a
pár trojáků, které já zatím nemám. Budu se však na tyhle
skoky zaměřovat v letošním
létě. Hodnotit tedy moci až před
startem nového ročníku. V té
starší kategorii bude vyhrávat
ten kdo bude mít v programu
trojáky.“

¤ Už se ti někdy v tréninku troják podařil?
„Zkoušeli jsme to okolo Vánoc
v takovém oddechovém období.
Musím přiznat, že se mi pár pokusů podařilo. Axel nebyl sice
vyjetý, ale byl dotočený. Také

trojitý Salchov nebyl špatný, ale
s přibližujícími se termíny závodů jsme se zase zaměřili na soutěžní program.“
¤ Kde jsi začínala?
„Samozřejmě, že tady doma
v Prostějově.“
¤ Považuješ druhé místo za
svůj největší dosavadní
úspěch?
„Ano. Je to výsledek mé spolupráce s paní Havlovou. Je to nejlepší trenér, se kterým jsem se zatím setkala.“
¤ Myslela sis před sezónou, že
takhle dobře skončí?
„Nemyslela jsem si, že to půjde

tak rychle. Jak už jsem řekla,
největší zásluhu na tom má osoba
trenéra.“
¤ Kolikátým rokem se věnuješ
krasobruslení?
„Začínala jsem v pěti letech a tudíž je to už sedm a půl roku. Letos
jsem ukončila osmou sezónu.“
¤ Momentálně ale trénuješ ve
Zlíně…
„Ve Zlíně působím až od letošní
sezóny, ale tam jen trénuji. Do
Zlína jsem šla kvůli trenérce
Martě Havlové, závodím však
stále za svůj mateřský klub KRASO-bruslení Prostějov.“
¤ Kolikrát týdně se připravuješ?
„Denně vyjma neděle, s tím, že
v pondělí mám tréninky dokonce
dva.“
¤ Jak je to časově náročné, do
Zlína přece denně dojíždíš, ne?
„Mám ve škole individuální plán.
Vprůběhu dne tedy ze školy odejdu, úkoly si buď píšu mezi tréninky ve Zlíně nebo až večer doma. Učitelé mi však vycházejí ve
všem vstříc, tak se to dá zvládat.
(Eliška chodí na ZŠ Dr. Horáka
pozn. red.).“
¤ Denní dojíždění je i finančně
náročné a někdo tě tam musí

vozit…
„Nejvíc mě podporuje společnost TK PLUS a vozí mě sestra
Lenka. Za jejich podporu bych
jim chtěla moc poděkovat.“
¤ Svému sportu podřizuješ
všechno. Kam až by ses však
chtěla dostat se studiem?
„V poslední době hodně přemýšlím, ale s jistotou vím, že to
nebude medicína (úsměv).“
¤ Děláš nějaký doplňkový
sport nebo ti kraso bere všechen čas?
(Smích) „Bruslení mi bere všechen volný čas. Dělám jen kraso,
ale chtěla bych se naučit
vmezisezónní pauze jezdit na koni. Jinak jsem dříve hodně jezdívala na kolečkových bruslích a
teď když je volný víkend tak si
ráda vyjedu na kole. Velkou láskou jsou pro mě i domácí mazlíčci v podobě živých zvířátek.“
¤ Čeká tě přestup do vyšší
věkové kategorie, bude to
těžší?
„Určitě. Budu tam nejmladší a
budu ráda když se mi podaří kvalifikovat na MČR. To bych považovala za úspěch, protože ta konkurence je tam hodně nabitá.“
Zdeněk Vysloužil

„Zklamání z konce sezóny je obrovské,“
říká prostějovský rodák Jirka Cetkovský
Zatím suverénně nejúspěšnější
extraligovou sezónu co se individuálních výkonů, za sebou má
odchovanec prostějovského hokeje Jiří Cetkovský, hájící barvy
HC Moeller Pardubice. Dařilo
se mu jak po hokejové stránce,
ať už hrál v trojici s duem Somík, Tvrdík nebo Divíšek,
Pivko, tak si také nenechal
na ledě nic líbit. Respekt
budil nejen svou výškou
spolu s ostatními „velikány“ v týmu. Na konci 6.
zápasu série se zapojil do hromadné rvačky a v interním minisouboji na hlavu porazil
plzeňského Matějovského.
Bohužel pro „Cecka“, ale i
jeho tým to bylo poslední
vítězství v celé sérii. Navíc smutnému hrdinovi
vystavil tento incident
stopku pro další - rozhodující sedmý zápas. Ten
však pro sebe získala
v nekonečném prodloužení hostující Plzeň a tím pro Jirku
letošní sezóna skončila!
Bezprostředně po bolestném vyřazení, si
přijel centr prvního
pardubického útoku léčit šrámy
jak na těle tak i na duši do svého
rodného města - Prostějova.
¤ Jirko, jak se cítíš po právě
skončené sérii mezi Pardubicemi a Plzní?
„Cítím se unavený, ale hlavně
zklamaný.“
¤ Do rozhodujícího 7. zápasu
jsi nemohl nastoupit, „nesvědily“ tě ruce a nohy?
„Seděl jsem na tribuně a byl
jsem daleko nervóznější, než
kdybych byl na ledě.“
¤ Závěr 6. zápasu v Plzni? Ma-

nželku a dcerku tam „ohrožovali“ plzeňští
fandové…

malé skupiny obsadilo skvělé
druhé místo. Stříbrnými medailemi se také mohlo po příjezdu
ze šampionátu pochlubit duo
juniorek Iva KUPTÍKOVÁ s
Veronikou VOTAVOVOU za
jejich vystoupení v disciplíně
jazz dance dua. Velmi dobře si
vedly i další juniorky v kategorii jazz dance sóla, které se
svými krásnými variacemi dokázaly umístit na třetím, čtvrtém a pátém místě. Mezi kvalitní konkurencí se taneční škola
Pirouette určitě neztratila. Reprezentantky Taneční školy
doufají, že svému městu Prostějov budou i v budoucnu dělat
dobré jméno a propagaci a
svým trenérkám, rodičům a
příznivcům, ale hlavně samy
sobě, přinesou radost nejen
z dalších medailí, ale především
nadšení z tance, pohybu a společně strávených chvil.
-zv-

Ela jede! Dvanáctiletá prostějovská krasobruslařka si vyjela na MČR stříbrnou medaili

„Ve starší kategorii bude
vyhrávat ten kdo bude mít
v programu trojáky.“

Doma s trofejemi. Týden po svém zatím největším úspěchu už nám Eliška ochotně zapózovala svítěznými poháry a zarámovaným diplomem

Nová prostějovská taneční
škola Pirouette, která spatřila světlo v září loňského roku
slaví první velké úspěchy. Na
otevřeném Mistrovství České
republiky v performing
(uměleckých) disciplínách, v
neděli 8. března 2009 získali
její zástupci hned čtyři cenné
kovy, z nichž jeden byl ten
nejcennější-ZLATÝ!
Pirouette se na berounském
šampionátu v kategoriích sóla,
dua a malé skupiny prezentovala celkově šesti choreografiemi. Největšího úspěchu dosáhlo dětské duo Nela BOUCHALOVÁ A Petra MALINDOVÁ, které ovládlo disciplínu modern dance a děvčata si
tak mohla na krky pověsit zlaté
medaile. Další úspěch slavilo i
taneční vystoupení s názvem
„KOMETA“, které v dětské
věkové kategorii modern dance

„Emoce byly hodně vyhrocené a
nebylo to vůbec nic příjemného jak
pro nás, tak i pro naše manželky.
Seděly bohužel na špatném místě a
ve špatnou dobu. A situace pak
podle ní byla i zbytečně nafouklá.“
¤ Zápasy byly velmi náročné,
chystáš se s rodinou odpočívat
někam k moři nebo spíše ještě na
hory?
„Určitě si s rodinou nějakou dobu
odpočinu v Prostějově a pak možná i vyrazíme někam na hory, ještě uvidím…“
¤ Je tým, kterému budeš po vašem vyřazení přát titul?
„NENÍ!“
¤ Tak tedy aspoň tvůj tip na mistra…
„Jasného favorita mezi čtveřicí
Sparta, Karlovy Vary, Slavia a Pl-

zeň nemám. Mužstva jsou vyrovnaná a vítězem může být kdokoliv.“
¤ Je to sice ještě hodně daleko,
ale co příští sezóna? Do kdy máš
v Pardubicích smlouvu?
„V Pardubicích mám smlouvu je-

ště na 3 roky, pak se uvidí.“
¤ Minulý rok ses objevil v reprezentaci? Myslíš, že tě pozvánka
potká i letos?
„Nemyslím si, ale příjemně by mě
to překvapilo.“ Díky za rozhovor,
Šárka Zapletalová

Už to cinká! Reprezentantky prostějovské TŠ Pirouette získaly na
MČR v Berouně hned čtyři cenné kovy

Přijďte si v sobotu zaplavat!
Město Prostějov, Domovní správa Prostějov s.r.o. a oddíl plavání TJ Pozemstav Prostějov
vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční 24-hodinovku s podtitulem „Plave celá rodina“.
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 do10 a 18 let. Ve spolupráci
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 hodiny
pro dospělé je 20,- Kč, pro děti
15,- Kč. Vybrané vstupné bude
použito na charitativní účely.
Na čtyřech dráhách je volné
plavání. Tento projekt proběhne
za finanční podpory města Prostějova. Výtěžek ze vstupného
bude použit na charitativní účely. Tímto Vás srdečně zve v sobotu 28. března od 10:00 hodin
do neděle 29. března 11:00 hodin do Městských lázní přípravný výbor plaveckého oddílu TJ
Pozemstav.
-red-

Jiří CETKOVSKÝ
Post:
Narozen:
Výška:
Hmotnost:
Držení hole:
Přezdívka:
Rodinný stav:
Partnerka:
Děti:

útočník
4. listopadu 1983
197 cm
98 kg
L
Cecek
ženatý
Michaela
Karolína

Dosavadní kariéra v mužském hokeji: 2003/2004 HC Prostějov
(1. liga), 2004/2005 HC Moeller Pardubice (Extraliga), HC VČE
Hradec Králové (1. liga), 2005/2006 HC Moeller Pardubice (Extraliga), HC VČE Hradec Králové (1. liga), 2006/2007 HC Moeller Pardubice (Extraliga), HC VČE Hradec Králové (1. liga), 2007/2008
HC Moeller Pardubice (Extraliga), HC VCES Hradec Králové (1. liga), 2008/2009 HC Moeller Pardubice (Extraliga).
Reprezentace ČR: 4 starty, 1 branka, 1 asistence, 6 trestných minut.
Statistiky v Extralize ČR - základní část: 142 utkání, 25 branek,
22 asistencí a 215 trestných minut. Play off: 25 utkání, 5 branek, 3
asistence a 57 trestných minut.
-zv-

5 OTÁZEK PRO CENTRA

Tady je mi nejlíp! V současnosti si užívá Jirka Cetkovský šťastných
chvil se svou rodinou, manželkou Míšou a dcerou Karolínou
foto: archív Jiřího Cetkovského

¤ Nastala v tvém životě situace, kdy ses opravdu bál?
„Když mi onemocněla dcera a ležela v nemocnici…“
¤ Co ti udělá zaručeně radost?
„Zaručeně mě každý den potěší Karolínka, MÁ DCERKA!“
¤Co ty a kritika?
„Popravdě, kdo ji má rád? Ale když je oprávněná, tak to neuškodí a
snesu ji!“
¤ Zaručeným relaxem pro tebe je…
„G O L F.“
¤ Je místo, kam by ses chtěl podívat?
„Nějaký exotický prales!“
-šz-

A hup tam! Tradiční plavecká štafeta odstartuje v sobotu 28. března
v prostějovských Městských lázních. Přijdete si také skočit?
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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

NÁŠ TIP!

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

Dobrochov - Přízemní novostavba rodinného
domu 4+kk těsně před dokončením. Možnost dokončení samostatně nebo stavební firmou, která
dům staví. Klidná lokalita v okrajové části obce.
Bližší informace v RK

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!

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 150m², zahrada 418m², kombinované vytápění, centrální vysavač, venkovní bazén, vlastní
studna, vinný sklep.
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
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

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

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

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

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!

NOVÉ CIHLOVÉ BYTY
JEZDECKÁ - PROSTĚJOV

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-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
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
Kralice na Hané - Samostatně řešené kanceláře, podlahovou plochou cca 1220m2, šatna,kuchyňka,WC, snadná
dostupnost do Prostějova.
Cena: 500,- Kč/m2/rok
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Plumlov-Lesnická -Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kč/m2
Plumlov - Prodej pozemku určeného pro stavby RD. Pozemek je situován v klidné lokalitě.
Výměra pozemku 1252 m2. Cena: 750,- Kč/m2
Konice - Pozemky v dosahu inženýrských sítí.
Celková výměra cca 2000m². Okrajová část obce
ve směru na Skřípov.
Cena: 200,- Kč/m2
Dětkovice - Prodej pozemku v obci Dětkovice
určeného územním plánem pro stavbu RD.
Celková výměra pozemku 2.200m2. Nejsou zavedeny inženýrské sítě.
Cena: 400,-Kč/m²
Alojzov - Prodej pozemku na začátku obce Alojzov
určeného územním plánem k výstavbě RD. Celková
výměra 3.276m². Prodej možný po částech.
Cena: 650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
Poptáváme pro naše klienty RD v
Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
Provozní objekt s kancelářemi
Restaurace v Prostějově
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.

Byt 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

Byt 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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

BYT

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
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
1.580 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

BYTY - PRODEJ

1+kk Okružní c/dr, 18 m2
1+1 Libušinka p/ov, 35 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 A. Slavíčka p/dr, 62 m2
2+1 Dolní p/ov, 58 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 Belgická p/dr, 76 m2
3+1 Sídl. Svobody p/dr, 72 m2
3+1 Tylova, 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
790.000 Kč
900.000 Kč
930.000 Kč
1.200.000 Kč
900.000 Kč
1.040.000 Kč
1.090.000 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
cena v RK
1.340.000 Kč
1.445.000 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

Byt 2+1 Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Panel, dům po rekonstrukci, lodžie, 62
m2, I.patro, šatna, prostorná kuchyně s kuchyňským koutem, plastová okna, žaluzie,
plovoucí podlahy. Cena : 1.040.000,- Kč

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

Byt 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,-

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

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
BYTY PRONÁJEM:

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

6.000,- Kč/měs. vč.ink.
7.000,- Kč/měs.vč.ink.
6.000,- Kč/měs. + inkaso
7.000,- Kč/měs.+.ink.
7.500,- 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

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.
1+1 Krasická, c, 38 m2 6.350,-Kč vč. ink.
1+1 Waitova, c, 49 m2
6.500,-Kč vč. ink.
2+1 Žeranovská p, 58 m2 6.500,-Kč + ink.
2+1 Fügnerova, c, 45 m2 7.500,-Kč + ink.
2+1 Dolní p, 54 m2
7.000,-Kč + ink.
2+1 Belgická p, 44 m2
7.500,-Kč vč. ink.
2+1 Dolní p, 58 m2
8.500,-Kč vč.ink.
3+1 Belgická p, 76 m2
8.000,-Kč + ink.
3+kk Plumlovská c, 60 m2 5.500,- Kč + ink.
3+1 Anglická p, 70 m2
7.500,-Kč + ink.
3+1 Vrbátky c, 95 m2
9.000,-Kč + ink.
3+1 Partyzánská p, 74 m2 9.500,-Kč vč. ink.

DOMY – PRODEJ

RD 5+1 Čehovice – okr. Prostějov
pozemek: 1.145 m2, garáž, zahrada, řadový
dům po rekonstr., balkon, komp. IS,
Cena: 2.500.000,-Kč

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

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

RD 2+1 – Čelčice
krajní řadový menší RD s bytovou
jednotkou 2+1 ve středu obce s možností rozšíření do podkroví. Vjezd do
domu a na pozemek, malý dvorní trakt.
Obecní IS, nutná celková rekonstrukce
domu.
Cena : 420.000,-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

POZEMKY – PRODEJ

Vrchoslavice 5x1.000 m2
200,-Kč/m2
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
Kostelec na Hané 2.161 m2
920.000,-Kč

www.asistent-reality.cz

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

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

RD Želeč 3+1 – okr. Prostějov
pozemek: 800 m2, garáž, zahrada, průjezd,
sedlová střecha, hala, komp. IS.
Cena: 1.470.000,-Kč
Polkovice 3+1, poz. 188 m2
485.000,-Kč
Pěnčín 3+1, garáž
1.300.000,-Kč
Pornice 7+1, poz. 2.460 m2 1.400.000,- Kč
Ptení 2+1, 3+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
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

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.
SLEVA!1.300.000,-Kč
Výšovice - prodej - RD, řadový vnitřní s dispozicí 2+1,
podstandardní vybavení, vytápění ústřední na zemní plyn.
Nutná celková rekonstrukce a modernizace.Za
domem se nachází hospodářská budova. Celková
výměrapozemku445m2.
Cena:vRK
Prostějov - prodej RD 4+1,
ul. B. Němcové, 2. NP, řadový, zděný, nepodsklep., sedl.
střecha, domek je v rekonstrukci. Za domkem je dvorek, napojené veškeré
IS,zastavěnápl.122m2.
Cena:kjednání
Tovačov - prodej
jednopodlažního řad.
rod. domu o velikosti 2+1 s možností
rozšíření do podkroví. RD se nachází ve
špatném technickém stavu, nutná celková
rekonstr. objektu, možnost napojení na
veškeré IS. Zastav. pl. 219 m2, zahrada
224 m2.
SLEVA! 642.000,- Kč

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
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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
zelená linka: 800 107 01
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
3+1 Dolní, OV/panel, 74 m2, lodžie, komora na patře
1 495 000,- 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. 840 000,- Kč
BYTY PRONÁJEM:
Byt 2+1 Suchardy, bez zařízení, 58 m2, panel, 4.NP, dům
porekonstrukci,volnéod2/2008 7500,-Kčvčetněinkasa
Byt 3+1, E.Beneše, 74 m2, lodžie, bez zařízení
8 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1, OV/cihla, 2. NP, 78 m2, lodžie,
sklep, klidná lokalita, 6 km od PV, volné od 7/2009.
8 500,- Kč/měs.
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

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

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 * Rekreační chata mezi obcemi
Čunín a Maleny na samotě uprostřed lesa, v
sousedství jsou jen čtyři další chaty. Chata je
přízemní, podsklepená. Vstupní nekrytá terasa,
hala, kuchyň a ložnice, WC suché. Zastavěná
plocha chaty včetně terasy je 50m2. Celková
plocha oplocené, udržované zahrady je 462m2.
Cena 350.000 Kč.
* 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 k jednání je 1.900.000Kč.
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

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 1+1 v Ondraticích po
částečné rekonstrukci, cihlový, nová
koupelna, kuchyně. Možnost rozšířit až na
4+1. Z dílny možno udělat garáž.
Cena 650 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 7500 vč. ink.

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

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

Ivanovice n. H. RD 2+1 v rekonstrukci, plastová okna, el. 220/380 V, obecní voda, malý dvorek.
Cena 235 tis. Kč

Byty pronájem

2+1 PV Okružní,od 1.4.2009
7.500 Kč/m vč. en

Byty prodej

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, po rekonstrukci, plast.
Okna, voda obecní, topení ÚT na tuhá paliva, garáž,
zahrádka.
Cena 1.175 tis. Kč.

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

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 1.600.000Kč – SLEVA !!
Tel.: 606 922 838

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

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

1+1 OV, PV Okružní
835tis 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

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 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
Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 1.050 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
VYPRACUJEME VÁM
ZNALECKÉ POSUDKY
NEMOVITOSTÍ.

Pronájem prodejny PV - Kostelecká ul.
15 tis Kč + energie
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč/měs + energie

www.cmreality.cz

www.reality-prostejov.com

Zděná chata Alojzov, pozemek 1261 m2,
rovinatý pozemek u lesa.
740tis Kč
Zděná chata mezi obcemi Suchdol – Maleny.
1.200tis Kč
Pozemek Domamyslice, IS u pozemku,
1426m2.
1450 Kč/m2
Pozemky Mostkovice – výměry cca 700 m2
Pronájem garáže, PV Žeranovská,
1.500,- Kč/m

Byty prodej

1+1 OV, PV Krasická, novostavba, 39m2.
1.110tis Kč
1+1 OV, PV Sídl. Svobody.
830tis Kč
2+1 OV, PV E. Králíka.
1.090tis 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

RD 4+1 Ptení. Garáž, zahrada 900m2.pl. okna, nová el., nová
koup.a wc. Cena 1.150.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Myslejovice k bydlení či k rekreaci,zahrada Cena
750.000Kč
T:723 335 940
RD Stražisko Cena 1.250.000Kč
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
1.100.000Kč
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 3+1 Služín dvůr, hosp. budovy, zahrada 1.000m2, u lesa.
Cena 1.050.000 Kč
T:732 285 189
RD 7+1 Klenovice. Nadstandardní. Pozemek 852m2.
Kolaudace 1996. Cena 3.999.000Kč
T:723 335 940
RD 2+1 Lešany Cena 739.000Kč
Tel:739 322 895
RD 6+1 Čelech. Kaple 2.260.000Kč
723 335 940
RD PV ul. Dolní. Pozemek 493m2, 6 byt. jednotek po část.
rek. 4.170.000Kč
Tel:732 285 189
RD 4+1 Čechy p. Kosířem 1.690.000Kč
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 480.000Kč
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
Manažerský byt Vrahovická Nadstandardně zařízený 65m2. V
domě s okrasnou zahradou. Nájem 11.800Kč+ en.
T:739 322 895
Novostavba 1+KK Olomoucká 34m2, přízemí. Nájem
4.000Kč + en.
T:739 322 895
1+1 E. Beneše Nájem 5.500Kč vč. ink.
T:739 322 895
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
Nadstandardní 1+1 Krasická. Zařízený. Lodžie.
Nájem vč. ink. 7.200Kč T:739 322 895
Byt 2+1 Belgická Nájem vč. ink. 7.000Kč
T:739 322 895
2+1 Plumlovská 56m2,přízemí Nájem vč.ink.7.000Kč
T:723 335 940
Byt 2+1 Dolní 55m2 Na 6 měsíců. Snížený nájem 6.000Kč
vč. ink.
T:739 322 895
2+1 Kravařova Po rekonstrukci. Nájem 7.000Kč+en. T:739 322 895
Byt 3+kk Šafaříkova ul. (114m2) Po celkové rekonstrukci. Nájem
7.000Kč+en.
T:739 322 895
3+1 se šatnou v centru Tylova 72m2 +lodžie. Nová koupelna.
Částečně zařízený. Nájem 7.500Kč+elektřina
T:739 322 895
3+1 Sidl. Svobody. Zařízený i nezařízený. Nájem 4.000Kč +
4.000Kč ink.
T:739 322 895
3+1 v centru Partyzánská. Nájem 9.500Kč vč. ink.T:739 322 895
Nadstandardní 7+1 Klenovice Bazén, dvojgaráž, zahrada.Nájem
15.000Kč
T:723 335 940
Obchod Plumlovská, 40m2, nájem 9.000 Kč Tel:723 335 940
Kom. prostor Olomoucká 200m2 Nájem 15.000Kč
T: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

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.

RD Kostelec na Hané, novostavba 5+1,
garáž, dílna, bazén.
2.790tis Kč
RD Přemyslovice. Po rek. 1+1. 1.050tis Kč
RD PV Čechovice, 3+1, 2 x 1+kk, garáž,
pozemek 824m2, rozestavěný.
3.390tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1, udržovaný,
dvůr, zahrada, plast. okna.
949tis Kč
RD Brodek u PV – Sněhotice 3+1, velký
pozemek, stodola.
1.150tis Kč
RD Kožušany 3+1, předzahrádka, zahrada,
vjezd na zahradu, dílna.
1.490tis Kč

Mobil: 775 246 321
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+kk M. Pujmanové OV V případě zájmu i včetně zánovní
zařízení bytu. Lodžie. Cena 670.000Kč
T:739 322 895
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 1.090.000Kč
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 4+1 Kralice na Hané po část. rek., nová střecha, topení,
plast. okna, plot s podezdívkou. Dvůr a zahrada.
Cena 1.480.000 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
RD 2+1 Čechy p.Kosířem Cena 1.160.000Kč Tel.723 335 940
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 1.030.000Kč
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

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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Výběr z nabídky:

RD 2+1, PV, centrum, malá zahrádka, po rekonstrukci,
možnost půdní vestavby.
Cena: 1 999 999,-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.
Dr.byt 2+1, PV-E.Beneše,plast.okna,lodžie,zateplení.
Vybourané jádro!
Cena: 1 030 000,-Kč.
Nový cihlový byt 2+kk Západní ul., PV, 60m2, Osobní
vl. III. patro,jížní strana.Možnost garážového stání.Volný
ihned.
Cena: 1 790 000 Kč.
Byt 2+1,PV-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: 1.370.000,- 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 1+kk, 32 m2, PV – M. Pujmanové
Cena: 5.000,- Kč včetně inkasa
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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Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

tel.: 585 203 014

prostejov@pvinvesting.cz
NOVÉ BYTY - PROSTĚJOV

Tel. 775 780 984

reality

reality

reality

práce

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá! 777 851 606.

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

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.

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

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.

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ PRÁCE ANI VYSOKÝCH PŘÍJMŮ OD 12 – 60.000 Kč.
Inf.: 775 972 354.

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 773
925 779.

Cena1.351.220,-Kč

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

Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 608 211 482.
Koupím rodinný dům v Prostějově s
menším pozemkem. Stav nerozhoduje. 775 125 779.

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

Cena: 1.351.220,- Kč

Tel. 775 780 984

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

Tel. 775 780 986

Prostějov - E. Beneše. Pronájem bytu 1+1, 32m2.
1.patro. Kuch. linka, plast. okna, franc. okno. Možnost
internetu.
Cena: 6.300,- Kč/měs.vč.in.
Tel. 775 780 986

Prostějov-Západní.Prodejbytu2+kk.Místnostisbalkony. Skříně na míru. Plast. okna, plov. podlahy, dlažba.
Cp 62m2. 1.patro.Volný od 05/2009.
Cena: 1.599.000,- Kč
Tel. 775 780 986

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

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

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

Koupím byt 3 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.
Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1. Prosím
nabídněte. Solidní jednání. Děkuji.
777 851 606.

Prodám RD 5+1 v Kralicích na Hané
po kompl. rekonstrukci, jednopatrový, část. podsklepený, s garáží a techn.
místností, s velkou zahradou. Celk.
plocha 1.700 m2, zastavěno 170 m2.
Ne RK! Tel. 603 476 950.
Pronajmu nebytové prostory 21,8 m2,
63,5 m2 a 67,1 m2. Bližší informace
na tel. 606 312 009, Vápenice 31,
Prostějov.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 777 231 606.

Pronajmu novou garáž, v uzavřeném
objektu, ul. Šmeralova. Cena dohodou. Tel. 723 039 347.

Prodej RD Smržice 3 + 1 s garáží po rekonstrukci. Cena 1,99 mil. Tel.: 777 181
816.
Prodám stav. poz. 7 km od PV. Cena dohodou, 728 920 943.

Přenechám do nájmu garáž v PV (společné garáže Fanderlíkova ul.), 606 743
678.

Pronajmu
novou
garáž
na
Svatoplukově ul. Tel.: 777 01 03 23.

Autoklub Prostějov o.s., Bulharská 1,
pronajme kancelář. Tel.: 602 762 869.

Prodám 1 + kk, OV, E.Beneše, po rekonstr., ihned volný. Tel.: 602 590
696.

Pronajmu část. zař. 4 + 1, v centru PV.
7.900 Kč + ink. Tel.: 602 50 20 98.

Pronajmu zděnou garáž na ulici
C.Boudy 1.000 Kč/měs. Tel.: 604 389
248. Možno i dlouhodobě.

Pronajmu zahradní domek 1 + 1 v
Žešově. K celoročnímu bydlení, dlouhodobě, 737 974 978.

Pronajmu byt 1 + 1 v RD, 6.500 Kč
vč. ink. Tel.: 728 380 936.

Prodám cihlový byt 1 + 1/B, v OV.
Tylova ul., PV. 604 476 866.

Prodám DB 2 + 1, A.Slavíčka, 62 m2,
zatepl. fasáda. plast. okna, lodžie, nová kuch. linka. Cena 990.000 Kč. Tel.:
605 546 983.

Pronajmu zařízený dvoupokojový byt
blízko centra. Plastová okna, internet.
Cena vč. ink. 8 tis. Kč. Tel.: 732 383 034.

Hledám sklad textilu cca 200 – 300
m2. PV a blízké okolí. Tel.: 777 251
006.

Pronájem 2 + 1 v RD na ul. Plumlovská,
nezařízený, ihned k nastěhování cena
5.500,- + inkaso, Volejte 733 340 168.
Pronájem bytů 3 + kk a 1 + 1. Tel.: 722
912 715.
Prodám chalupu se zahradou – Zdětín.
500.000 Kč. Bez RK. Tel.: 732 927 969.
Prodám RD dispozičně 7 + 1, 6 km od
PV. Ihned k bydlení. Cena dohodou.
Tel.: 724 337 984.

¨

Hledám pronájem 1. místnosti k bydlení. Tel.: 724 411 474.

Prodám DB 1 + 1, 38 m2, lze převést do
OV. Vše po rekonstrukci - vodo, plyn,
el., podlahy, okna + soc. zař. Bez RK. 10
min. od centra. Tel.: 603 379 793 po
16.00 hod.

Prostějov - Pujmanova. Prodej bytu 1+kk. Cp
35m2. 1.patro. Plast. okna, plov. podlaha. Velká lodžie, sklep. Možnost pronájmu zahrady a garáže.
Cena: 859.000,-Kč

Prodám cihl. byt 48 m2, 2 + kk, po rekonstrukci, Raisova ul. Tel.: 608 267
230.

Hledám pronájem bytu v RD, okolí
Husova nám. Spěchá. RK nevolat! Tel.:
608 278 968.

PRO KliENTY HlEdámE

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

TEl.: 775 780 986
Hledáme:

makléře/ky pro tým
Prostějov

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

www.pvinvesting.cz

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".
Pronajmu celoročně zahradní domek
v blízkosti Plumlovské přehrady. Zn.
Vhodné pro starší klienty. Tel.: 724
711 106.
Prodám byt 1 + 1 v PV ul. Šmeralova,
1. Patro, zatepleno, plast. okna,
760.000 Kč, 724 337 984.
Prodám byt 2 + 1, ul. V.Špály. Levně.
Spěchá. RK nevolat! Tel.: 603 77 65
79.
Pronajmu prostory na obchod v
Bohuslavicích. Bližší informace na
tel.: 723 143 982 po 18.00 hod.
Pronajmu byt blízko centra 1 + 1, cihlový, 41 m2, 774 340 437.

Pronájem 1 + 1 a 1+kk, v PV, cena dohodou. Ihned volný. Tel.: 724 337 984.
Vykoupím ornou půdu v Ol. kraji.
Platba ihned. V hotovosti. Tel.: 773 64
59 07.

Prodám RD ve Vrahovicích, má 2 byty
+ garáž. RK ne! Lusrt15@seznam.cz

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

Prodám byt 1 + 1, PV, A.Slavíčka.
Cena 780.000 Kč. Tel.: 777 88 47 42.

Prodám RD 3 + 1 v Plumlově se zahradou po rekonstrukci. Cena 2 mil.
Tel.: 777 181 816.

Koupím RD v PV a blízkém okolí. K
okamžitému bydlení. V ceně do
1.500.000 Kč. Tel.: 773 95 35 45.

Hledám halu ke koupi/pronájmu se soc.
zařízením. Tel.: 723 335 940.

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.

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

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

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

Prodám DB 2 + 1, ul. Šárka, 4. patro,
RK nevolat! Tel.: 777 235 144.

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

Prodám cihl. byt 3+1 OV. Po celk.
rek., B. Němcové. Cena dohodou. Tel.
606 513 991

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.
Sháním pozemek na stavbu RD, nejlépe v dostupných obcích poblíž dálnice Olomouc – Vyškov. 773 925
779.

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

Prodám pozemek v Seči, cca 1.000 m2,
cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodej řadového RD 5 + 1, Čelechovice
n/H, ZP 564m2, zahrada 1321m2. Tel:
774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej řadového RD 2 + 1, Otaslavice,
plyn, vodovod, kanalizace, ZP 295 m2.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodej bytu 3 + 1, OV/C, lodžie, 80m2,
blízko centra, po rekonstr. Tel: 774 101
818, www.byty-gfb.cz

Prodej dvougeneračního RD v
Ohrozimi 4+1 a 3+1 a 2+1 s pěknou
zahradou. Cena 1,99 mil. Tel. 777 181
816.
Pronájem 3 + kk, cihla, Havlíčkova
ul., po rek., nová linka, kuchyň, internet, satelit, vl. topení, od 1.4.2009.
Tel.: makléř 608 776 089.
Pronajmu byt 2 + 1, 100 m2, v RD.
Cena 7.000 Kč + ink. Centrum PV. RK
nevolat. Tel.: 604 70 17 17.
Pronajmu byt 1 + 1 v blízkosti centra,
4.000 Kč + ink. Tel.: 777 089 860.
Koupím RD v blízkosti Prostějova se
zahradou, i k rekonstrukci. Tel: 774 31
80 35.
Pronájem kancelářských prostor v
blízkosti centra Prostějova. Tel.: 724
111 453.
Pronajmu byt 1 + 1, 777 938 973.
Koupím byt v Prostějově jako investici. Nabídněte. Tel: 774 31 80 35.
Prodej garáže v Močidýlkách, výměra
20m2, zabezpečení, dobrý přístup.
Cena k jednání. Tel.: 603 598 193.
Prodej stavebního pozemku v
Kostelci na Hané, výměra 2393m2, IS
u pozemku, cena k jednání. Tel: 603
598 193.
Prodej bytu 1 + 1, ul. Krasická, novostavba, výměra 39m2, 3p, po rekonstrukci, nízké náklady. Cena k jednání.
Tel: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 3 + 1 DB s
převodem do OV, ul. Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2,
2NP. s výtahem. Neprůchozí pokoje,
prostorný byt s balkonem. Cena
1.150.000 Kč. Při rychlém jednání sleva! Tel: 603 598 193.
Prodej panelového bytu 1 + 1 ul.
Tylova o výměře 33 m2 + lodžie, původní stav, udržovaný, klidná lokalita.
Dům po rekonstrukci, možnost převzetí pronájmu garáže. Cena k jednání. Bližší info tel: 603 598 193.
www.centrum-reality.cz
Pronájem 3 + 1 po rek., cihla
Prodej poz. na bytový dům v PV
Prodej stavebního poz. v Kostelci
Prodej RD Mánesova 12, v PV
Prodej 3 + 1 E.Králíka po rek.
Prodej cihl. bytu s garáží B.Němcové
Prodej 3 + 1 panel, B.Šmerala
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Prodej garáže na Močidýlkách
Tel.: 608 776 089 Makléř

Pronajmu byt 1 + 1, 35 m2, v RD. Cena
5.000 Kč + ink. Centrum PV. RK nevolat. Tel.: 604 70 17 17.
Prodej RD 4 + 1, Čelechovice Studenec, ZP 139m2, zahrada 143m2.
Tel: 774 101 818, www.byty-gfb.cz
Prodám dům (1. patro), v PV,
Havlíčkova ul., zahrada, zrekonstruováno. Tel.: 603 218 740.

Dokončení řádkové
inzerce na straně 21

Centrum zdraví v Prostějově. Ihned
zapracujeme do nových pozic.
Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Uplatnění roku 2009. Volejte. Tel.:
603 469 575.
www.pracedomu.info
Do nehtového studia v Prostějově
přijmeme na ŽL nehtové designérky. Tel.: 603 426 075.
Příležitost
Chcete si vydělat a nevíte jak?
V lepším případě prací,
jen s tím rozdílem, že s námi
si vyděláte a nejen ruce z kapes.
Divit se můžete až po zavolání
na 775 699 756.
Hledáme na VPP: elektromechanik –
(obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 571 620 763, 10 - 14h.
www.studio365.eu
Přijmu pracovníka na zahradnické práce. Tel. 739 563 168.
Přijmeme na HPP: elektromechanik
– (obor elektromechanik, elektromontér), pro opravy nářadí a strojů vyhl. 50
min. § 6, nutná praxe, spolehlivost,
dobrá komunikace. Stručný profesní
životopis zašlete na: servis@semarplus.cz, příp. kontaktujte: p. Nový
582 342 962.
Přijmu kosmetičku na Žl, garanství zajištěno. Tel.: 775 079 985.
www.domajob.cz Trend 21. st
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
Nabízím přivýdělek. Vhodné pro každého, časově nenáročné. Volejte na tel.
číslo: 733 327 793 po 15.00 hod.
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.
Hledáte práci? Přijmeme kadeřnici/ka, kosmetičku a manikérku na ŽL.
Informace na tel.: 731 11 52 50.
Hledám obchodního zástupce pro Ol.
kraj. Tel.: 608 025 895.
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.
Kariéra - www.internetjob.cz/simi
Oděvní firma přijme asistentku ředitele. Středoškolské vzdělání v oboru, znalost italského (anglického) jazyka, ŘP. sk. B, práce na PC.
Kontakt: 602 75 8 0 18.
Přijmu spolupracovníky.
Nadstandardní příjem. Tel.: 605 813
574.
Zavedená firma přijme: pokrývače,
klempíře, tesaře do HPP. Tel.: 608 832
016.
Pohlídám vaše dítě u mě doma. Tel.:
732 466 293.
Přijmu brigádníka na pomocné práce
při montáži skříní, markýz, venkovních rolet. 777 130 560.
Spol. Cetsap s.r.o., přijme do HPP obkladače, zedníky. Požadujeme: min. 3
roky praxe, ŘP sk. B, flexibil a zodp.
Plat dohodou. 777 942 021.
Přijmeme řidiče taxi. Tel.: 777 140 499,
www.me-taxi.cz
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práce
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.

služby

služby

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

Masáže do domu, klasická, sportovní,
rekondiční, medová. Radka Bezslezinová, mob.: 775 093 314.

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

JISTÁ PŮJČKA, HOTOVOST
KAŽDÉMU 20 – 175.000 Kč. BEZ
NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ.
TEL.: 775 972 354.

Hledám spolupracovníky OZ. Tf: 777
938 973.
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
Do pracovního poměru na dobu neurčitou přijmeme natěrače kovových
konstrukcí (lakýrníka)
Požadujeme: - vyučení v oboru nebo
dlouhodobější zkušenost v profesi, zkušenost s nanášením barvy vysokotlakým stříkacím zařízením, - pečlivost
a zodpovědný přístup k práci. Nabízíme:
- závodní stravování, - týden dovolené
navíc, příspěvek na penzijní připojištění. Kontakt: Strojírny Prostějov, a.s.,
Kojetínská 5, PV, tel.: 582 301 614,
582 301 664,
e-mail: antonickoval@sppv.cz
Hledám kadeřnici na ŽL. Tel.: 731 073
743.
Přijmu obsluhu do pohostinství. Praxe
nutná! Věk není překážkou. Tel.: 603
528 679.
Pila Otaslavice s.r.o. přijme brigádníky. Tel.: 582 371 493.
Bar herna Ponorka, přijme servírku
(číšníka) a kuchařku (kuchaře). Tel.:
602 588 617.
Firma ELMO-PLAST s.r.o. pro své
pracoviště v Alojzově přijme zaměstnance na pozici účetní/ administrativní pracovnice. Požadujeme: základní znalost PÚ a ANJ, znalost programu MS Word, Excel, znalost programu Pohoda výhodou, pozitivní přístup k práci, samostatnost. Životopisy
zasílejte
na:
e-mail:
uctarna@elmoplast.cz
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), svář. průkaz aletro, plyn, CO2.
Doprava z PV do zaměstnání zajištěna.
Nástup ihned. Tel.: 582 333 380.
Potřebujete pomoct s drobnými opravami v bytu, RD? Jsem zde! Instalatérské a zámečnické práce. Tel.: 775 036
376.
Přijmeme spolupracovníky na HPP
nebo brigádu. Výplata denně! Tel. 774
664 892.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
www.zhubni.info
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, renovace koupelen, kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo email: dacel@seznam.cz.
NEJSCHVALOVANĚJŠÍ PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ A RUČITELE
10 AŽ 100.000 Kč
SCHVALITELNOST 95 %
SPOLUPRÁCE MOŽNÁ
TEL.: 774 744 459
Stěhování, vyklízení, zednické práce,
775 132 134.

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

RYCHLÁ PŮJČKA 20 – 75.000 KČ
BEZ POPLATKŮ ZA VYŘÍZENÍ
PŮJČÍM VŠEM NA PŘÍJEM
HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
TEL.: 774 736 254.
STĚHOVÁNÍ RYBAŘÍK
Vyklízecí a demoliční práce.
Tel.: 604 389 367, Prostějov.
www.hubnete.cz/rami
Tel.: 603 816 854
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence vč. daňového přiznání.
Tel.: 608 88 24 24.
Stavební firma Kroupa – veškeré stavební práce. Tel.: 605 86 41 40,
www.ladislavkroupa.cz
Provádíme strojní čištění podlah
(haly, dílny, garáže, terasy atd.), autointeriérů, koberců a sedacích souprav.
Milan Revay: 582 38 23 25, 604 43 93
02.
Pečení domácích dortů, zákusků,
drobného cukroví a perníčků pro
různé příležitosti. Příjem objednávek
na tel.: 776 30 94 40.
Pokládka zámkové dlažby, fasády a
jiné práce. Tel. 720 318 195.
Bankovní nebankovní půjčky!!! Super hypo až na dobu 30 let. Ručíte tím,
co nabídnete. Konsolidace půjček, odkup a vymáhání pohledávek, kreditní
karty až do 500.000 Kč bez P.P. Řešení pro každého. Volejte 605 813 574.
Půjčky – rychle. Tel.: 777 785 634.
Provádím sádrokartonářské práce.
Dokončovací stavební, malířské a
výškové práce od A – Z. Tel.: 603 323
750.

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

Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.

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

Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr a příjem neřešíme. Půjčky, úvěry a nebankovní hypotéky až
na 30 let pro každého do 48 hod. Volejte 731 933 795.

Zasáhla vás finanční krize? Přišli jste o
zaměstnání? Končíte mateřskou dovolenou? Nevíte si rady, kam nastoupit?
Zajímavá pracovní příležitost. Tel. 777
882 644.
Hledáme obchodního referenta - znalost NJ slovem i písmem, internet, ŘP.
výhodou. Tel.: 603 204 749

auto-moto
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize
Plumlov nabízí nepotřebný majetek:
TRAKTOR Z 9540 r.v. 1998 s lesnickou nástavbou, minimální cena
150.000 Kč. OPEL CAMPO 2,5 TD,
4x4, r.v. 2000, minimální cena 38.000
Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez
DPH. Prostředky je možné si prohlédnout v areálu Správy služeb Plumlov.
Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce –
zalepené obálky s kontaktními údaji a
nabídkovou cenou bez DPH dodejte
nejpozději do 6.4.2009 na níže uvedený
kontakt. V případě zájmu kontaktujte: p.
Milan Otáhal, ředitelství divize Plumlov, Lesnická 463, 798 03 Plumlov. Tel.:
582 302 145, mobil: 605 206 829.

Zázrak! Půjčky do 500.000 Kč pro
všechny a bez keců. 775 360 366 do
14.00 hod.
Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Tel.: 608
746 000.
Akce pro všechny! Nebudeme slibovat, ale konat. Půjčky do 300tis. s možností, pro nezaměstnané a bez ručení.
Volejte 733 348 508 a to ihned bez
otálení.
Dlouhý čas strávený v bankách a bez
úspěchu nahradíme jednou schůzkou.
Nečekejte týdny na odpověď. Půjčíme vám skutečně a v tento den můžete mít úvěr spuštěn, tak nekoukat a
volat 733 359 088.
Nabízím překlady krátkých textů –
německý jazyk. Tel.: 605 277 026.

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

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

Jarní úklid zahrady, průklest a zmlazování dřevin, růží, živých plotů, vyčištění záhonů a trávníků. Tel.: 737 867
950.
Zasáhla vás finanční krize? My vám
pomůžeme! Ručení směnkou až
200.000! Konsolidace půjček, expres!
Volejte 603 898 883.
Exekuce, dluhy vyplatíme – zást. nutná. Hotovost poskytneme, bez registrů
a poplatků. 775 972 353.
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.
Vydělejte na burze min. 300 euro
denně novým systémem CFD. Novinka v ČR. Možno i pro laiky a začátečníky. Tel. 603 342 281.
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.
Na směnku až 200.000 Kč, bez zástavy, bez ručitele, bez prokazování příjmů, bez registru. Tel.: 774 664 892.
Půjčíme každému!!! Superhypotéka
až na 30 let. Ručíte tím, co teprve nabydete. Řešíme exekuce do 48 hodin.
Konsolidace půjček. Volejte 604 350
741.
Potřebujete půjčku? Nebo větší úvěr?
Vstup švýcarského kapitálu na český
trh! Volejte 775 344 666.
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.

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
Dne 23. března 2009
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Milady HRDIBORSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a zarmoucená rodina.

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 ofrankované obálky z německa do naší země. Nabídky na kontakt: 732 90 70 33.

Provádím rekonstrukce koupelen, bytových jader, půdní vestavby. Tel.: 603
498 695.

KERAMIKA PLUS

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

Chcete vědět, jak získat doživotní rentu? Nabízíme i spolupráci. doxe@seznam.cz, tel.: 777 336 543, 737
462 763.

Stavby plotů, zídek, face block, pokládka zámkové dlažby. Tel.: 720 318
195.

Karel Sochor

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

www.azhubni.cz Jde to!

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

Střechy. Tel.: 720 318 195.

vzpomínáme

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

Vodo-topo-plyn – 608 747 788.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
prodej jablek
(pro malo - velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
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.
Prodám levně patrovou postel. Tel.:
728 459 087.
7ks nových skleněných střešních tašek, 300 Kč/ks, 606 940 306.
1 ks větrací komínek Tondach. Barva
stodo 12 starošedá, 1.500 Kč. Tel.:
606 940 306.

Nekončí smutné vzpomínání
na den 23.3.2002,
uplynulo 7 roků, kdy ze života
plného zdraví
a radosti, musela nedobrovolně,
po nezdařeném
chirurgickém výkonu
Longovou metodou, odejít
paní Jiřina SOTORNÍKOVÁ.
Odešla tiše, jako když hvězda
padá, jen slzy a bol zanechala.
Teď často já vyzýván noc,
aby zkrátila život den.
Prosím o tichou vzpomínku.
Manžel.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled dávali
sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval, nepřestane
vzpomínat.
Na krásná léta s tebou prožitá,
nezapomeneme do konce
našeho života.

Prodám nové zahořené PC dualcore 2
x 2 GHz, HDD160GB, DDR 2 – 2
GB, grafika int., DVD – RW, LAN,
24 měsíců zár. Cena 5.700 Kč. Tel.:
608 024 038.
Prodám perský koberec 4x3,5 m, zachovalý, béžové vybarvení. Cena
1.000 Kč. Tel.: 605 48 18 20.
Žluté rifle, ruč. plet. svetr modrý, kalhoty černé a skořicové, boty č. 4, 723
291 686.

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.

Dne 23. března 2009 by oslavil
80. narozeniny náš manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
strýc, švagr a tchán,
pan Zdeněk CHARVÁT
z Prostějova, Šárka č. 44
a dne 2. května 2009
vzpomeneme
1. smutné výročí jeho
náhlého úmrtí.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají:
manželka Květoslava
syn Zdeněk s rodinou,
syn Petr s rodinou,
vnoučata Hana s manželem
Martinem,
Zdeněk, Lukáš a Petra
pravnučky Sárinka a Markétka

Hodinový
manžel
Potøebujete

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

VOLEJTE:

775 562 356

Potřebujete rychlé peníze? Máme pro
vás express službu. Možnost ručením
druž. bytem, nebank. sektor. Volejte
773 546 234.
Jste totálně na dně? Nebankovní peníze, registr neřešíme, máme řešení
pro každého i do 48 hod. 774 664 892.
Všichni slibují, ale my půjčujeme. Hotovost na účet, bez potvrzení příjmů,
bez poplatku předem. Potřebujete jen
platný OP a peníze jsou vaše! Volejte
ihned 775 344 666.
Nebankovní peníze! Registr a příjem
neřešíme. Nebankovní hypotéka až na
30 let. Konsolidace půjček, kreditní
karty, směnky. 604 420 823.

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

Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád. Tel.: 773 689 442.

seznámení

PROSTÌJOVSKÝ

34/180/90 hledá na Slavíčka bytnou,
krásnou, milou a vtipnou co umí vařit,
žehlit, uklízet, prát a večer si pod peřinou bude se mnou hrát. Tel.: 776 703
737.

různé
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VEÈERNÍK

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ DŮM

Komenského 6, PV
Otevírací doba:

PO - PÁ 1000 - 1700
SO

900 - 1200

Tel.: 602 730 669

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
Dne 29.3.2009 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava BOSÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinou.

NOVÉ MODELY
SUPERIOR, APACHE
A STRATOS
JIž
V PRODEJI

23. března 2009

FOTBAL EXTRA

s podtitulem podzim 2008/2009 - 10. díl

PODZIMNÍ TABULKY
FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
I.A TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS
-SKUPINA „B“
1. TJ Sokol Bělotín
2. TJ Sokol Troubky
3. SK Jesenec
4. FKM Opatovice-Všechovice
5. FK Brodek u Přerova
6. Sokol Kožušany
7. TJ Sokol ORESVO Plumlov
8. SK Náměšť na Hané
9. FK Nové Sady
10. TJ Sokol Čechovice
11. TJ Sokol Klenovice n/H.
12. TJ Sokol Mostkovice
13. Spartak VTJ Lipník n/B.
14. SK Lipová

15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14
15

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

2
4
3
4
3
0
2
2
7
0
4
6
1
2

3
2
3
3
5
7
6
7
4
9
7
7
10
11

28:11
30:10
36:17
23:19
42:31
27:27
31:29
30:30
15:14
19:29
24:33
13:26
13:31
7:31

32
31
30
28
24
24
20
20
19
18
16
12
10
8

I.B TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS
-SKUPINA „A“
1. Tatran Všechovice
2. FK Býškovice-H. Újezd
3. TJ Slavoj Kojetín
4. TJ Haná Prostějov
5. TJ Sokol Horní Moštěnice
6. FC Kostelec n/H.
7. TJ Sokol Hustopeče n/B.
8. TJ Sokol Vrchoslavice
9. TJ Sokol Pivín
10. TJ Haná Nezamyslice
11. Sokol Domaželice
12. TJ Sokol Radslavice
13. TJ Sokol Tovačov
14. FK Němčice n/H.

15 11
15 10
15 9
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 4
15 3
15 2
15 1
15 2
15 1

3
1
4
3
4
4
5
5
3
4
5
7
3
5

1
4
2
4
4
4
4
4
8
8
8
7
10
9

42:10
26:13
32:20
34:21
20:11
23:19
25:18
25:21
23:43
14:20
15:32
13:31
16:29
12:32

36
31
31
27
25
25
23
23
15
13
11
10
9
8

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
-II. TŘÍDA
1. TJ Sokol Určice "B"
2. TJ Sokol Vrahovice
3. Sokol Konice "B"
4. Sokol Bedihošť
5. TJ Sokol Zdětín
6. TJ Sokol Protivanov "B"
7. FC Hvozd
8. Sokol Přemyslovice
9. TJ Sokol Držovice
10. FC Dobromilice
11. FC Výšovice
12. TJ Sokol Čechovice "B"
13. Sokol Brodek u Pv
14. Sokol Otaslavice

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

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

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

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

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

OFS PROSTĚJOV
-III. TŘÍDA
1. TJ Jiskra Brodek u Konice
2. Sokol Olšany
3. TJ Otinoves
4. FC Kralice na Hané „B“
5. TJ Smržice
6. TJ Pavlovice u Kojetína
7. FC Ptení
8. FC Kostelec na Hané „B“
9. TJ Horní Štěpánov
10. Sokol Čechy pod Kosířem
11. TJ Vitčice
12. Sokol Vícov
13. SK Jesenec „B“
14. TJ Tištín

15 12
15 9
15 9
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 4
15 4
15 3

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

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

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

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

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
-STARŠÍ DOROST
1. SK Líšeň
2. HFK Třebíč, o.s.
3. 1. SK Prostějov
4. FC Viktoria Otrokovice
5. Tatran Brno Bohunice
6. SFK Vrchovina
7. FC Velké Meziříčí
8. MSK Břeclav
9. ČAFC Židenice Brno
10. FK Humpolec
11. FC Slovan Havl. Brod
12. FC Dosta Bystrc-Kníničky
13. FK Kunovice
14. ČSK Uherský Brod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67:13
69:10
42:14
45:16
26:42
22:22
27:44
26:38
22:29
14:35
18:26
16:50
16:38
17:50

40
37
37
34
22
21
21
20
17
13
11
11
9
7

KRAJSKÝ PŘEBOR
-STARŠÍ DOROST
1. FK SAN-JV Šumperk
2. 1. HFK Olomouc „B“
3. TJ Tatran Litovel
4. FK Mohelnice/Moravičany
5. Spartak VTJ Lipník n/B
6. TJ Sokol Čechovice
7. FKM Konice
8. Slovan Černovír
9. Viktoria Přerov
10. TJ Haná Nezamyslice
11. FK Šternberk
12. TJ Sokol Tovačov
13. FC Kralice na Hané
14. FC Kostelec n/H.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
12
10
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2

1
4
1
4
1
3
3
2
2
1
2
2
3
1

1
0
2
1
7
6
6
7
8
10
10
10
10
12

FOTBALOVÝ REGIONÁLNÍ START JE TU! PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK VÁM NABÍZÍ ROZLOSOVÁNÍ VĚTŠINY SOUTĚŽÍ

Fotbalisté jdou do boje!

Po zahájení bojů ve fotbalových
divizích a krajských přeborech, se
ke slovu dostávají i další fotbalové
soutěže. Během následujících čtrnácti dní se naplno rozjedou na
fotbalových trávnících prostějovského regionu i všechny další fotbalové soutěže. Většina jich má
naplánovaný start na první dubnový víkend, ale například Přebor OFS dorostu už svou jarní eskapádu začal v předcházejících
dvou dnech. O příštím víkendu
jsou pak na programu dohrávky v
podobě podzimních restů.
Svůj odložený zápas v Lipníku nad
Bečvou například odehraje účastník
I.A třídy Olomouckého KFS TJ Sokol ORESVO Plumlov a dvě utkání

má na programu také Přebor OFS
Prostějov. Na následující dvoustraně
tak máte vy fotbaloví fanoušci k dispozici jízdní řády v podobě losů jarních částí fotbalových soutěží, kterých se účastní zástupci Prostějovska. Od I.A třídy Olomouckého
KFS, přes I.B třídu, Přebor OFS Prostějov II. třídu, III. třídu OFS Prostějov až po Moravskoslezskou divizi
dorostu a také Krajský přebor společně s Krajskou dorosteneckou soutěží. U většiny rozlosování jsou pak
pro zajímavost uvedeny i tipy redakce na konečné umístění a u soutěží
OFS Prostějov jistě nepohrdnete ani
tabulkami oficiálních úředních termínů. Jelikož byla letošní zimní pauza hodně dlouhá, tak pro osvěžení

paměti poslouží dozajista i uvedení
podzimních tabulek výše zmíněných soutěží. Je nabíledni, že fotbal
je nejpopulárnějším sportem světa a
i když to tak v posledních letech na
první pohled na Prostějovsku nevypadá, sportovní redakce Prostějovského Večerníku se bude každovíkendovým fotbalovým bitvám v
regionu co nejrozsáhleji věnovat. Od
příštího týdne se tedy vy příznivci tohoto nejkrásnějšího sportu můžete
těšit na drtivou většinu nejaktuálnějších fotbalových tabulek doplněných o podrobné zpravodajství ze
zápasů našich regionálních zástupců
v divizi (Konice, Protivanov), Přeboru OKFS (Kralice n.H., Určice),
I.A třídy OKFS (Jesenec, Plumlov,

Už to začne! Do boje se jistě chystají i fotbalisté Sokola Přemyslovice a TJ Sokol Vrahovice, kteří se na podzim rozešli smírně 2:2….
Foto: Z. Vysloužil
Čechovice, Klenovice n.H., Most- OFS Prostějov. Doufáme tedy, že se
kovice, Lipová), jediného zástupce fotbalovým fajnšmekrům zavděčíse jménem města v názvu v mužs- me a zdárně se společně probijeme
kých soutěží TJ Haná Prostějov a maratónem nastávajícího jarního
také vybraného střetnutí ze soutěží fotbalového šílenství…

Los I.A třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS - jarní část:
Dohrávka 14. kola, sobota 28.
března: Spartak VTJ Lipník n./B. TJ ORESVO Sokol Plumlov.
16. kolo 4.-5. dubna 2009: FK Brodek u Přerova - Lipník n./B., FKM
Opatovice-Všechovice - TJ Sokol
Bělotín, SK Jesenec - TJ Sokol
Troubky (neděle 5.4., 16:00 hodin),
SK Lipová - TJ Sokol Klenovice
n.H. (neděle 5.4., 16:00 hodin), TJ
Sokol Mostkovice -TJ Sokol Čechovice (neděle 5.4., 16:00 hodin),
TJ Sokol Kožušany - FK Nové Sady,
SK Náměšť na Hané - TJ ORESVO
Sokol Plumlov (neděle 5.4., 16:00
hodin).
17. kolo, 11.-12. dubna 2009: FK
Brodek u Přerova - SK Jesenec (sobota 11.4., 16:00 hodin), Spartak
VTJ Lipník nad Bečvou - SK Náměšť na Hané, TJ ORESVO Sokol
Plumlov -TJ Sokol Kožušany (sobota 11.4., 16:00 hodin), FK Nové
Sady -TJ Sokol Mostkovice (sobota
11.4., 16:00 hodin), TJ Sokol Čechovice - FKM Opatovice-Všechovice (neděle 12.4., 16:00 hodin), TJ
Sokol Bělotín - SK Lipová (neděle
12.4., 16:00 hodin), TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol Troubky
(sobota 11.4., 16:00 hodin).

18. kolo, 18.-19. dubna 2009: SK
Jesenec - TJ Sokol Klenovice n.H.
(neděle 19.4., 16:30 hodin), Troubky
- Bělotín, SK Lipová -TJ Sokol Čechovice (neděle 19.4., 16:30 hodin),
Opatovice - Nové Sady, TJ Sokol
Mostkovice - TJ ORESVO Sokol
Plumlov (neděle 19.4., 16:30 hodin), Kožušany - Lipník n./B., Náměšť na Hané - Brodek u Přerova.
19. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Náměšť na Hané - SK Jesenec (sobota 25.4., 16:30 hodin), Brodek u
Přerova - Kožušany, Lipník n./B. TJ Sokol Mostkovice (sobota 25.4.,
16:30 hodin), TJ ORESVO Sokol
Plumlov - Opatovice (sobota 25.4.,
16:30 hodin), Nové Sady - SK Lipová (sobota 25.4., 16:30 hodin), TJ
Sokol Čechovice - Troubky (neděle
26.4., 16:30 hodin), Bělotín TJ Sokol Klenovice n.H. (neděle
26.4., 16:30 hodin).
20. kolo, 2.-3. května 2009: SK Jesenec - Bělotín (neděle 3.5., 16:30
hodin), TJ Sokol Klenovice n.H. TJ Sokol Čechovice (sobota 2.5.,
16:30 hodin), Troubky - Nové Sady,
SK Lipová - TJ ORESVO Sokol
Plumlov (neděle 3.5., 16:30 hodin),
Opatovice - Lipník n./B., TJ Sokol

Mostkovice - Brodek u Přerova (neděle 3.5., 16:30 hodin), Kožušany Náměšť na Hané.
21. kolo, 9.-10. května 2009: Kožušany - SK Jesenec (neděle 10.5.,
16:30 hodin), Náměšť na Hané - TJ
Sokol Mostkovice (sobota 9.5.,
16:30 hodin), Brodek u Přerova Opatovice, Lipník - SK Lipová (sobota 9.5., 16:30 hodin), TJ ORESVO Sokol Plumlov -Troubky (sobota 9.5., 16:30 hodin), Nové Sady TJ Sokol Klenovice n.H. (sobota
9.5., 16:30 hodin), TJ Sokol Čechovice - Bělotín (neděle 10.5., 16:30
hodin).
22. kolo, 16.-17. května 2009: SK
Jesenec -TJ Sokol Čechovice (neděle 17.5., 16:30 hodin), Bělotín Nové Sady,TJ Sokol Klenovice n.H.
- TJ ORESVO Sokol Plumlov (sobota 16.5., 16:30 hodin), Troubky Lipník n./B., SK Lipová - Brodek u
Přerova (neděle 17.5., 16:30 hodin),
Opatovice - Náměšť na Hané, TJ
Sokol Mostkovice - Kožušany (neděle 17.5., 16:30 hodin).
23. kolo, 23.-24. května 2009: TJ
Sokol Mostkovice - SK Jesenec (neděle 24.5., 16:30 hodin), Kožušany Opatovice, Náměšť na Hané - SK

Lipová (sobota 23.5., 16:30 hodin),
Brodek u Přerova - Troubky, Lipník
n./B. - TJ Sokol Klenovice na Hané
(sobota 23.5., 16:30 hodin), TJ
ORESVO Sokol Plumlov - Bělotín
(sobota 23.5., 16:30 hodin), Nové
Sady - TJ Sokol Čechovice (sobota
23.5., 16:30 hodin).
24. kolo, 30.-31. května 2009: SK
Jesenec - Nové Sady (neděle 31.5.,
16:30 hodin), TJ Sokol Čechovice TJ ORESVO Sokol Plumlov (neděle 31.5., 16:30 hodin), Bělotín - Lipník n./B., TJ Sokol Klenovice n.H. Brodek u Přerova (sobota 30.5.,
16:30 hodin), Troubky - Náměšť na
Hané, SK Lipová - Kožušany (neděle 31.5., 16:30 hodin), Opatovice
- TJ Sokol Mostkovice (neděle
31.5., 10:00 hodin).
25. kolo, 6.-7. června 2009: Opatovice - SK Jesenec (neděle 7.6., 10:00

TJ Sokol Vrchoslavice (sobota
18.4., 16:30 hodin), TJ Haná Nezamyslice - Horní Moštěnice (sobota
18.4., 16:30 hodin), Tovačov Býškovice, TJ Haná Prostějov - TJ
Sokol Pivín (sobota 18.4., 16:30 hodin), Hustopeče - Všechovice, FK
Němčice nad Hanou - Domaželice.
19. kolo, 25.-26. dubna 2009: FK
Němčice nad Hanou - FC Kostelec
na Hané (sobota 25.4., 16:30 hodin),
Domaželice - Hustopeče n./B., Všechovice - TJ Haná Prostějov (neděle
26.4., 16:30 hodin), TJ Sokol Pivín Tovačov (neděle 26.4., 16:30 hodin), Býškovice -TJ Haná Nezamyslice (neděle 26.4., 10:15 hodin),
Horní Moštěnice - Kojetín,TJ Sokol
Vrchoslavice - Radslavice.
20. kolo, 2.-3. května 2009: FC
Kostelec na Hané -TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 3.5., 16:30 hodin),
Radslavice - Horní Moštěnice, Kojetín - Býškovice, TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Pivín (sobota
2.5., 16:30 hodin), Tovačov Všechovice, TJ Haná Prostějov Domaželice, Hustopeče n./B. - FK
Němčice nad Hanou (neděle 3.5.,
16:30 hodin).

21. kolo, 9.-10. května 2009: Hustopeče n./B. - FC Kostelec na Hané
(neděle 10.5., 16:30 hodin), FK Němčice nad Hanou -TJ Haná Prostějov (sobota 9.5., 16:30 hodin), Domaželice - Tovačov,Všechovice - TJ
Haná Nezamyslice (neděle 10.5.,
16:30 hodin), TJ Sokol Pivín - Kojetín (neděle 10.5., 16:30 hodin),
Býškovice - Radslavice, Horní Moštěnice -TJ Sokol Vrchoslavice (sobota 9.5., 16:30 hodin).
22. kolo, 16.-17. května 2009: FC
Kostelec na Hané - Horní Moštěnice (neděle 17.5., 16:30 hodin), TJ
Sokol Vrchoslavice - Býškovice
(neděle 17.5., 16:30 hodin), Radslavice - TJ Sokol Pivín (neděle 17.5.,
16:30 hodin), Kojetín - Všechovice,
TJ Haná Nezamyslice - Domaželice
(sobota 16.5., 16:30 hodin), Tovačov - FK Němčice nad Hanou (neděle 17.5., 16:30 hodin), TJ Haná
Prostějov - Hustopeče n./B. (sobota
16.5., 16:30 hodin).
23. kolo, 23.-24. května 2009: TJ
Haná Prostějov - FC Kostelec na
Hané (sobota 23.5., 16:30 hodin),
Hustopeče n./B. - Tovačov, FK Němčice nad Hanou -TJ Haná Neza-

(NE 16:00), Vrahovice - Otaslavice
(SO 16:00).
18. kolo, 18.-19. dubna 2009: Určice „B“ -Vrahovice (SO 16:30), Otaslavice - Zdětín (NE 16:30), Dobromilice - Čechovice „B“ (NE 16:30),
Přemyslovice „A“ - Konice „B“,
Brodek u Pv - Výšovice (NE
16:30), Držovice - Bedihošť (SO
16:30), Hvozd - Protivanov „B“
(SO 16:30).
19. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Hvozd - Určice „B“ (SO 16:30),
Protivanov „B“ - Držovice (SO
16:00, hřiště Držovice), Bedihošť Brodek u Pv (NE 10:00, hřiště Hrubčice), Výšovice - Přemyslovice
„A“ (NE 16:30), Konice „B“ - Dobromilice, Čechovice „B“ - Otaslavice (SO 16:30), Zdětín - Vrahovice
(NE 16:30).
20. kolo, 2.-3. května 2009: Určice
„B“ - Zdětín (SO 16:30), Vrahovice
- Čechovice „B“ (SO 16:30), Otaslavice - Konice „B“ (NE 16:30),

Dobromilice - Výšovice (NE
16:30), Přemyslovice „A“ - Bedihošť, Brodek u Pv - Protivanov „B“
(NE 16:30), Držovice - Hvozd (SO
16:30).
21. kolo, 9.-10. května 2009: Držovice - Určice „B“ (SO 16:30),
Hvozd - Brodek u Pv (SO 16:30),
Protivanov „B“ - Přemyslovice „A“
(SO 16:30), Bedihošť - Dobromilice (NE 10:00, hřiště Hrubčice),
Výšovice - Otaslavice (NE 16:30),
Konice „B“ - Vrahovice, Čechovice
„B“ - Zdětín (SO 16:30).
22. kolo, 16.-17. května 2009:
Určice „B“ - Čechovice „B“ (SO
16:30), Zdětín - Konice „B“ (NE
16:30), Vrahovice - Výšovice (SO
16:30), Otaslavice - Bedihošť (NE
16:30), Dobromilice - Protivanov
„B“ (NE 16:30), Přemyslovice „A“
- Hvozd, Brodek u Pv - Držovice
(NE 16:30).
23. kolo, 23.-24. května 2009: Brodek u Pv - Určice „B“ (NE 16:30),

1. TJ Horní Štěpánov
2. TJ Smržice
3. FC Kralice n.H „B“
4. FC Ptení
5. FC Kostelec n.H. „B“
6. TJ Vitčice
7. SK Jesenec „B“
8. Sokol Čechy p.K.
9. Sokol Olšany u Pv
10. Sokol Vícov
11. TJ Otinoves
12. Jiskra Brodek u K.
13. TJ Pavlovice
14. Sokol Tištín

Ptení - Horní Štěpánov, Kralice „B“
- Smržice.
18. kolo, 18.-19. dubna 2009: Tištín - Kralice „B“, Smržice - Ptení, Horní Štěpánov - Kostelec
„B“, Pavlovice -Vitčice, Brodek u
Konice - Jesenec „B“, Otinoves Čechy pod Kosířem, Vícov Olšany.
19. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Vícov - Tištín, Olšany - Otinoves,
Čechy pod Kosířem - Brodek u Konice, Jesenec „B“ - Pavlovice, Vitčice - Horní Štěpánov, Kostelec „B“ Smržice, Ptení - Kralice „B“.
NE
NE
NE
NE
hlášenky
SO
hlášenky
NE
SO
NE
hlášenky
NE
NE
NE

Kralice „B“ - Jesenec „B“, Smržice
- Čechy pod Kosířem, Horní Štěpánov - Olšany, Pavlovice - Vícov,
Brodek u Konice - Otinoves.
23. kolo, 23.-24. května 2009: Brodek u Konice - Tištín, Otinoves Pavlovice, Vícov - Horní Štěpánov,
Olšany - Smržice, Čechy pod Kosířem - Kralice „B“, Jesenec „B“ Ptení, Vitčice - Kostelec „B“.
24. kolo, 30.-31. května 2009: Tištín - Vitčice, Kostelec „B“ - Jesenec
„B“, Ptení - Čechy pod Kosířem,
Kralice „B“ - Olšany, Smržice -

Vícov, Horní Štěpánov - Otinoves,
Pavlovice - Brodek u Konice.
25. kolo, 6.-7. června 2009: Pavlovice -Tištín, Brodek u Konice - Horní Štěpánov, Otinoves - Smržice,
Vícov - Kralice „B“, Olšany - Ptení,
Čechy pod Kosířem - Kostelec „B“,
Jesenec „B“ - Vitčice.
26. kolo, 13.-14. června 2009: Tištín - Jesenec „B“, Vitčice - Čechy
pod Kosířem, Kostelec „B“ - Olšany, Ptení -Vícov, Kralice „B“ - Otinoves, Smržice - Brodek u Konice,
Horní Štěpánov - Pavlovice.

ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

7.6., 16:30 hodin), TJ Haná Prostějov - TJ Haná Nezamyslice (sobota
6.6., 16:30 hodin), Hustopeče n./B. Kojetín, FK Němčice nad Hanou Radslavice (sobota 6.6., 16:30 hodin),Domaželice-TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 7.6., 10:00 hodin),
Všechovice - Horní Moštěnice, TJ
Sokol Pivín - Býškovice (neděle
7.6., 16:30 hodin).
26. kolo, 13.-14. června 2009: FC
Kostelec na Hané - TJ Sokol Pivín
(neděle 14.6., 16:30 hodin), Býškovice - Všechovice, Horní Moštěnice
- Domaželice, TJ Sokol Vrchoslavice - FK Němčice nad Hanou (neděle 14.6., 16:30 hodin), Radslavice Hustopeče n./B., Kojetín - TJ Haná
Prostějov (sobota 13.6., 16:30 hodin), TJ Haná Nezamyslice -Tovačov (sobota 13.6., 16:30 hodin).

jov - ČSK Uherský Brod (sobota
4.4., 10:15 a 12:30, hřiště Olšany),
Humpolec - Břeclav, Vikt. Otrokovice - Třebíč, Bohunice - Židenice,
Líšeň - Vrchovina, Havl. Brod Bystrc.
18. kolo, 11.-12. dubna 2009:
Velké Meziříčí - Havl. Brod, Bystrc
- Líšeň, Vrchovina - Bohunice, Ži-

Ilustrační foto: Z. Pěnička

21. kolo, 2.-3. května 2009: Břeclav - Velké Meziříčí, Uherský Brod
- Třebíč, Kunovice - Židenice, 1.
SK Prostějov - SFK Vrchovina (sobota 2.5., 10:15 a 12:30, hřiště
Olšany), Humpolec - Bystrc, Vikt.
Otrokovice - Havl. Brod, Bohunice
- Líšeň.
14. kolo, 6. května 2009: Velké
Meziříčí - Vrchovina, Židenice Bystrc, Třebíč - Havl. Brod, Břeclav - Líšeň, Uherský Brod - Bohunice, Kunovice - Vikt. Otrokovice,
1. SK Prostějov - FK Humpolec
(středa 6.5., 14:15 a 16:30, hřiště
Olšany).
22. kolo, 9.-10. května 2009: Velké
Meziříčí - Bohunice, Líšeň - Vikt.
Otrokovice, Havl. Brod - Humpolec, Dosta Bystrc - 1. SK Prostějov
(sobota 9.5., 10:15 a 12:30 hodin),

Vrchovina - Kunovice, Židenice Uherský Brod, Třebíč - Břeclav.
23. kolo, 16.-17. května 2009: Třebíč -Velké Meziříčí, Břeclav - Židenice, Uherský Brod - Vrchovina,
Kunovice - Bystrc, 1. SK Prostějov
- FC Slovan Havl. Brod (sobota
16.5., 10:15 a 12:30, hřiště Olšany), Humpolec - Líšeň, Vikt. Otrokovice - Bohunice.
24. kolo, 23.-24. května 2009:
Velké Meziříčí - Vikt. Otrokovice,
Bohunice - Humpolec, SK Líšeň 1. SK Prostějov (sobota 23.5.,
14:15 a 16:30 hodin), Havl. Brod Kunovice, Bystrc - Uherský Brod,
Vrchovina - Břeclav, Židenice Třebíč.
25. kolo, 30.-31. května 2009: Židenice
Velké Meziříčí, Třebíč - Vrchovina,

Břeclav - Bystrc, Uherský Brod Havl. Brod, Kunovice - Líšeň, 1.
SK Prostějov - Tatran Bohunice
(sobota 30.5., 10:15 a 12:30, hřiště
Olšany),
Humpolec
Vikt. Otrokovice.
26. kolo, 6.-7. června 2009: Velké
Meziříčí - Humpolec, FC Viktoria
Otrokovice - 1. SK Prostějov (neděle 7.6., 10:15 a 12:30 hodin), Bohunice - Kunovice, Líšeň - Uherský
Brod, Havl. Brod - Břeclav, Bystrc
- Třebíč, Vrchovina - Židenice.
15. kolo, 13.-14. června 2009: 1.
SK Prostějov - FC Velké Meziříčí
(sobota 13.6., 10:15 a 12:30, hřiště
Olšany), Humpolec - Kunovice,
Vikt. Otrokovice - Uherský Brod,
Bohunice - Břeclav, Líšeň - Třebíč,
Havl. Brod - Židenice, Bystrc Vrchovina.

Los Krajského přeboru dorostu - jarní část:

16. kolo, 4.-5. dubna 2009: FC
Viktorie Přerov - FK SAN-JV Šumperk, TJ Haná Nezamyslice - FC
Kralice na Hané (neděle 5.4., 10:00
starší, 12:15 mladší), FKM Konice
- FK Šternberk (sobota 4.4., 10:00 a
12:15 hodin), TJ Sokol Čechovice 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 4.4.,
10:00 a 12:15 hodin), TJ Slovan
Černovír - TJ Sokol Tovačov, TJ
Tatran Litovel - FC Kostelec na
Hané (sobota 4.4., 10:00 a 12:15),
FK Mohelnice-Moravičany - Spartak VTJ Lipník n./B..
17. kolo, 11.-12. dubna 2009: Mohelnice - Přerov, Lipník n./B. - Lito1. Všechovice, 2. TJ Haná Prostějov, 3. FC Kostelec na Hané, 4. Býško- vel, FC Kostelec na Hané - Černovice, 5. Slavoj Kojetín, 6. Horní Moštěnice, 7. Hustopeče n./B., 8. TJ So- vír (sobota 11.4., 9:00 a 11:15 hokol Vrchoslavice, 9. TJ Haná Nezamyslice, 10. TJ Sokol Pivín, 11. FK din), Tovačov -TJ Sokol Čechovice
(neděle 12.4., 10:00 a 12.15 hodin),
Němčice n./H., 12. Tovačov, 13. Radslavice, 14. Domaželice.
1. HFK Olomouc „B“ - FKM Konice (sobota 11.4., 10:15 a 12:30
hodin), Šternberk -TJ Haná Nezamyslice (sobota 11.4., 10:00 a 12.15
hodin), FC Kralice na Hané - ŠumDržovice - Přemyslovice „A“ (SO slovice „A“ - Určice „B“, Brodek u perk (sobota 11.4., 10:00 a 12.15
16:30), Hvozd - Dobromilice (SO Pv - Dobromilice (NE 16:30), Držo- hodin).
16:30), Protivanov „B“ - Otaslavice vice - Otaslavice (SO 16:30), Hvozd 18. kolo, 18.-19. dubna 2009: Pře(NE 16:30), Bedihošť - Vrahovice - Vrahovice (SO 16:30), Protivanov
(NE 10:00, hřiště Hrubčice), Výšo- „B“ - Zdětín (NE 16:30), Bedihošť vice - Zdětín (ST 20.5., 16:30), Ko- Čechovice „B“ (NE 10:00, hřiště
nice „B“ - Čechovice „B“.
Hrubčice), Výšovice - Konice „B“
24. kolo, 30.-31. května 2009: (NE 16:30).
16. kolo, 4.-5. dubna 2009: TJ SoUrčice „B“ - Konice „B“ (SO 26. kolo, 13.-14. června 2009: kol Určice - TJ Slavoj Kojetín (so16:30), Čechovice „B“ - Výšovice Určice „B“ - Výšovice (SO 16:30), bota 4.4., 13:45 hodin), FK Nemi(SO 16:30), Zdětín - Bedihošť (NE Konice „B“ - Bedihošť, Čechovice lany - TJ Sokol Vrahovice (sobota
16:30), Vrahovice - Protivanov „B“ „B“ - Protivanov „B“ (SO 16:30), 4.4. 13:30 hodin), FKM Opatovi(SO 16:30), Otaslavice „A“ - Hvozd Zdětín - Hvozd (NE 16:30), Vraho- ce-Všechovice - TJ Sokol Bělotín,
(NE 16:30), Dobromilice - Držovi- vice - Držovice (SO 16:30), Otasla- FK Kozlovice - FC Želatovice, TJ
ce (NE 16:30), Přemyslovice „A“ - vice „A“ - Brodek u Pv (NE 16:30), SK Chválkovice - FK Nové Sady,
Brodek u Pv.
Dobromilice - Přemyslovice „A“ SK Náměšť n.H. - FK Hlubočky, TJ
25. kolo, 6.-7. června 2009: Přemy- (NE 16:30).
Sokol Troubky - SK Červenka.
17. kolo, 11.-12. dubna 2009:
Troubky - TJ Sokol Určice (neděle
12.4., 10:30 hodin), Červenka Náměšť n.H., Hlubočky - Chválko1. Sokol Vrahovice, 2. Sokol Konice „B“, 3. Sokol Určice „B“, 4. Sokol
vice, Nové Sady - Kozlovice, ŽelaBedihošť, 5. FC Hvozd, 6. Sokol Přemyslovice, 7. Sokol Držovice, 8. So- tovice - Opatovice, Bělotín - Nemikol Protivanov, 9. Sokol Zdětín, 10. Sokol Brodek u Pv, 11. FC Výšovice, lany, TJ Sokol Vrahovice - Kojetín
12. FC Dobromilice, 13. Sokol Otaslavice, 14. Sokol Čechovice „B“.
(neděle 12.4., 10:30 hodin).

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ

Líšeň - Havl. Brod.
20. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Velké Meziříčí - Líšeň, Havl. Brod
- Bohunice, Bystrc -Vikt. Otrokovice, Vrchovina - Humpolec,
ČAFC Židenice - 1. SK Prostějov
(neděle 26.4., 10:15 a 12:30 hodin), Třebíč - Kunovice, Břeclav Uherský Brod.

rov - FC Kralice na Hané (sobota
18.4., 10:00 a 12:15 hodin), Šumperk - Šternberk, TJ Haná Nezamyslice - 1. HFK Olomouc „B“
(neděle 19.4., 10:00 a 12:15 hodin),
FKM Konice - Tovačov (sobota
18.4., 10:00 a 12:15 hodin), TJ Sokol Čechovice - FC Kostelec na
Hané (sobota 18.4., 10:00 a 12:15
hodin), Černovír - Lipník n./B., Litovel - Mohelnice.
19. kolo, 25.-26. dubna 2009: Litovel - Přerov, Mohelnice - Černovír,
Lipník n./B. - TJ Sokol Čechovice
(neděle 26.4., 10:00 a 12:15 hodin),
FC Kostelec na Hané - FKM Konice (sobota 25.4., 9:00 a 11:15 hodin), Tovačov -TJ Haná Nezamyslice (neděle 26.4., 10:00 a 12:15
hodin), 1. HFK Olomouc „B“ Šumperk, Šternberk - FC Kralice
na Hané (neděle 26.4., 10:00 a
12:15 hodin).
20. kolo, 2.-3. května 2009: Přerov - Šternberk, FC Kralice na
Hané - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 2.5., 10:00 a 12:15 hodin),
Šumperk - Tovačov, TJ Haná Neza-

myslice - FC Kostelec na Hané (neděle 3.5., 13:00 a 15:15 hodin),
FKM Konice - Lipník n./B. (sobota 2.5., 10:00 a 12:15 hodin), TJ Sokol Čechovice - Mohelnice (sobota
2.5., 10:00 a 12:15 hodin), Černovír - Litovel.
21. kolo, 9.-10. května 2009: Černovír - V. Přerov, TJ Tatran Litovel
- TJ Sokol Čechovice (sobota 9.5.,
10:00 a 12:15 hodin), FK Mohelnice-Moravičany - FKM Konice (sobota 9.5., 10:00 a 12:15 hodin, hřiště Moravičany), Spartak VTJ Lipník n./B. - TJ Haná Nezamyslice
(neděle 10.5., 16:30 a 18:15 hodin),
FC Kostelec na Hané - FK SANJV Šumperk (sobota 9.5., 9:00 a
11:15 hodin), TJ Sokol Tovačov FC Kralice na Hané (neděle 10.5.,
10:00 a 12:15 hodin), 1. HFK Olomouc "B" - Šternberk.
22. kolo, 16.-17. května 2009: V.
Přerov - 1. HFK Olomouc „B“,
Šternberk - Tovačov, FC Kralice na
Hané - FC Kostelec na Hané (sobota 16.5., 10:00 a 12:15 hodin),
Šumperk - Lipník n./B., TJ Haná

Nezamyslice - Mohelnice-Moravičany (neděle 17.5., 13:00 a 15:15
hodin), FKM Konice - Litovel (sobota 16.5., 10:00 a 12:15 hodin), TJ
Sokol Čechovice - Černovír (sobota 16.5., 10:00 a 12:15 hodin).
23. kolo, 23.-24. května 2009: TJ
Sokol Čechovice - Viktorie Přerov
(sobota 23.5., 10:00 a 12:15 hodin),
Černovír - FKM Konice (neděle
24.5., 10:00 a 12:15 hodin), Litovel
- TJ Haná Nezamyslice (sobota
23.5., 10:00 a 12:15 hodin), Mohelnice - Šumperk, Lipník n./B. - FC
Kralice na Hané (neděle 24.5.,
16:30 a 18:15 hodin), FC Kostelec
n.H. - Šternberk (sobota 23.5., 9:00
a 11:15 hodin), Tovačov - 1. HFK
Olomouc „B“.
24. kolo, 30.-31. května 2009: V.
Přerov - Tovačov, 1. HFK Olomouc „B“ - FC Kostelec na Hané
(sobota 30.5., 10:15 a 12:30 hodin,
hřiště Hodolany), Šternberk - Lipník, FC Kralice na Hané - Mohelnice-Moravičany (sobota 30.5.,
10:00 a 12:15 hodin), Šumperk - Litovel, TJ Haná Nezamyslice - Čer-

novír (neděle 31.5., 13:00 a 15:15
hodin), FKM Konice - TJ Sokol
Čechovice (sobota 30.5., 10:00 a
12:15 hodin).
25. kolo, 6.-7. června 2009: FKM
Konice - Viktorie Přerov (sobota
6.6., 10:00 a 12:15 hodin), TJ Sokol
Čechovice - TJ Haná Nezamyslice
(sobota 6.6., 10:00 a 12:15 hodin),
Černovír - Šumperk, Litovel - FC
Kralice na Hané (sobota 6.6., 10:00
a 12:15 hodin), Mohelnice - Šternberk, Lipník n./B. - 1. HFK Olomouc „B“, FC Kostelec na Hané Tovačov (sobota 6.6., 9:00 a 11:15
hodin).
26. kolo, 13.-14. června 2009:Viktorie Přerov - FC Kostelec na Hané
(sobota 13.6., 10:00 a 12:15), Tovačov - Lipník n./B., 1. HFK Olomouc „B“ - Mohelnice, Šternberk
- Litovel, FC Kralice na Hané Černovír (sobota 13.6., 10:00 a
12:15),Šumperk-TJ Sokol Čechovice (sobota 13.6., 10:00 a 12:15),
TJ Haná Nezamyslice - FKM Konice (neděle 14.6., 13:00 a 15:15
hodin).

Los Krajské soutěže dorostu OKFS-skupina „B“

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ

18. kolo, 18.-19. dubna 2009: TJ
Sokol Určice - TJ Sokol Vrahovice
(sobota 18.4., 14:15 hodin), Kojetín - Bělotín, Nemilany - Želatovice, Opatovice - Nové Sady, Kozlovice - Hlubočky, Chválkovice Červenka, Náměšť n.H. - Troubky.
19. kolo, 25.-26. dubna 2009:
Náměšť n.H. - TJ Sokol Určice
(sobota 25.4., 14:15 hodin), Troubky - Chválkovice, Červenka - Kozlovice, Hlubočky - Opatovice,
Nové Sady - Nemilany, Želatovice
- Kojetín, Bělotín - Vrahovice (sobota 25.4., 16:30 hodin).
20. kolo, 2.-3. května 2009: TJ Sokol Určice - Bělotín (sobota 2.5.,
14:15 hodin), TJ Sokol Vrahovice

KRAJSKÝ PŘEBOR
-MLADŠÍ DOROST
1. 1. HFK Olomouc „B“
2. FK SAN-JV Šumperk
3. FK Šternberk
4. Viktoria Přerov
5. Slovan Černovír
6. FK Mohelnice/Moravičany
7. FC Kostelec n/H.
8. TJ Sokol Tovačov
9. TJ Sokol Čechovice
10. TJ Tatran Litovel
11. Spartak VTJ Lipník n/B
12. FC Kralice na Hané
13. FKM Konice
14. TJ Haná Nezamyslice

15
15
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15
15
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50:15
46:13
34:19
37:17
64:19
45:17
43:29
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10:46
15:44
12:68
11:66
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63:12
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56:13
52:25
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33:33
39:27
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22:45
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18:54
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29:15
35:24
31:22
15:16
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7:53
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ
DOROST-SKUPINA „B“
1. FK Nemilany
2. FK Hlubočky
3. FK Nové Sady
4. SK Náměšť na Hané
5. TJ Sokol Vrahovice
6. FK Kozlovice
7. FC Želatovice
8. FKM Opatovice-Všech.
9. TJ SK Chválkovice
10. TJ Sokol Troubky
11. SK Červenka
12. TJ Sokol Určice
13. TJ Slavoj Kojetín
14. TJ Sokol Bělotín
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MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“-STARŠÍ ŽÁCI

Los Moravskoslezské divize dorostu-skupina „D“

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ

myslice (sobota 23.5., 16:30 hodin),
Domaželice - Kojetín, Všechovice Radslavice, TJ Sokol Pivín -TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 24.5.,
16:30 hodin), Býškovice - Horní
Moštěnice.
24. kolo, 30.-31. května 2009: FC
Kostelec na Hané - Býškovice (neděle 31.5., 16:30 hodin), Horní Moštěnice - TJ Sokol Pivín (sobota
30.5., 16:30 hodin), TJ Sokol Vrchoslavice - Všechovice (neděle
31.5., 16:30 hodin), Radslavice Domaželice, Kojetín - FK Němčice
nad Hanou (sobota 30.5., 16:30 hodin), TJ Haná Nezamyslice - Hustopeče n./B. (sobota 30.5., 16:30 hodin), Tovačov - TJ Haná Prostějov
(neděle 31.5., 16:30 hodin).
25. kolo, 6.-7. června 2009: Tovačov - FC Kostelec na Hané (neděle

20. kolo, 2.-3. května 2009: Tištín Ptení, Kralice „B“ - Kostelec „B“,
Smržice - Vitčice, Horní Štěpánov Jesenec „B“, Pavlovice - Čechy pod
Kosířem, Brodek u Konice - Olšany, Otinoves - Vícov.
21. kolo, 9.-10. května 2009: Otinoves -Tištín, Vícov - Brodek u Konice, Olšany - Pavlovice, Čechy pod
Kosířem - Horní Štěpánov, Jesenec
„B“ - Smržice, Vitčice - Kralice „B“,
Kostelec „B“ - Ptení.
22. kolo, 16.-17. května 2009: Tištín - Kostelec „B“, Ptení - Vitčice,

TIP VEČERNÍKU NA UMÍSTĚNÍ

Los Přeboru OFS Prostějov II. třída - jarní část:
Dohrávky 15. kola, sobota 28.
března 2009: Sokol Bedihošť - TJ
Sokol Určice „B“ (14:00 hodin, hřiště Hrubčice), TJ Sokol Otaslavice FC Dobromilice (15:00 hodin).
16. kolo, 4.-5. dubna 2009: TJ Sokol Určice „B“ -TJ Sokol Otaslavice (SO 16:00), FC Dobromilice - TJ
Sokol Vrahovice (NE 16:00), Sokol
Přemyslovice „A“ - Sokol Zdětín,
Sokol Brodek u Prostějova -TJ Sokol Čechovice „B“ (NE 16:00), TJ
Sokol Držovice - Sokol Konice „B“
(SO 16:00), FC Hvozd - FC Výšovice (SO 16:00), TJ Sokol Protivanov „B“ - Sokol Bedihošť (SO
16:00).
17. kolo, 11.-12. dubna 2009: Protivanov „B“ - Určice „B“ (NE
16:00), Bedihošť - Hvozd (NE
10:00, hřiště Hrubčice), Výšovice Držovice (SO 16:00, hřiště Držovice), Konice „B“ - Brodek u Pv, Čechovice „B“ - Přemyslovice „A“
(SO 16:00), Zdětín - Dobromilice

16. kolo, 4.-5. dubna 2009: TJ Tištín TJ Smržice, TJ Horní Štěpánov
- FC Kralice na Hané „B“, TJ Pavlovice - FC Ptení, TJ Jiskra Brodek
u Konice - FC Kostelec na Hané
„B“, TJ Otinoves - TJ Vitčice, Sokol
Vícov - SK Jesenec „B“, Sokol
Olšany u Prostějova - Sokol Čechy
pod Kosířem (hřiště Čechy pod Kosířem).
17. kolo, 11.-12. dubna 2009:Olšany - Tištín, Čechy pod Kosířem Vícov, Jesenec „B“ - Otinoves, Vitčice - Brodek u Konice, Kostelec
„B“ - Pavlovice (hřiště Pavlovice),

hodin), TJ Sokol Mostkovice - SK
Lipová (neděle 7.6., 16:30 hodin),
ÚZM
Kožušany - Troubky, Náměšť na
ÚZM
Hané -TJ Sokol Klenovice n.H. (soÚZM
bota 6.6., 16:30 hodin), Brodek u
Přerova - Bělotín, Lipník n./B. - TJ
Sokol Čechovice (sobota 6.6., 16:30
hodin), TJ ORESVO Sokol Plumlov - Nové Sady (sobota 6.6., 16:30
1. Jiskra Brodek u Konice, 2. Sokol Olšany u Pv, 3. TJ Otinoves, 4. FC Krahodin).
26. kolo, 13.-14. června 2009: SK lice n.H. „B“, 5. TJ Pavlovice u Kojetína, 6. TJ Smržice, 7. FC Kostelec
Jesenec -TJ ORESVO Sokol Plum- n.H. „B“, 8. TJ Horní Štěpánov, 9. Sokol Čechy p.K., 10. FC Ptení, 11. TJ
lov (neděle 14.6., 16:30 hodin), Vitčice, 12. SK Jesenec „B“, 13. Sokol Vícov, 14. Sokol Tištín.
Nové Sady - Lipník n.B., TJ Sokol
Čechovice - Brodek u Přerova (neděle 14.6., 16:30 hodin), Bělotín Náměšť na Hané, TJ Sokol Klenovice n.H. - Kožušany (sobota 13.6.,
16:30 hodin), Troubky TJ Sokol
16. kolo, 28.-29. března 2009: FC denice - Vikt. Otrokovice, Třebíč Mostkovice (neděle 14.6., 16:30 hoVelké Meziříčí - Dosta Bystrc, SFK Humpolec, HFK Břeclav - 1. SK
din), SK Lipová - Opatovice (neděVrchovina - FC Slovan Havlíčkův Prostějov (neděle 12.4., 10:30 a
le 14.6., 16:30 hodin).
Brod, ČAFC Židenice - SK Líšeň, 12:45 hodin), Uherský Brod - KuHFK Třebíč -Tatran Brno Bohuni- novice.
ce, MFK Břeclav - FC Viktoria Ot- 19. kolo, 18.-19. dubna 2009:
rokovice, ČSK Uherský Brod - FK Uherský Brod -Velké Meziříčí, Ku1. Troubky, 2. SK Jesenec, 3. Opatovice-Všechovice, 4. Bělotín, 5. Brodek Humpolec, FK Kunovice - 1. SK novice - Břeclav, 1. SK Prostějov u Přerova, 6. Náměšť na Hané, 7. TJ ORESVO Sokol Plumlov, 8. Kožu- Prostějov (sobota 28.3., 10:15 sta- HFK Třebíč (sobota 18.4., 10:15 a
rší a 12:30 mladší).
12:30, hřiště Olšany), Humpolec šany, 9. Nové Sady, 10. TJ Sokol Klenovice na Hané, 11. TJ Sokol Če17. kolo, 4.-5. dubna 2009: Kuno- Židenice, Vikt. Otrokovice chovice, 12. SK Lipová, 13. TJ Sokol Mostkovice, 14. Lipník n./B.
vice -Velké Meziříčí, 1. SK Prostě- Vrchovina, Bohunice - Bystrc,

Los I.B třídy, skupiny „A“ Olomouckého KFS - jarní část:
16. kolo, 4.-5. dubna 2009: FC
Kostelec na Hané -TJ Slavoj Kojetín (neděle 5.4., 16:00 hodin), TJ
Haná Nezamyslice -TJ Sokol Radslavice (sobota 4.4., 16:00 hodin),
TJ Sokol Tovačov -TJ Sokol Vrchoslavice (neděle 5.4., 14:00 hodin),
TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Horní
Moštěnice (sobota 4.4., 16:00 hodin), TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou - FK Býškovice/Horní Újezd,
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol
Pivín (sobota 4.4., 16:00 hodin), Sokol Domaželice - Tatran Všechovice.
17. kolo, 11.-12. dubna 2009: Domaželice - FC Kostelec na Hané
(neděle 12.4., 10:00 hodin), Všechovice - FK Němčice nad Hanou
(neděle 12.4., 16:00 hodin), TJ Sokol Pivín - Hustopeče n./B. (neděle
12.4., 16:00 hodin), Býškovice - TJ
Haná Prostějov (neděle 12.4., 16:00
hodin), Horní Moštěnice - Tovačov,
TJ Sokol Vrchoslavice - TJ Haná
Nezamyslice (neděle 12.4., 16:00
hodin), Radslavice - Kojetín.
18. kolo, 18.-19. dubna 2009: FC
Kostelec na Hané - Radslavice (sobota 18.4., 16:30 hodin), Kojetín -

Los OFS Prostějov III. třída - jarní část:
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- Želatovice (neděle 3.5., 10:30 hodin), Kojetín - Nové Sady, Nemilany - Hlubočky, Opatovice - Červenka, Kozlovice -Troubky, Chválkovice - Náměšť n.H.
21. kolo, 9.-10. května 2009:
Chválkovice - TJ Sokol Určice (sobota 9.5., 12:30 hodin), Náměšť
n.H. - Kozlovice, Troubky - Opatovice, Červenka - Nemilany, Hlubočky - Kojetín, Nové Sady - TJ Sokol Vrahovice (sobota 9.5., 14:15
hodin), Želatovice - Bělotín.
22. kolo, 16.-17. května 2009: TJ
Sokol Určice - Želatovice (sobota
16.5., 14:15 hodin), Bělotín - Nové
Sady, TJ Sokol Vrahovice - Hlubočky (neděle 17.5., 10:30 hodin),

Kojetín - Červenka, Nemilany Troubky, Opatovice - Náměšť n.H.,
Kozlovice - Chválkovice.
23. kolo, 23.-24. května 2009:
Kozlovice - TJ Sokol Určice (neděle 24.5., 13:30 hodin), Chválkovice
- Opatovice, Náměšť n.H. - Nemilany, Troubky - Kojetín, Červenka TJ Sokol Vrahovice (sobota 23.5.,
14:15 hodin), Hlubočky - Bělotín,
Nové Sady - Želatovice.
24. kolo, 30.-31. května 2009: TJ
Sokol Určice - Nové Sady (sobota
30.5., 14:15 hodin), Želatovice Hlubočky, Bělotín - Červenka, TJ
Sokol Vrahovice - Troubky (neděle 31.5., 10:30 hodin), Kojetín Náměšť n.H., Nemilany - Chvál-

kovice, Opatovice - Kozlovice.
25. kolo, 6.-7. června 2009: Opatovice - TJ Sokol Určice (neděle
7.6., 14:15 hodin), Kozlovice Nemilany, Chválkovice - Kojetín,
Náměšť n.H. - TJ Sokol Vrahovice (sobota 6. června 14:15 hodin),
Troubky - Bělotín, Červenka - Želatovice, Hlubočky - Nové Sady.
26. kolo, 13.-14. června 2009: TJ
Sokol Určice - Hlubočky (sobota
13.6., 14:15 hodin), Nové Sady Červenka, Želatovice - Troubky,
Bělotín - Náměšť n.H., TJ Sokol
Vrahovice - Chválkovice (neděle
14.6., 10:30 hodin), Kojetín Kozlovice, Nemilany - Opatovice.

1. SK ROSTEX Vyškov
2. SK Sigma Olomouc „B“
3. 1. FC Brno „B“
4. 1. HFK Olomouc
5. HFK Třebíč, o.s.
6. MFK Břeclav
7. FK Pelhřimov
8. 1. SK Prostějov
9. FC Slovan Havl. Brod
10. Tatran Brno Bohunice
11. SK Hanácká Slavia Kroměříž
12. FC VYSOČINA Jihlava „B“
13. 1. FC Slovácko „B“
14. SFK Vrchovina
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MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“-MLADŠÍ ŽÁCI
1. 1. FC Brno „B“
2. 1. HFK Olomouc
3. SK ROSTEX Vyškov
4. SK Sigma Olomouc „B“
5. FK Pelhřimov
6. Tatran Brno Bohunice
7. MFK Břeclav
8. SK Hanácká Slavia Kroměříž
9. 1. FC Slovácko „B“
10. 1. SK Prostějov
11. FC Slovan Havl. Brod
12. HFK Třebíč
13. FC VYSOČINA Jihlava „B“
14. SFK Vrchovina
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KRAJSKÝ PŘEBOR
STARŠÍ PŘÍPRAVKY-SKUPINA „A“
1. 1.SK Prostějov „A“
2. SK Hranice „A“
3. SK Sigma Olomouc „A“
4. 1. HFK Olomouc „A“
5. PS Přerov „A“
6. FC Viktorie Přerov „A“
7. SK Hranice „B“
8. 1. SK Prostějov „B“
9. FK Nemilany „A“
10. TJ Sokol Čechovice „A“
11. FC Viktorie Přerov „B“
12. TJ Slavoj Kojetín „A“
13. PS Přerov „B“
14. SK Sigma Olomouc „B“
15. TJ Slavoj Kojetín „B“
16. 1. HFK Olomouc „B“
17. TJ Sokol Čechovice „B“
18. FK Nemilany „B“
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LOS MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE ŽÁKŮ-SKUPINA „D“
14. kolo, 28.-29. března 2009: SK Sigma Olomouc „B“ - SK Hanácká Slavia Kroměříž,
1. FC Slovácko „B“ - SFK Vrchovina, 1. HFK Olomouc - MSK Břeclav, Tatran Bohunice - FC Vysočina Jihlava „B“, FC Slovan Havlíčkův Brod - HFK Třebíč, 1. FC Brno „B“
- FK Pelhřimov, SK Rostex Vyškov - 1. SK Prostějov (neděle 29.3., 10:00 starší a 11:45
mladší).
15. kolo, 4.-5. dubna 2009: Vyškov - Sigma Olomouc „B“, 1. SK Prostějov - 1. FC Brno
„B“ (neděle 5.4., 10:00 a 11:45, hřiště Kralice na Hané), Pelhřimov - Havl. Brod, Třebíč
- Bohunice, Jihlava „B“ - 1. HFK Olomouc, Břeclav - Slovácko „B“, Vrchovina - Kroměříž.
16. kolo, 11.-12. dubna 2009: Sigma Olomouc „B“ -Vrchovina, Kroměříž - Břeclav, Slovácko „B“ - Jihlava „B“, 1. HFK Olomouc - Třebíč, Bohunice - Pelhřimov, Havl. Brod 1. SK Prostějov (neděle 12.4., 10:00 a 11:45), 1. FC Brno „B“ - Vyškov.
17. kolo, 18.-19. dubna 2009: 1. FC Brno „B“ - Sigma Olomouc „B“, Vyškov - Havl.
Brod, 1. SK Prostějov - Tatran Bohunice (neděle 19.4., 10:00 a 11:45, hřiště Kralice na
Hané), Pelhřimov - 1. HFK Olomouc, Třebíč - Slovácko „B“, Jihlava „B“ - Kroměříž,
Břeclav - Vrchovina.
18. kolo, 25.-26. dubna 2009: Sigma Olomouc „B“ - Břeclav, Vrchovina - Jihlava „B“,
Kroměříž Třebíč, Slovácko „B“ - Pelhřimov, 1. HFK Olomouc - 1. SK Prostějov (neděle
26.4., 10:00 a 11:45), Bohunice - Vyškov, Havl. Brod - 1. FC Brno „B“.
19. kolo, 2.-3. května 2009: Havl. Brod - Sigma Olomouc „B“, 1. FC Brno „B“ - Bohunice, Vyškov - 1. HFK Olomouc, 1. SK Prostějov - 1. FC Slovácko „B“ (neděle 3. května
10:00 a 11:45, hřiště Kralice na Hané), Pelhřimov - Kroměříž, Třebíč Vrchovina, Jihlava „B“ - Břeclav.
20. kolo, 9.-10. května 2009: Sigma Olomouc „B“ - Jihlava „B“, Břeclav Třebíč, Vrchovina - Pelhřimov, Hanácká Slavia Kroměříž - 1. SK Prostějov (sobota 9.5.,
10:00 a 11:45), Slovácko „B“ -Vyškov, 1. HFK Olomouc - 1. FC Brno „B“, Bohunice Havl. Brod.
26. kolo, 13. května 2009: SK Sigma Olomouc „B“ - 1. SK Prostějov (středa 13.5., 14:00
a 15:45), Pelhřimov - Vyškov, Třebíč - 1. FC Brno „B“, Jihlava „B“ - Havl. Brod, Břeclav
- Bohunice, Vrchovina - 1. HFK Olomouc, Kroměříž - Slovácko „B“.
21. kolo, 16.-17. května 2009:Bohunice - Sigma Olomouc „B“, Havl. Brod - 1. HFK Olomouc, 1. FC Brno „B“ - Slovácko „B“, Vyškov - Kroměříž, 1. SK Prostějov - SFK Vrchovina (neděle 17.5., 10:00 a 11:45, hřiště Kralice na Hané), Pelhřimov - Břeclav, Třebíč Jihlava „B“.
22. kolo, 23.-24. května 2009: Sigma Olomouc „B“ -Třebíč, Jihlava „B“ - Pelhřimov,
MSK Břeclav - 1. SK Prostějov (neděle 24.5., 10:00 a 11:45), Vrchovina Vyškov, Kroměříž - 1. FC Brno „B“, Slovácko „B“ - Havl. Brod, 1. HFK Olomouc - Bohunice.
23. kolo, 30.-31. května 2009: 1. HFK Olomouc - Sigma Olomouc „B“, Bohunice - Slovácko „B“, Havl. Brod - Kroměříž, 1. FC Brno „B“ -Vrchovina, Vyškov - Břeclav, 1. SK
Prostějov - FC Vysočina Jihlava „B“ (neděle 31.5., 10:00 a 11:45, hřiště Kralice na
Hané), Pelhřimov - Třebíč.
24. kolo, 6.-7. června 2009: Sigma Olomouc „B“ - Pelhřimov, HFK Třebíč - 1. SK Prostějov
(neděle
7.6.,
10:00
a
11:45),
Jihlava
„B“
Vyškov, Břeclav - 1. FC Brno „B“, Vrchovina - Havl. Brod, Kroměříž - Bohunice, Slovácko „B“ - 1. HFK Olomouc.
25. kolo, 13.-14. června 2009: Slovácko „B“ - Sigma Olomouc „B“, 1. HFK Olomouc Kroměříž, Bohunice -Vrchovina, Havl. Brod - Břeclav, 1. FC Brno „B“ - Jihlava „B“, Vyškov -Třebíč, 1. SK Prostějov - FK Pelhřimov (neděle 14.6., 10:00 a 11:45, hřiště Kralice na Hané).

23. března 2009

Jak vidí dorostenecké mistry ČR
pro rok 2008 trenér Richard Beneš
Nahrávači; Valenta, Drobil, Anděl, Kolář
Dá se říci, že pokud by se z jejich předností složil jeden nahrávač, byla
by to určitě „juniorská megastar“. Valenta je skvělým bojovníkem, žádný míč není pro něj ztracen, pro každého trenéra určitě nepostradatelný
hráč, který je navíc i povahově do mužstva přínosem. Potřebuje nadále
pracovat na kvalitnější náhře a na jistotě normálního smeče. Drobil má
přímo skvělou přihrávku ze všech pozic, výbornou kopací techniku a
přehled ve hře, což dokázal v zápasech uplatňovat. Potřebuje zlepšit nasazení ve všech zápasech a to i se slabšími soupeři, zapracovat na smeči a přidat na úderu. Jeho perspektiva v singlu je nevyužitá, což je pro něj
velká škoda. Anděl a Kolář odehráli v lize velmi málo zápasů, abych je
mohl správně vyhodnotit, myslím si, že při správném a zejména zapáleném přístupu k nohejbalu mohou mít v budoucnu jisté místo v ligovém kádru dorostenců.
Blokaři, smečaři; Lokoč, Pacejka, Dočekal, Štěpánek
Naproto jisté místo v základní sestavě měl ze jmenovaných hráčů pouze
Vlasta Dočekal, který ale střídal výborné bloky i útok do obou stran s chybami jako při proměnlivém počasí. Na jednu stranu zahrál vynikající
zápasy, na druhou ale dělal i na takového hráče chyby při stavění bloku.
Vzhledem ke své postavě byl mnohdy i často v síti. Lokoč se s příchodem
do týmu stále zlepšoval a to jak na smeči, tak i na bloku. Výhodu má v
rychlém a důrazném švihu nohou, smečuje z výšky, dá se dost těžko blokovat, což v zápasech dokázal využívat. Potřebuje pracovat na zlepšení
přísunu po podání, ve hře v poli a musí se naučit hrát „správné míče ve správnou dobu“. Pacejka i Štěpánek jsou určitě perspektivní hráči. Pacejka
se dokázal prosadit do mužstva více a to díky rychlejšímu a taktičtějšímu
bloku, menší kazivosti útoku a jeho větší využitelnosti při hře samotné.
Oba dva však potřebují více zapracovat na hře v poli, Štěpánek ještě více
než Pacejka, zlepšit finální náhru a pestrost útoku.
Smečaři, polaři; Klaudy, Topinka. Jahoda, Wiesner
První dva jsou zcela jistě špičkou ligy. Klaudy měl vynikající technické
míče a v poli se opíral více o předvídavost, než o své fyzické nasazení
při dobíhání míčů. Sázel také na přehled ve hře, zkušenosti a s jedinou
výjimkou finálové serie dorostencké ligy byl na něj spoleh i při singlech.
Přestože je to velký talent, potřebuje ještě více zkvalitnit tvrdost úderu a
své nasazení při všech zápasech i se slabšími soupeři. Topinka byl pravým kapitánem celku se vším všudy, vynikající bojovník v poli, v útoku využíval svého přehledu i techniky, kterou však ke své škodě mnohdy přeháněl a celek prohrál zbytečně již prakticky vyhrané trojice. To je
také moje jediná výtka k jeho hře. Jahoda musí zlepšit celou činnost své
hry od příjmu podání, přes důraznost a jistotu útoku. Nohejbal jej viditelně baví, má zápal i nasazení, což je velmi důležitý předpoklad dalšího
zlepšování. Wiesner je spíše blokař-smečař, nehrál příliš zápasů a je proto složité a nepřesné jej hodnotit. Pro něj, který dojíždí k zápasům osmdesát kilometrů, je složité dostat se do základní sestavy a sehrát se s
týmem po všech stránkách. Přesto si myslím, že má do budoucna perspektivu.

Něco o prostějovském nohejbalu
Nohejbalový oddíl v Prostějově prošel po sestupu ze 2. ligy v roce 2001
výraznou obměnou kádru a věkový průměr mužstva klesl až na 20
let. Tento velice mladý tým se ve své první sezóně v Krajském přeboru teprve rozkoukával a umístil se ve středu tabulky. S přibývajícími
zkušenostmi se tým probojoval na vedoucí pozici v Krajském přeboru a cíílem družstva mužů se stal postup do 2. ligy, jenž se po smolných
kvalifikacích v roce 2004 a 2005 nezdařil. To se také podařilo.
Perspektivu do budoucna prokazují vynikající výsledky žákovského
družstva, které patří mezi elitu celé republiky a od roku 2006 se také
dorostenecký tým dostává do povědomí nohejbalové veřejnosti, když
se účastní nejvyšší dorostenecké soutěže družstev v ČR, kterou letos
také vyhrál! Co tomu všemu předcházelo?
Vznik nohejbalového závodního klubu v Prostějově začal na podzim roku 1969, kdy u prvopočátků stála trojice nadšenců pro tento sport: Beneš,
Vrtal a Řezníček, kteří začínali hledat kontakty na adresy mužstev, kde se
již závodní nohejbal hrál. Hodně hráčům Prostějova v tomto pomohli především přátelé z blízké Kroměříže, kteří poskytli první důležité informace, kontakty a kde sehráli hráči Prostějova první historické přátelské zápasy a turnaje. V roce 1970 odehráli hráči Prostějova I. ročník tzv.
Moravskoslovenské ligy ještě jako celek Osady Podskalí, přičemž celou
soutěž si financovali ze svého, což je v dnešní době už věc takřka nevídaná! V polovině ledna 1971 na výroční schůzi TJ OP Prostějov funkcionáři
této tělovýchovné jednoty přijali nohejbalisty mezi sebe a tak byl v
Prostějově ustanoven první registrovaný nohejbalový oddíl na našem
okrese
TJ OP Prostějov. V letech 1971 až 1975 měli Prostějovští zejména ve trojicích skutečně velice silný celek schopný porážet i přední celky ČSSR
včetně reprezentantů. Mezi největší úspěchy je v té době nutno vzpomenout třetí místo na Mistrovství Moravy trojic (1970), vítězství na
Mistrovství Moravy trojic v Přerově (1972), o které se postarali hráči
Hlaváč, Beneš, Klika, Doležel, dále pak prvenství na bodovaných turnajích Moravsko-slovenské ligy v Přerově a Kroměříži, druhou příčku v celkovém umístění Moravskoslovenské ligy po pěti turnajích, osmé místo na
MČSSR trojic a sedmou pozici na MČSSR dvojic (Beneš, Machač, Kika,
Nágl), v roce 1974 třetí místo tria Beneš, Klika, Uhlík z turnaje Merida u
Prahy, kterého se účastnila třicítka převážně ligových trojic. O rok později nominace hráčů Kliku a Beneše k mezikrajovému utkání Brno
Bratislava, druhá příčka na silně obsazených turnajích v Přerově a
Prostějově a páté místo na Grand Prix I. kategorie ZPA Košíře (Klika byl
vyhlášen polařem turnaje pozn.red.).
Tak, jak šel čas, měnily se i v Prostějově generace hráčů, kteří drželi prostějovský nohejbal na velmi solidní úrovni po celou dobu třiceti let závodního nohejbalu v Prostějově. Jestliže byli zmínění borci, začínající hrát
moravsko-slovenskou ligu, potom je třeba vyjmenovat alespoň některé
další hráče reprezentující dobře prostějovský oddíl v osmdesátých letech.
Byli to pánové Spáčil, Šilhánek, Pavlovský, Pilka, Kubáč, P. Kos, Dittrich,
B. Kroupa, O. Rédr, Dvořák, Kalábek, Procházka, Hilčer a další. V devadesátých letech, kdy oddíl nohejbalu začal působit pod hlavičkou Sokola
Prostějov, se hráčský kádr začal měnit výrazněji potřetí. Do mužstva přišli bratři Linhartové, Krupa a další velmi kvalitní hráči, kteří v roce 2002
hráli 2. nohejbalovou ligu a dosáhli některých výborných dílčích úspěchů
na jednotlivých turnajích, ale bohužel nedosáhli na výsledky předcházejících generací. Od roku 2003 hraje družstvo Sokola Prostějov krajský přebor družstev. Mužstvo do něj vstoupilo radikálně omlazeno a v soutěži je
po celou dobu družstvem s daleko nejnižším věkovým průměrem a oddíl
od roku 2003 tvoří: P. a L.Nový, K.Husařík, Šlézar, Pírek, Omelka a další
mladíci, kteří mají budoucnost prostějovského nohejbalu ve svých schopnostech.
Mládežnický nohejbal začal v Prostějově ve své podstatě až s končící
závodní dráhou Boba Kroupy v oddílu, který se začal v Prostějově jako
první mládeži intenzivně věnovat. Je pravdou, že výrazných úspěchů jako
žákovské družstvo neměl, ale může se pochlubit tím, že vychoval celou řadu výborných mladých nohejbalistů jako např. T. Procházku (trojnásobný
mistr republiky v dorostu a účastník extraligy mužů v dresu Vyškova),
Omelku, svého syna J. Kroupu, K. Husaříka, bratry L. a P. Nového a další. Významnou roli v rozvoji nohejbalu hraje sídliště Šárka, kde vyrůstali a stále vyrůstají talentovaní nohejbalisté, kteří sice teprve nedávno vstoupili do nohejbalového oddílu, ale okamžitě se stali oporami ve svých kategoriích. Do žákovského družstva přišli již skvěle připraveni bratři
Drobilovy, Klaudy a další, kteří své schopnosti teprve ukáží.
V současné době jsou trenéry mládežnických kategorií R. Beneš a Petr
Osman, jejichž projekt mládežnického nohejbalového centra začal v roce
1999 a již dnes je jejich práce znatelně viditelná. Vzhledem ke zkušenostem těchto trenérů a velké perspektivě nadějných borců v prostějovském
oddílu lze během několika málo roků očekávat další dobré výsledky.
Zpracoval Petr Kozák
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Nad dopisy fotbalových odborníků
Téma: Mládež a fotbalová hřiště v Prostějově
I když nejsem fotbalový odborník, přesto si dovolím na nepřímou výzvu v závěru uvedeného článku uvést fakta k počtu
hřišť na kopanou v Prostějově
včetně jeho okrajových částí a
počtu mládežnických družstev.
1. Hřiště
Po 2. světové válce respektive v
padesátých letech minulého století
bylo na území tehdejšího zhruba
35tisícového města 11 hřišť na kopanou. A to dvě, později tři hřiště
SK Prostějov (později Tatran,
Slovan, Železárny, LeRK). Ta jsou
nyní v soukromém vlastnictví a
kopaná se zde neprovozuje. Jedno
hřiště Makabi (později Baník), kde
nyní stojí hotel Tennis Club a tenisové kurty. Dvě hřiště měl SK
Rolný (později TJ OP). Ta jsou nyní obě zdevastovaná a pozemky
jsou připravovány k obměně, respektive zde bude provedena výstavba hřiště z dotace a dofinancování městem Prostějov. Další jedno hřiště pamatujeme na Spartě
(později Agrostroj), kde nyní stojí
supermarket a autobusové nádraží.
Dalším hřištěm disponovala DTJ
Prostějov v Drozdovicích, to je nyní součástí aquaparku. Jedno hřiště
měla Gala Krasice, na kterém je v

současnosti bytová výstavba.
Zůstala pouze dvě fotbalová hřiště,
a to v Čechovicích a Vrahovicích.
To znamená, že nyní skoro padesátitisícové město Prostějov má tři
funkční hřiště na kopanou a to na
bývalém TJ OP, v Čechovicích a
Vrahovicích a s velkou "slávou" se
dopracujeme po připravované výstavbě na čtyři hřiště. Pro srovnání,
přibližně stejně velký Přerov má
nyní 10 fotbalových hřišť včetně
Městského stadionu pro čtyři tisíce
diváků s dalším hřištěm III. generace s umělou trávou. Srovnání s
Olomoucí je již zcela někde jinde 23 hřišť s Androvým stadionem.
2. Mládežnická družstva
S počtem hřišť souvisí i počet
mládežnických družstev, to znamená počet mládeže provozující aktivně kopanou, nesporně nejmasovějšího sportu ve světě. U větších
klubů - bývalého Tatranu respektive Slovanu, Jiskry, později TJ OP a
Baníku, bývalo pět až šest dorosteneckých a žákovských družstev, ve
Spartaku či Agrostroji tři až čtyři
družstva a v ostatních menších klubech (DTJ, Gala, Vrahovice, Čechovice) po dvou až třech mládežnických družstvech. Celkem tedy
mládežnickou kopanou provozo-

valo 25 až 28 družstev, což při
průměrném počtu 18 hráčů na družstvo představovalo 450 až 500 aktivních dorostenců a žáků. A jaká je
situace dnes? 1. SK Prostějov a TJ
Sokol Čechovice má každý po 4
družstvech dorostenců a žáků, TJ
Sokol Vrahovice dvě družstva, to je
celkem 10 družstev. To představuje
zhruba 180 aktivních dorostenců a
žáků. V současné době k nim přibývají fotbalové žákovské přípravky (dříve nebylo), což představuje
v 1. SK Prostějov 6 družstev, v Čechovicích 4 družstva a po jednom
družstvu ve Vrahovicích a Hané
Prostějov. To je celkem 12 družstev
po zhruba 15 hráčích, celkem tedy
180 aktivních hráčů. Z uvedeného
je patrno, že likvidací fotbalových
hřišť klesl i počet aktivních dorostenců a žáků. A naprosto tristní situace je u dvou největších fotbalových klubů, které nyní provozují
svoji činnost: 1. SK Prostějov - v
okolních vesnicích, TJ Sokol Čechovice - s deseti soutěžících družstev (včetně osmi mládežnických)
na jednom hřišti bez řádné tréninkové plochy, kdy každou sobotu a
neděli zde hrají pravidelně čtyři až
pět soutěžních utkání.
Na úbytku fotbalových hřišť se v
posledních dvaceti letech a snížení

sportování mládeže přímo a nepřímo podílí městské zastupitelstvo. Vymlouvat se na předchozí
zastupitelstvo neobstojí, neboť
většina z nich působí ve funkci již
delší dobu. Jak je obecně známo,
městští radní podporují jen sporty,
kterými se Prostějov může zviditelnit (hokej, box, košíková, tenis,
volejbal) a pokud jde o kopanou,
"máme blízký Olomouc". Z toho
vyplývá, že má-li mládež sportovat, může hrát hokej, košíkovou,
tenis, boxovat, ať již k tomu má
vlohy nebo nemá. Nebo jinak řečeno, městští radní podporují jen
sporty k zviditelnění města a nezajímá je sportování a podpora
mládežnické kopané a tedy masového sportu. Je nepochybné, že
největší počet dětí a mládeže přes
nepřízeň zastupitelů a radních provozuje a i v budoucnu bude provozovat nejpopulárnější sport, kterým je kopaná.
Přes obnovu respektive výstavbu
mládežnického centra budou v
Prostějově celkem 4 hřiště s Čechovicemi a Vrahovicemi, což
zdaleka neodpovídá potřebám
mládežnické kopané. Nejtíživější
situace mimo stavu 1. SK
Prostějov je situace v západní části
města, kde je soustředěna bytová

výstavba. Konkrétně v Čechovicích (nebo ty nepatří pod
Prostějov?), které musí odmítat další zájemce o kopanou z řad dětí.
Hřiště v Čechovicích včetně sociálního zařízení je v majetku města
a snaha TJ Sokola Čechovice o získání tréninkové plochy nenachází
stále pochopení u městských radních.
Mám vážné obavy, že vybudováním dvou hřišť, správněji řečeno
jejich obměnou za dřívější zdevastování bývalým majitelem, skončí zájem radních o budování hřišť
pro mládežnickou kopanou.
Výrok z úst radních, že máme důležitější akce pro financování, nemůže obstát, neboť budování sportovišť pro masové využívání
volného času mládeže je jednou z
jejich povinností. Jde především o
účelné vynakládání finančních
prostředků pro široký okruh
mládeže a ne jen pro úzký okruh
vyvolených.
Zdeněk Macharáček, Čechovice
Autor se distancuje od toho, že by
uvedený názor byl nějak spjatý s jeho funkcemi, ať už v Okresním fotbalovém svazu nebo v TJ Sokol Čechovice. Jedná se jen o jeho osobní názor!

Konec dalšího fotbalového klubu v Prostějově???
Na úvod tohoto komentáře bych
chtěl říct, že se bude jednat o možnou, nikoliv nutnou, budoucnost prostějovské kopané v souvislosti s výstavbou Mládežnického centra na bývalém hřišti
OP Prostějov. Když jsem začínal
s fotbalem v polovině 80. let jako
tehdy 6 ti letý kluk, byly ve městě
3 dominantní fotbalové oddíly s
celkovým počtem 7 využívaných
hracích ploch (4 Železárny, 2 OP,
1 Agrostroj). Do tohoto seznamu
nepočítám hřiště v Čechovicích,
Vrahovicích a Držovicích, i když
se také jedná o části Prostějova.
Ale tyto kluby nikdy nereprezentovaly město ve svém názvu. Tím
nechci říct, že i tyto kluby si nezaslouží podporu města, ale v tomto článku se jimi nechci zabývat.
První hřiště, které bylo bez jakékoliv náhrady zrušeno bylo hřiště
Sokola Agrostroj, kvůli původně
zamýšlené výstavbě nádraží pro
trolejbusovou dopravu. Město bez
problému změnilo územní plán a z
plochy pro sportovní účely stojí

dnes z velké části nejmenovaný supermarket. Ano, vskutku výhodná
záměna (jen pro vyvolené!).
Další mou zastávkou bude klub
sídlící ve Sportovní ulici (tady by se
brzy dalo uvažovat o změně názvu)
všeobecně nazývaným Železárny.
Jako první skončil takzvaný „baník“, kde nyní stojí hotel a sídlí zde
tenisový klub. Ztráta tohoto hřiště
se dá ještě pochopit. Jde o změnu
účelu sportoviště, sport zůstal. Ale
co se nyní bude dít se zbylými třemi hřišti po předpokládané výstavbě centra mládeže, kam se z pochopitelných důvodů chce přestěhovat 1. SK. Pokud se tak tedy stane, tyto hřiště nebudou využívána,
čili jako by neexistovaly. Zda se v
budoucnu opět díky našemu zastupitelstvu změní územní plán a z fotbalových hřišť se stanou lukrativní
pozemky pro výstavbu rodinných
domů, je zatím ve hvězdách, i když
dle mého názoru spíše v přibližujících se kometách. J
A co nám tedy zbude? Ano, je to
nově vybudované centrum s pou-

hými dvěma hřišti, z toho jedno bude hřiště s umělým povrchem.
Jenže otázka zní: pomůže toto centrum za 50 miliónů prostějovskému
fotbalu???
Bohužel na tuto otázku nelze zcela
jasně odpovědět. Nyní se pokusím
vysvětlit proč.
Scénář č. 1: do tohoto nového
centra přemístíme mládež z 1. SK,
to je celkem 11 družstev. Zde se tedy jistě musí objevit otázka, zda je
vůbec možné kapacitně uspokojit
těchto 11 družstev pouhou jednou
plochou s přírodním trávníkem.
Nejsem si totiž jist, jestli lze počítat
plochu z umělým povrchem za hřiště s celoroční působností. Ano jsou
sice kluby, které používají umělku
po celý rok, ale ti, co mají s tímto
povrchem delší zkušenost, Vám jistě potvrdí, že namáhaní kloubů a
šlach je podstatně větší.
Vzpomeňme na našeho reprezentanta Jiránka, který má chronický
zánět achilovy šlachy a jistě nemalou měrou tomu dopomohlo jeho
působení ve Spartaku Moskva, kte-

rý hraje své utkání na umělé ploše.
Z tohoto důvodu si nemyslím, že
je správné, aby ti nejmladší fotbalisté trénovali na této umělé ploše
po celý rok. Funkcionáři 1. SK
budou muset opět hledat možné
útočiště pro své družstva jinde, jako je tomu dnes (Mostkovice, Čechovice, Olšany atd.). Je pravda,
že podmínky by se tomuto klubu
radikálně zlepšily, ale opět zde
musím položit otázku: vyřeší se
tímto definitivně problém mládeže 1. SK???
A nyní se dostávám k otázce v názvu mého článku. Tím klubem, který by musel skončit je TJ Haná
Prostějov. Nedovedu si totiž představit, jak by mohla na těchto dvou
hřištích plně fungovat TJ Haná se
svými 4 družstvy (2 muži, 2 přípravky) spolu s podotýkám 11-ti
mládežnickými družstvy 1. SK.
Scénář č. 2: nově vybudované
centrum dostane pod svoji působnost TJ Haná PV, která v tomto areálu nyní působí. Jenže tato varianta
by nejspíš vedla ke zrušení 1. SK,

protože nevěřím, že lze dlouhodoběji působit v tak mizerných
podmínkách jako nyní má.
Někdo by mohl navrhnout, ať si
Haná vezme pod sebe mládež z 1.
SK. Ano, tato varianta by sice možná byla, ale čísla se bohužel nezmění. Opět budou pouze 2 hřiště
pro 15 družstev.
Co říci závěrem? Každá investice
do městem zanedbaného prostějovského fotbalu je jistě dobrá, ale
otázkou zůstává, zda se nebude
muset zrušit kvůli této investici jediný klub, který reprezentuje
Prostějov i v mužském fotbale???
Ono totiž utratit 50 miliónů a
chlubit se tím v médiích, jak jsme
pomohli fotbalu (hlavně před volbami), je pro některé politiky denním chlebem, ovšem vybudovat
něco, co přinese prostějovskému
fotbalu perspektivu na 20 až 30 let
to se zřejmě našemu zastupitelstvu v tomto volebním období nepovede.
Jiří Zbožínek, Prostějov

Určice o zisku bodů rozhodly dvěma slepenými góly v úvodu druhé půle
Plný zisk značí posun na třetí příčku!
TJ Sokol Určice - 1. FC Přerov
2:0 (0:0)
Branky: 53. Ullmann z PK,
57. Blaha. Rozhodčí: Vedral Liška, Němec. ŽK: Ullmann.
Diváků: 100. Sestava Určic:
Nejezchleb - Havlena,
Mlčoch,Ullmann, Kroutil Blaha (80. Černý), Vaněk,
Macourek, Javořík - Burget
(89. Laník), Trajer.
Trenér: Svatopluk Kovář.
URČICE - Po dlouhé zimní
přestávce se včera určičtí fotbalisté konečně dočkali boje o
mistrovské body. V rámci 18.
kola nejvyšší krajské
soutěže přivítali na svém
trávníku mužstvo 1. FC
Přerov. Vzhledem k postavení obou aktérů v tabulce byli favoritem utkání domácí. Jenže Určice s Přerovem
na podzim i v zimním přípravném utkání prohráli a z
vývoje utkání proto měli
oprávněné obavy. Navíc byli
oslabeni o dvojici útočníků
Kašpárek, Žondra. Pikantní na
tomto utkání bylo to, že v dresu
hostí vyběhl na trávník právě
Kašpárek, který v posledním
podzimním kole rozhodl na hřišti lídra tabulky, v Litovli o vítězství Určic.
Ve vyrovnaném úvodu utkání si
ani jedno mužstvo nedokázalo
vypracovat výraznou příležitost k
ohrožení soupeřovy branky. Do
první nadějné šance se dostal až v
17. minutě hostující Gřešák. S jeho přesně mířenou střelou k tyči
si brankář Nejezchleb poradil.
Chvíli na to na druhé straně vyslal
Burget z hranice pokutového

prudkou střelu, která po teči
Vaňka skončila v zámezí. Ve 23.
minutě se pěkně uvolnil domácí
Burget, jeho střelecký pokus odvrátila obrana na poslední chvíli
do zámezí. Z následně rozehraného rohového kopu zacentroval
Javořík do malého vápna, ale
obrana tuto nebezpečnou situaci
vyřešila. Po půl hodině hry se do
šance po přihrávce Lišky dostával exurčický Kašpárek, ale
obrana domácích na poslední
chvíli hrozící pohromu odvrátila.
V závěru prvního poločasu se několikrát objevili v nadějných pozicích domácí borci, ale bez gólového efektu. Nejprve se po

levého křídla, rozehrávkami na
jeden dotek prosadili přes obranu
hostí. Trajer následně poslal finální přihrávku Blahovi, který
chladnokrevně rozvlnil síť za
zády Fikra - 2:0. Za tohoto stavu
začali mít míč na svých kopačkách stále častěji hosté a až do
konce zápasu byli aktivnější. V
59. minutě pronikl do šestnáctky
Určic, hostující útočník Liška,
gólman mu vyběhnutím vykryl
střelecký úhel a míč z jeho kopačky skončil mimo tyče. Chvíli na
to po trestném kopu Jemelky,
mířila Gřešákova hlavička kolem
tyče do zámezí. Následoval průnik dvojice útočníků Liška Kašpárek, kdy střelu
prvně
jmenovaného
brankář Nejezchleb reflexivně v pádu rukou
vyrazil do bezpečí. Zřejmě největší šanci na korekci výsledku měl

NAVŠTÍVILI JSME
trestném kopu dostal k míči
Vaněk,
prostřelil
klubko
bránících hráčů, ale brankář Fikr
byl na místě. Pak po rohovém kopu poslal Ullmann načechraný
míč před branku, ten však skončil
v zámezí. A když se v poslední
minutě neujala ani hlavička
Vaňka po centru Burgeta, odcházeli aktéři utkání ohřát se do
šaten za bezgólového stavu.
Určice o zisku bodů rozhodly
dvěma slepenými góly z úvodu
druhé půle. Nejprve se mezi dvěma obránci Přerova do šestnáctky hostí prodral neohroženě
Vaněk, byl zezadu faulován.
Hlavní rozhodčí za tento zákrok
nařídil pokutový kop, který s přehledem, umístěnou střelou k tyči
proměnil Ullmann - 1:0.
Nejkrásnější fotbalový moment
předvedla v 57. minutě dvojice
Trajer - Javořík, kteří se z pozice

HLASY TRENÉRŮ
Svatopluk KOVÁŘ (TJ Sokol Určice): „Nechci tvrdit, že jsme
před zápasem měli ze soupeře strach, ale respekt určitě ano. Je to mužstvo, které nás porazilo jak na podzim, tak i v zimní přípravě. Že si
soupeř věří, bylo patrno od první minuty utkání, neboť nás dostal pod
tlak. Důležité bylo, že se nám podařilo eliminovat kvalitní útočnou
dvojici Liška, Kašpárek. Kluci byli silnější v osobních soubojích a utkání poctivě odmakali. My jsme si šance vytvářeli hlavně z prostoru
křídel. Je pravda, že i soupeř si vytvořil velké množství příležitostí, v
zakončení však měl mnohdy smůlu. Tak už to ale ve fotbale chodí.“
Lubomír DITRICH (1. FC Přerov): „Domácí nás přehrál důrazem a agresivitou, dokázali se prosadit třeba i ve hře jednoho proti
dvěma a to rozhodlo. V úvodu druhého poločasu jsme udělali hrubou
chybu, ztratili míč, byl z toho faul a oprávněně nařízená penalta. V
poslední půlhodině zápasu jsme měli mnohem více ze hry než domácí, vytvořili jsme si několik tutových šancí, k naší smůle bez gólového efektu.“
-zvna kopačce Kašpárek. Jeho oblouček z dvaceti metrů proletěl
nad vybíhajícím gólmanem a
orazítkoval břevno! Na druhé
straně v 67. minutě našel přesným centrem Ullmann hlavu

Burgeta, který trefil tyč. Když se
v závěru utkání neprosadil před
brankou domácích Kašpárek,
který místo střeli volil přihrávku
na Lišku, skončilo utkání zaslouženým vítězstvím domácích. -lk-

Zvládli to. Stěžejním mužem určické zálohy by měl být v jarní části zkušený Milan Macourek. Jeho včerejší výkon
musel trenéra kováře určitě uspokojit. Foto: Lubomír Kaprál
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V prvním jarním utkání se doma radovali Kraličtí

Bránu Hněvotína odčaroval domácí kanonýr Zdeněk Petržela
FC Kralice na Hané - FC Hněvotín
1:0 (0:0)
Branky: 62. Z. Petržela. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dubravský.
ŽK: Vybíhal, Halenka - Vánský.
Rohy: 7:8. Diváků: 264. Sestava
Kralic: Kofroň - Liška, Ohlídal,
Dočkal, Losman - Valtr, Růžička
(90. Neoral), Halenka, Hatle - Z.
Petržela (78. Bukovec), Vybíhal.
Trenér: Zdeněk Chytka
KRALICE NA HANÉ - V prvním
jarním zápase Přeboru Olomouckého KFS v Kralicích se
před očima doslova zástupu fanoušků odehrálo vyrovnané utkání.
Mužstvo FC Kralice na Hané nastoupilo s několika posilami a v
hojném počtu. „Že bych měl na
střídačce pět hráčů, to se mi ještě
nikdy nestalo. Snad jedině když
jsem tady trénoval před patnácti lety,“ okomentoval se smíchem
trenér Chytka svůj nezvykle široký
kádr. Dějství celého zápasu pro-

bíhalo v podstatě mezi šestnáctkami. Domácí v druhé půli dokázali
využít chyby soupeře a po nepodařeném autovém vhazování ukořistili míč a zakončili brejkovou situaci gólem. Kralice porazily na domácím trávníku Hněvotín 1:0.
Letošní premiérové utkání ukázalo pod sluncem zalitým kralickým
trávníkem bojovnost a píli obou
týmů. Ani na jedné straně nebyla
vidět výrazná převaha a míč putoval střídavě z jedné strany hřiště na
druhou. První střelecký pokus utkání předvedl kralický Zdeněk
Petržela, když v 11. minutě halvolejem zprava zpoza šestnáctky poprvé prověřil pozornost gólmana
Běhalíka. Jen o minutu později se
do šance dostal hněvotínský kapitán Keluc a z přímého kopu levačkou orazítkoval břevno. „ Chybělo tak dvacet třicet centimetrů a
spadlo by to tam,“ okomentoval
svou obrovskou šanci známý fotbalový matador.

HLASY TRENÉRŮ
Zdeněk CHYTKA (FC Kralice na Hané): „ Abych řekl pravdu, vůbec jsem nečekal, že v prvním poločase budeme krok za
soupeřem. Nezvládali jsme střed hřiště, kluci byli všude pozdě
a naše hra byla pomalá. O poločase jsme si řekli, kde a co zlepšit a skutečně se nám potom podařilo srovnat krok, možná je
i trošičku předběhnout. To potom vyústilo v gól. V zápase jsem
také prověřil nové opory našeho týmu a jsem s nimi velice spokojený. Hněvotín byl soupeř kvalitní, o to víc mě těší naše dnešní vítězství.“
Radek ŠINDELÁŘ (FC Hněvotín): „ Dnes to bylo vyrovnané utkání, podle mě na remízu 0:0. Řekl bych, že domácí měli štěstí. Nějaké chyby byly na obou stranách, z jednoho nakopnutého brejku dal soupeř gól a to rozhodlo. Ve druhém poločase nás trochu rozhodil i ten silný vítr a na užším a hrbolatějším hřišti jsme se dostali pod mírný tlak. Přírodní terén je
úplně něco jiného než ty umělky, na kterých jsme doposud
hráli. Kluci mají disciplínu a obrovskou chuť do hry. I když
jsme dnes nevyhráli, jsem s jejich výkonem spokojený.“ - ned-

Nervy gólmana i diváků pocuchal
ve 22. minutě pro změnu domácí
kapitán Růžička. Ten poslal za
obranu načechraný míč, po
kterém se bleskově vrhl Valtr. Na
penaltové značce však poskakující míč promáchl a z jistého gólu
nebylo nic.
Jedna z nových kralických
posil Matěj Hatle se poprvé
ukázal ve 33. minutě, když
po Růžičkově vysunutí sahal po gólové šanci. Levačkou ale
bránu soupeře o dobrých 5 metrů
minul a stav utkání zůstal beze
změny. Další z nováčků domácího
týmu Zdeněk Halenka se za nedlouho vrhl po míči s úmyslem
vzít zápas do svých rukou. Ani jemu štěstí nepřálo a spíše než do
soupeřovy branky vystřelil Pánu
Bohu do oken. Tento přehmat se
marně snažil v zápětí napravit střelou po zemi.
Úzko bylo domácí obraně ve 42.

minutě, když po přímém kopu
Chabičovského chyběly Novákovi pouhé centimetry k parádnímu
zakončení hlavou. Vzápětí se
hráči vrhli do boje a následoval
rychlý přesun k bráně soupeře. Z.
Petržela ani tentokrát neprotlačil
míč za Běhalíkova záda. Infarkto-

kopnout míč z hranice šestnáctky
málem rozvlnil vlastní síť. Dvě
minuty na to vyzkoušel své štěstí
po rohu Růžičky opět Petržela,
znovu neúspěšně. Ten samý hráč
dokázal v 62. minutě obrátit zápas
ve prospěch domácích, když po
Hatleho střeleckém pokusu pohotově zareagoval na vyražený míč a vsítil čistou střelou do Běhalíkovy brány!
Po této ukázkové akci se
hosté všemožně snažili zvrátit výsledek utkání. Zdeněk Kofroň v
domácí bráně reagoval pohotově
a soupeřům už nedal sebemenší
šanci. Že se bojovalo tvrdě, až do
samotného závěru dokazují i tři
žluté karty, které v rozmezí čtyř
minut rozdal do té doby pouze domlouvající hlavní rozhodčí. Konečný stav prvního jarního utkání
1:0, pro Kralice, znamenal rozzářené tváře většiny přítomných…
-ned-

NAVŠTÍVILI JSME
vý stav přivodil všem přítomným
hněvotínský Skoumal, který ráznou střelou z rohu postrašil gólmana Kofroně. Ten se ale nedal, a tak
tabule o poločase ukazovala nezměněné skóre 0:0.
Do druhého dějství nastoupily
oba kádry ve stejném složení. Po
krátkém odpočinku, s hlavami plnými rad trenérů hráči jakoby ožili a zápas dostal šťávu. Ke gólové
akci naruby se schylovalo v 57.
minutě, kdy Vánský ve snaze od-

Protivanov svedl vyrovnaný boj na trávníku lídra
FK Šardice - Sokol Protivanov
1:0 (0:0)
Branka: 65. Macháň. Rozhodčí: Sláma - Tomášek, Machát.
ŽK: Kopčil - Rojka, Látal, M.
Dostál, Valenta. Diváků: 150.
Sestava Protivanova: Vítek Valenta, Látal, Vala, Koláček Dragon, Pászto, Valášek (55.
Poláček), Mráček (73. M. Dostál) - Machálek, Rojka.
Trenér: Roman Sedláček.
Po předlouhé zimní přestávce se
konečně dostávají ke slovu i regionální fotbalisté. O víkendu
totiž odstartovala 17. kolem Moravskoslezská divize, skupina
„D“, ve které účinkují i fotbalisté Sokola Protivanov. V zimní
pauze radikálně novým koučem
Romanem Sedláčkem obměněný kádr neměl na úvod své
plánované jarní cesty za záchranou lehkou úlohu. Ostrý start to-

tiž obstaralo střetnutí na půdě
neohroženého lídra tabulky FK
Šardice. „Rozhodně tam nejedeme hrát nějaký ´posraný´ fotbal.
Máme sílu na to abychom s favoritem svedli minimálně vyrovnanou bitvu,“ hlásal před utkáním hostující kouč Roman
Sedláček. Jeho svěřenci těmto
slovům dostáli a svedli na jihu Moravy otevřený boj, který Šardické zaskočil, ale bohužel bodový zisk nepřinesl.
Po trefě Macháně z poloviny
druhého dějství totiž zůstaly
podle očekávání všechny body
doma.
V základní sestavě hanáckého
výběru se představila hned šestice nováčků v čele s exligovým
dlouhánem Rojkou v útoku a
nutno podotknout, že tyto změny přinesly do týmu trenéra Sedláčka i vyšší herní kvalitu. Do-

mácí se snažili od začátku zatlačit soupeře do defenzívy, ale
kompaktní obranný val Protivanova jim příliš volného prostoru
neponechával. Navíc když už se
objevil náznak šance, tak stál
mezi třemi tyčemi spolehlivý
Vítek. Bezbrankový stav první
půle tak zcela odpovídal dění na

DIVIZE „D“
hřišti. Po změně stran nabrala
hra domácích vyšší obrátky, ale
ke slovu se hlásili i hosté. Jejich
ataky pocházely většinou z volných kopů, které zahrával excelentně Valenta. V 59. minutě
však poprvé vážněji zahrozil domácí Macháň, ale míč mu odskočil. Mimo bránu šla i hlavička Spaziera, aby po Štěpánkově dlouhém nákopu podběhl

Valenta a po Buršově prodloužení do vápna skóroval k tyči Macháň - 1:0. Vstřelená branka přinesla na kopačky Šardických
uklidnění, ale jejich kombinace
končily na pozorné obraně. Jednobrankové manko vyprovokovalo Protivanovské k závěrečné
zteči, kterou podporoval i gólman Vítek, ale kýženého
vyrovnání se hosté nedočkali. Jejich herní projev
však zanechal velmi dobrý
dojem a je velkým příslibem pro
další pokračování jarní části
soutěže. Hned v příštím kole si
tedy mohou fanoušci zaškrtnout
domácí utkání červeným fixem.
Do Protivínova totiž přijede
„přes kopec“ výběr Boskovic,
který vede nedávný lodivod Protivanova Radim Weisser! „Jednalo se o hodně vyrovnané střetnutí, ve kterém jsme se prezento-

vali aktivní hrou dopředu.
Skřípalo nám sice trochu po stranách, ale kluci to doslova odjezdili po zadku. S bojovností a
agresivitou jsem tedy hodně
spokojen. Na stopera jsem nakonec zařadil Látala a s Valou vytvořili velmi dobrou dvojici.
Tento tah nám tedy vyšel na
výtečnou. Velmi dobře a jistě
také působil v bráně Vítek. Je
škoda, že jsme alespoň bodík neurvali, protože jsme k němu měli hodně blízko a troufám si říci,
že s tak kvalitním soupeřem už
dlouho mít nebudeme. Boskovice? Určitě se máme z čeho odrazit. Kluci mě přesvědčili o tom,
že pochopili co od nich chci a tak
věřím, že to bude dobré,“ pochvaloval si přes porážku agresivní herní projev svých svěřenců svérázný trenér Sokola Protivanov Roman Sedláček.
-zv-

Konice chytila na úvod od Líšně čtyřku
Sokol Konice - SK Líšeň 0:4 (0:1)
Branky: 22. a 55. Ryšánek, 62.
Šudoma, 88. Jaroš. Rozhodčí:
Plesar - Gloser, Miko. Diváků:
150. Sestava Konice: Kmecik Šimek, Penc, T. Křeček, Jurník
- Kornel (46. P. Křeček), Řehák, Macháček, Schön - Špunda (79. Žouželka), Navrátil.
Trenér: Karel Procházka.
Očekávaná jarní domácí premiéra Konickým nevyšla.
Slátaná sestava hemžící se mladíky bez zkušeností s divizním
fotbalem na protřelé matadory z
Líšně prostě neměla. „Naše
současná situace je taková jaká

je. Polovina stabilních hráčů je
zraněná a v takovém složení nemůžeme podobným mužstvům
jako je Líšeň rovnocenně vzdorovat,“ nehledal výmluvy domácí kouč Karel Procházka.
Přes hodně kombinovanou sestavu, se Konice v
utkání 17. kola Moravskoslezské divize, skupiny „D“ držela v úvodu statečně. Domácím hráčům nešla
upřít snaha a bojovnost, ale bohužel fotbalové kvality tyto atributy nahradit nedokáží. Krátce po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce se hosté poprvé

gólově prosadili. Nejlepší hráč
Líšně Jaroš potáhl míč podél
postranní čáry a po jeho centru
se trefil poprvé v utkání Ryšánek - 0:1. Pod dojmem jednobrankového náskoku a urči-

DIVIZE „D“
té útočné bezzubosti Konice,
Líšenští sundali nohu z plynu a
poločas se dohrával mezi oběma šestnáctkami. Po změně
stran však Líšeň opět přidala a
branky na sebe nedaly dlouho
čekat. Hned v 55. minutě se

opět po brejku ocitl ve vápně
neobsazený Ryšánek a i když si
domácí gólman Kmecik na míč
chytil, tak mu v cestě do sítě
nezabránil - 0:2. Při poměru sil
na hřišti bylo nad slunce jasné,
že body Koničtí tentokrát
už brát nebudou. O sedm
minut je v tom utvrdil Jaroš,
který našel Šudomu a ten se
nemýlil - 0:3. Dílo zkázy domácího celku dokonal sám jeho hlavní režisér - Jaroš, jenž
přesnou střelou k tyči dvě minuty před koncem stanovil konečný stav střetnutí na - 0:4. V
průběhu celého střetnutí vysla-

li Koničtí jen jednu přímou
střelu na bránu a to Řehákem z
volného kopu… „Musím být
realista. V současné době nemáme kádr na to, abychom se
špičkovými celky hráli rovnocenné partie. Všechno zlé je
však pro něco dobré. Mladí
kluci mohou získat v podobných zápasech cenné zkušenosti. Musím je pochválit za
bojovnost až do konce, i když
toho měli v poslední čtvrthodině plné zuby, tak utkání nezabalili,“ nebylo příliš do řeči
lodivodovi poraženého celku
Karlu Procházkovi.
-zv-

Nejlepší přípravku mají v Protivanově
Celozimní turnajové klání fotbalových přípravek dospělo v
sobotu 21. března ke svému
konci. Městská sportovní hala v
Kostelci na Hané byla svědkem
finálového turnaje o konečné
umístění, ve kterém se střetlo
dvanáct družstev benjamínků z
celého Prostějovska. Soutěž pořádaná Okresním fotbalovým
svazem Prostějov nabídla
mládežnickým výběrům regionu vskutku vhodné vyplnění nepopulární zimní pauzy. Suveré-

nem úvodního ročníku se stal
nejmladší výběr Sokola Protivanov, který nepoznal za celé
klání ani jednu porážku a své
výsostné postavení potvrdil i
závěrečném dějství. Protivanovští měli ve svém středu také
nejlepšího kanonýra celého turnaje, kterým se stal Ondřej Milar se čtyřiadvaceti trefami. Na
stříbrný post se vyšplhali benjamínci 1. SK Prostějov a třetí pozici pro sebe uhájili hráči FKM
Konice.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A TABULKY
DIVIZE, SKUPINA „D“
17. kolo: FK Mohelnice-Moravičany - SK Rostex Vyškov 2:0, SK
Spartak Hulín - FC Viktoria Otrokovice 2:1, FK Šardice - Sokol
Protivanov 1:0, FC Forman Boskovice - SK Dekora Ždírec nad
Doubravou 3:1, FC Velké Meziříčí - Framoz Rousínov 2:0, Sokol
Konice - SK Líšeň 0:4, FS Napajedla - FC Žďas Žďár n./S. (odloženo pro nezpůsobilý terén na 8. 4.), MKZ Rájec-Jestřebí - HFK
Třebíč (odloženo pro nezpůsobilý terén!).
1. FK Šardice
2. SK Líšeň
3. SK Spartak Hulín
4. Horácký FK Třebíč
5. SK Rostex Vyškov
6. FC Žďas Žďár nad Sázavou
7. Sokol Konice
8. Framoz Rousínov
9. FC Velké Meziříčí
10. FC Forman Boskovice
11. Sokol Protivanov
12. FC Viktoria Otrokovice
13. SK Dekora Ždírec n./D.
14. MKZ Rájec-Jestřebí
15. FS Napajedla
16. FK Mohelnice-Moravičany

Akce! Autor vítězného gólu Zdeněk Petržela v 59. minutě zkouší prostřelit gólmana hostí. Na proměněnou šanci si však musel ještě tři minuty počkat.
Foto: Lucie Nedbalová

Výsledkový servis
finálového turnaje:

FKM Konice -TJ Sokol Čechovice 2:0, Sokol Přemyslovice - Sokol Protivanov 0:3, TJ Sokol Čechovice - 1. SK Prostějov 0:3, FC
Kostelec na Hané - FKM Konice
2:3, Sokol Protivanov - 1. SK Prostějov 6:1, FKM Konice - Sokol
Přemyslovice 6:2, Sokol Protivanov - TJ Sokol Čechovice 6:0, FC
Kostelec na Hané - 1. SK Prostějov 3:3.

KONEČNÁ TABULKA:
1. Sokol Protivanov
5 5
0 0
25:1
15
2. 1. SK Prostějov
5 3
1 1
15:10 10
3. FKM Konice
5 3
0 2
11:14
9
4. TJ Sokol Čechovice
5 2
0 3
9:13
6
5. FC Kostelec na Hané
5 1
1 3
13:15
4
6. Sokol Přemyslovice
5 0
0 5
3:23
0
Skupina o 7.-12. místo: TJ Sokol Mostkovice - TJ ORESVO Sokol Plumlov
3:0, FC Kralice na Hané -TJ Otinoves 0:5, TJ ORESVO Sokol Plumlov - TJ
Sokol Držovice 1:1, TJ Sokol Určice - TJ Sokol Mostkovice 4:2, TJ Otinoves
- TJ ORESVO Sokol Plumlov 5:1, FC Kralice na Hané -TJ Sokol Určice 1:2,
TJ Sokol Držovice -TJ Otinoves 0:4. Pořadí: 7. TJ Otinoves, 8. TJ Sokol Určice, 9. TJ Sokol Mostkovice, 10. FC Kralice na Hané, 11. TJ Sokol Držovice,
12. TJ Sokol Plumlov.
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17 12
17 12
17 10
16 9
17 9
16 8
17 8
17 6
17 7
17 6
17 5
17 4
17 4
16 3
16 2
17 3

3 2
2 3
4 3
4 3
3 5
3 5
2 7
4 7
1 9
4 7
2 10
4 9
3 10
4 9
6 8
3 11

34:12
36:13
30:12
21:11
24:19
31:25
27:31
20:23
23:29
21:29
15:21
23:24
16:29
10:23
15:27
16:34

39
38
34
31
30
27
26
22
22
22
17
16
15
13
12
12

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
18. kolo: Sokol Leština -TJ Jeseník 1:1, Sokol Určice - 1.FC Přerov 2:0, 1.HFK Olomouc "B" - FC Želatovice 1:3, FK Kozlovice
- TJ Sokol Ústí u Hranic 2:0, FK Šternberk - FC Dolany 2:0, FC
Kralice na Hané - FC Hněvotín 1:0, SK Loštice - FK Mikulovice 1:3, Zlaté Hory - Litovel (odloženo pro nezpůsobilý terén).
1. FK Mikulovice
2. TJ Tatran Litovel
3. Sokol Určice
4. FC Hněvotín
5. FC Dolany
6. 1.HFK Olomouc "B"
7. FC Kralice na Hané
8. FK Šternberk
9. FC Želatovice
10. TJ Zlaté Hory
11. TJ Sokol Ústí u Hranic
12. TJ Jeseník
13. 1.FC Přerov
14. FK Kozlovice
15. Sokol Leština
16. SK Loštice

18
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18

13
12
9
10
9
10
8
7
7
6
6
5
5
5
3
2

2 3
0 5
6 3
2 6
5 4
2 6
3 7
3 8
2 9
5 6
3 9
4 9
2 11
2 11
6 9
5 11

44:18
44:18
33:23
34:23
33:22
26:18
24:25
29:29
39:40
19:21
24:33
19:30
18:25
23:43
15:36
18:38

41
36
33
32
32
32
27
24
23
23
21
19
17
17
15
11

PŘEBOR OFS, DOROST
Dohrávka 17. kola: FKM Konice „B“ - Sokol Přemyslovice 4:0.
18. kolo: FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Protivanov 3:4, FC
Dobromilice - TJ Sokol Mostkovice 3:0, Sokol Otaslavice - SK
Lipová 1:8, TJ Sokol Brodek u Pv - FKM Konice "B" 1:4, FC
Výšovice -TJ Sokol Klenovice na Hané 2:3, TJ Sokol Držovice TJ Sokol Pivín 0:2.
1. SK Lipová
2. FC Dobromilice
3. TJ Sokol Klenovice na Hané
4. TJ Sokol Protivanov
5. TJ Sokol Pivín
6. FK Němčice nad Hanou
7. FKM Konice "B"
8. Sokol Otaslavice
9. TJ Sokol Držovice
10. TJ Jiskra Brodek u Konice
11. TJ Sokol Mostkovice
12. FC Výšovice
13. TJ Sokol Brodek u Pv
14. Sokol Přemyslovice

16
16
15
15
15
16
16
14
15
15
15
15
16
15

14
13
13
11
10
9
6
5
4
5
4
3
2
0

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

1
1
2
3
3
6
9
8
8
10
10
12
11
15

105:8
80:17
70:30
80:24
52:19
48:36
35:57
41:38
32:37
17:59
45:52
24:83
18:84
6:109

43
41
39
34
32
28
19
16
15
15
13
9
9
0

ZÁPASOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA D
18. kolo: HFK Třebíč - Sokol Konice (sobota 28.3., 15:00 hodin,
Tomášek - Sláma, Machát), TJ Sokol Protivanov - FC Forman
Boskovice (neděle 29.3., 15:00 hodin, J. Beneš - Šenkýř, Kolář).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
19. kolo: Mikulovice - FC Kralice na Hané (sobota 28.3., 15:00
hodin, Běhal - Machala, Krpec), Želatovice -TJ Sokol Určice (neděle 29.3., 15:00 hodin, M. Straka - Krobot, Anýž).
II. TŘÍDA PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
Dohrávky 15. kola, sobota 28. března 2009: Sokol Bedihošť TJ Sokol Určice „B“ (14:00 hodin, hřiště Hrubčice), TJ Sokol
Otaslavice - FC Dobromilice (15:00 hodin).
Přebor OFS Prostějov - dorost
19. kolo: TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Držovice (neděle
29.3. 10:45 hodin, hřiště Držovice), TJ Sokol Pivín - FC Výšovice
(sobota 28.3. 15:00), TJ Sokol Klenovice n.H - Sokol Přemyslovice (neděle 29.3. 15:00), FKM Konice „B“ - Sokol Otaslavice (neděle 29.3. 12:15 UMT), SK Lipová - FC Dobromilice (neděle
29.3. 10:15), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Protivanov (sobota
28.3 10:00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -zv-

Holky opět vítězné
Ani v dalším přípravném utkání
na blížící se jarní sezónu nepoznaly kostelecké fotbalistky porážku. Jejich výtečnou fazónu
letošního roku tentokrát odnesla
děvčata z Kotvrdovic.
FC Kostelec na Hané - TJ Rakovec
Kotvrdovice 1:0 (0:0)
Branka: Matoušková. Sestava
Kostelce: Otáhalová - Burgetová,
Všetičková, Křížková, Karásková
- Páleníková, Pitáková, Bošková,
R. Oravcová - Matoušková, Poučová. Střídaly: Knápková, Znojilová. Trenér: Petr Merta.

Očima trenéra Petra Merty:
„I když jsme nastoupili
v kombinované sestavě, tak
holky podaly vynikající výkon.
Například Všetičková na stoperu přímo excelovala. Naše výhra mohla být i větší, ale to by
musela Matoušková své tutovky proměnit. Snad si to nechává
na mistráky.“
Další a pořádnou prověrkou bude v sobotu 28. března střetnutí
s druholigovým celkem FK Holešovské Holky. Utkání začíná
ve 14:00 hodin v Kostelci na
Hané!
-zv-

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA
FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Klenovice na Hané 2:3 (1:2)
Branky Klenovic: Kaděra, Kubíček, Přikryl. Sestava Klenovic: Jozek - Sigmund, Škantár, Rozehnal, Merda - R. Cetkovský, Fialka,
Všianský, Kaděra - Kubíček, Přikryl. Střídal: D. Novák. Trenér:
Zdeněk Cetkovský.
-zv-

23. března 2009

ŠIPKAŘSKÉ SOUTĚŽE
Ligy se blíží do finále
Mistrovský ročník 2008/2009 v soutěžích družstev v elektronických šipkách v našem regionu se pomalu, ale jistě blíží do finiše. Na Prostějovsku
zastřešuje trio ligových soutěží ČMŠS, přesněji vrahovická firma ČDS
Trading spol. s.r.o. Dohromady dvaatřicet družstev z celého Prostějovska
bojuje každý týden o chvíle slávy či zklamání ve třech výkonnostních kategoriích a průběžné výsledky už dávají pomalu odpověď, ve které hospůdce se za necelé dva měsíce slavit nebo smutnit.
1. LIGA PROSTĚJOVSKO
Po letech se prvoligová soutěž dočkala mnohem vyrovnanějších bojů než tomu bylo v minulosti. Ani jeden z celků neprošel soutěží beze ztráty „květinky“, aby se nakonec radovali z vítězství v základní části obhájci titulu ČDS
Pitbulls. O překvapivé prvenství připravili Tygry z Čelčic v předposledním
dějství šipkaři ze Soběsuk, kterým však ani tato výhra k postupu do elitní čtveřice nestačila. Soutěž má tedy po základní části, po které se celky dělí do
tří skupin. Elitní kvarteto si to mezi sebou rozdá šestikolovým způsobem o
mistrovský titul s tím, že všechny celky začínají s čistým bodovým kontem.
O konečné umístění na 5.-8. příčce se střetnou obdobným způsobem další
čtyři družstva. Beznadějně poslední duo Krleš Kralice n./H. a Krtek Bohuslavice čeká baráž na tři vítězná utkání o pomyslného černého Petra
v podobě sestupu o patro níže.
Výsledky 17. kola: Jiřina Black Bears Prostějov - Raptors Hamry 13:5, KRLEŠ Kralice na Hané - ČDS Pitbulls Prostějov 2:16, Krtek Bohuslavice - U
Jiřiny KOKI Prostějov 6:12, All Stars Prostějov - Sharks Prostějov 12:6,
Trávníci Soběsuky - Tygři Čelčice 10:8. Výsledky 18. kola: Tygři Čelčice All Stars Prostějov 12:6, Sharks Prostějov - Krtek Bohuslavice 15:3, U Jiřiny KOKI Prostějov - KRLEŠ Kralice na Hané 12:6, ČDS Pitbulls Prostějov
- Jiřina Black Bears Prostějov 15:3, Raptors Hamry - Trávníci Soběsuky
6:12.
KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
1. ČDS Pitbulls Pv
18 15 1 0 0 2 213:112
2. Tygři Čelčice
18 15 0 0 0 3 220:104
3. Jiřina Black Bears Pv
18 13 0 0 1 4 195:130
4. All Stars Prostějov
18 12 0 0 0 6 194:130
5. Trávníci Soběsuky
18 10 1 0 1 6 174:152
6. Sharks Prostějov
18 7 2 0 0 9 153:173
7. U Jiřiny KOKI Pv
18 7 0 0 1 10 161:164
8. Raptors Hamry
18 5 0 0 1 12 138:187
9. KRLEŠ Kralice na Hané 18 1 0 0 0 17
86:238
10. Krtek Bohuslavice
18 1 0 0 0 17
90:234

47
45
40
36
33
25
22
16
3
1

Příští program, skupina o 1.-4. místo:
1. kolo, sobota, neděle 28.-29. března 2009: ČDS Pitbulls Prostějov - Tygři
Čelčice (SO), Jiřina Black Bears Prostějov -All Stars Prostějov (NE). 2. kolo, sobota 4. dubna 2009: ČDS Pitbulls Prostějov -All Stars Prostějov, Tygři Čelčice - Jiřina Black Bears Prostějov. 3. kolo, neděle 12. dubna 2009:
All Stars Prostějov -Tygři Čelčice, Jiřina Black Bears Prostějov - ČDS Pitbulls Prostějov. Další termíny zbývajících tří kol: 4. kolo, sobota, neděle
25.-26. dubna 2009, 5. kolo, neděle 3. května 2009, 6. kolo, sobota 16. května 2009.
Příští program, skupina o 5.-8.místo:
1. kolo, sobota 28. března 2009:Trávníci Soběsuky - Sharks Prostějov, Raptors Hamry - U Jiřiny KOKI Prostějov. 2. kolo, sobota, neděle 4.-5. dubna
2009: Trávníci Soběsuky Raptors Hamry (SO), Sharks Prostějov - U Jiřiny
KOKI Prostějov (NE). 3. kolo, sobota 11. dubna 2009: Raptors Hamry Sharks Prostějov, U Jiřiny KOKI Prostějov -Trávníci Soběsuky. Další termíny zbývajících tří kol: 4. kolo, sobota, neděle 25.-26. dubna 2009, 5. kolo, sobota 2. května 2009, 6. kolo, sobota, neděle 16.-17. května 2009.
Termíny barážových utkání o sestup: KRLEŠ Kralice na Hané - ŠK Krtek Bohuslavice (28.3, 4.4., 11.4. a případné další zápasy 25.4., 2.5. a 16.5).
Družstva se střídají v pozici domácího celku po jednom střetnutí.
2. LIGA PROSTĚJOVSKO
Ve druhé nejvyšší soutěži se pomalu vyjasňuje. Asi rozhodující krok na
plánované cestě k návratu mezi elitu udělali šipkaři Vzducholodě, kteří
v nervydrásajícím duelu porazili letos velmi dobře hrající družstvo Berinů
zIvanovic na Hané. Sedmibodový náskok čtyři kola před koncem by už měli „Loďaři“ s přehledem udržet. Také na opačném pólu se pravděpodobně
rozhodlo. K již dříve „odepsaným“ seniorům z Hamer se hodně nebezpečně
přiblížili Námořníci, kteří podlehli v přímém souboji Darts Bernard a tím
pádem si prakticky podřezali druholigovou větev!
Výsledky 17. kola:Námořníci Prostějov - Darts Bernard Prostějov 8:10, Rafani Čelčice - Zavadilka Prostějov 3:15, Asi Prostějov -Vzducholoď II. Prostějov 7:11, Rangers Dobromilice - Š.O.K. U Pavelků Prostějov 7:11, Seniors Hamry - Berini Ivanovice na Hané 2:16. Výsledky 18. kola: Rafani Čelčice - Seniors Hamry 14:4, Zavadilka Prostějov - Námořníci Prostějov
13:5, Darts Bernard Prostějov - Flash Team Prostějov 2:16, Pumy Prostějov
- Rangers Dobromilice 8:10, Š.O.K. U Pavelků Prostějov - Asi Prostějov
9:10, Vzducholoď II. Prostějov - Berini Ivanovice na Hané 10:8.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. KOLE:
1. Vzducholoď II. Pv
18 15 1 0 0 2 209:116 47
2. Berini Ivanovice n.H.
18 13 0 0 1 4 205:120 40
3. Flash Team Prostějov
17 12 0 0 1 4 185:122 37
4. Pumy Prostějov
17 9 2 0 0 6 167:141 31
5. Rangers Dobromilice
18 9 1 0 1 7 165:161 30
6. Zavadilka Prostějov
18 8 0 0 3 7 165:162 27
7. Rafani Čelčice
18 8 1 0 0 9 155:170 26
8. Asi Prostějov
18 6 3 0 2 7 167:162 26
9. Š.O.K. U Pavelků Pv
17 7 0 0 2 8 145:163 23
10. Darts Bernard Prostějov 18 6 0 0 0 12 135:189 18
11. Námořníci Prostějov
17 2 2 0 0 13 121:187 10
12. Seniors Hamry
18 1 0 0 0 17 99:225 3
Příští program, 19. kolo, sobota, neděle 28.-29. března 2009: Asi Prostějov - Pumy Prostějov, Rangers Dobromilice - Darts Bernard Prostějov, Flash
Team Prostějov - Zavadilka Prostějov, Námořníci Prostějov - Rafani Čelčice, Berini Ivanovice na Hané - Š.O.K. U Pavelků Prostějov, Vzducholoď II.
Prostějov - Seniors Hamry.
3. LIGA PROSTĚJOVSKO
Také v nejnižší soutěži je několik kol před koncem zdá se o všem důležitém
rozhodnuto. Za suverénními O tečku Prostějov si udržují druhé místo postupové místo Mexičani z Čelčic, kteří svou fazónu potvrdili i na půdě rezervy All Stars. Vzhledem k tomu, že má čelčický výběr ještě dva zápasy
k dobru, vypadá to, že postup se bude slavit právě tam. Tristní sezónu naopak prožívá dobromilický Outsider team, který stále marně čeká na letošní
premiérovou výhru a je tak jediným celkem z celého Prostějovska, jenž ještě v současné sezóně nevyhrál!
Výsledky 17. kola: O tečku Prostějov - Outsider team Dobromilice 14:4, All
Stars II. Prostějov - Chválkovičtí Pavouci 11:7, Sport bar-Zelené peklo Prostějov - U Žida Ivanovice na Hané 13:5. Výsledky 18. kola: U Žida Ivanovice na Hané - Soběsuky 49 10:8, All Stars II. Prostějov - Mexičani Čelčice
4:14, Chválkovičtí Pavouci - Outsider team Dobromilice 11:7, Bingo Jiřina
Prostějov - Skalní Na Nové Doloplazy 13:5. Předehrávka 20. kola: O tečku
Prostějov - Sport bar-Zelené peklo Prostějov 15:3.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. KOLE:
1. O tečku Prostějov
16 15 1 0 0 0 190:99 47
2. Mexičani Čelčice
13 10 0 0 0 3 147:87 30
3. All Stars II. Prostějov
15 9 0 0 1 5 158:113 28
4. Sport bar-Zelené peklo
15 7 2 0 0 6 141:131 25
5. Bingo Jiřina Prostějov
14 8 0 0 1 5 143:110 25
6. Skalní Doloplazy
14 5 3 0 1 5 118:138 22
7. Chválkovičtí Pavouci
15 6 1 0 1 7 150:122 21
8. U Žida Ivanovice n.H.
15 2 1 0 1 11 100:172 9
9. Soběsuky 49
14 2 0 0 2 10
94:160 8
10. Outsider Dobromilice
13 0 0 0 1 12
63:172 1
Příští program, 19. kolo, sobota 28. března 2009: Skalní Na Nové Doloplazy - O tečku Prostějov, Mexičani Čelčice - Outsider team Dobromilice,
All Stars II. Prostějov - Soběsuky 49, Sport bar-Zelené peklo Prostějov - Bingo Jiřina Prostějov.
-zv-
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Boxerský guláš-zápas v Ostravě odložen!
R. Křížek: „Je to hrozné, máme k dispozici tři termínovky, ale ani jedna neplatí!“
Boxeři BC DTJ Prostějov
měli včera na programu boxovat v 8. extraligovém kole
v Ostravě… Měli, ale neboxovali. Příznivci rohovnického sportu si už za poslední roky chtě nechtě musí
zvykat na neustálé změny
předem daných termínů.
Zkrátka když to některému z
extraligových klubů nepasuje, tak se klidně zápas odvolá
a boxovat se bude jindy. Nejhorší na tom je, že Extraliga,
která by měla být výkladní
celého svazu tím pádem s po-

svěcením vrcholných činovníků ztrácí už tak hodně vybledlý kredit. Zkrátka ryba
smrdí od hlavy a je pravděpodobně nejvyšší čas, aby
zainteresované kluby a oblastní svazy práskly do stolu
a řekly dost. „Je to hrozné,
máme k dispozici tři termínovky, ale ani jedna neplatí! Já z toho přeložení nemám
žádnou radost, my jsme byli
připraveni zápas odboxovat
v předem dohodnutém termínu,“ kroutí hlavou nad
náhlým, ale přece jenom oče-

EXTRALIGA ČR MUŽŮ-BOX

kávaným rozhodnutím svazu
trenér BC DTJ Prostějov Radek Křížek. Očekávaným
proto, že se ve stejném termínu koná v Polsku prestižní
mezinárodní turnaj a ostravský tým právě sází na posily
ze země našich severních
sousedů. „Já jsem s tím už na
základě dlouholetých zkušeností počítal. Nakonec do
Polska pojedou ve výběru
České reprezentace i tři naši
boxeři Petr Novotný, Vardan
Besaljan a Mirek Šerban.
Náhradní termín utkání v Ostravě byl určen na neděli 19.
dubna. Do té doby ještě ab-

solvujeme domácí střetnutí
Interligy s polským výběrem
z Rybniku, které se uskuteční
v prostějovské sokolovně v
sobotu 4. dubna od 18:00 hodin,“ přiblížil nejbližší program svých svěřenců kouč
úřadujících klubových mistrů republiky.
VÍTEK KRÁL SE PŘIPRAVUJE
NA EVROPU
Letošní největší posila prostějovského výběru, sedmnáctiletý Vít Král absolvoval
předminulý víkend vysoce
prestižní turnaj v Litvě. Bohužel měl smůlu na los a tak

7. kolo:
SKP Sever Ústí nad Labem - Samson BC České Budějovice 14:4
Body: Kovalenko (do 57 kg), Baláž (do 60 kg), Chládek (do 64
kg), Svoboda (do 69 kg), Stárek (do 81 kg), Viktora (do 91 kg),
Průša (nad 91 kg) - Shakhaldaev (do 54 kg), Vodárek (do 75 kg).
TSK Doprava Děčín+KB Baník Most - BC Ostrava 10:8
Body: M. Chuděcki (do 57 kg), Gaži (do 64 kg), K. Chuděcki (do
69 kg), Čížek (do 81 kg), Řezníček (do 91 kg) - Kaczor (do 54 kg),
Agajev (do 60 kg), Sojka (do 75 kg), Skupieň (nad 91 kg).
BC DTJ Prostějov volný los.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 7. KOLE:
1. BC DTJ Prostějov
5 4 0 1
2. SKP Sever Ústí nad Labem
6 4 0 2
3. Samson BC České Budějovice
5 2 0 3
4. BC Ostrava
6 2 0 4
5. TSK Doprava Děčín+KB Baník Most
6 2 0 4

62:28
74:34
38:52
42:66
36:72

8
8
4
4
4

Příští program, 8. kolo: 28.-29. března 2009: Samson BC České
Budějovice - TSK Doprava Děčín+KB Baník Most, SKP Sever
Ústí nad Labem volný los. BC Ostrava - BC DTJ Prostějov odloženo na 19. dubna!
-zv-

Pojede si pro medaili! Boxer BC DTJ Prostějov Vít Král (vlevo) poctivě trénuje na blížící se ME. Svou třídu ukázal i v extraligovém souboji s
velezkušeným Polákem Chuděckim, kterého nečekaně vybodoval nečekaně hladce
foto: Zdeněk Pěnička

se musel s turnajovým pavoukem rozloučit hned po první
zápase. „Jednalo se o takové
neoficiální mistrovství Evropy. Do Litvy se sjelo 85 boxerů z 16 států, v každé váze
startovalo okolo 14 boxerů.
Vítek měl v 1. kole volný los,
ale ve druhém na něj čekal loňský vítěz z Irska. Po porážce
1:6 na body pro něj tak turnaj
skončil,“ popsal smůlu svého
syna a zároveň svěřence boxerův otec Vít Král starší.
Vítkovo vystoupení nebylo
žádnou ostudou, protože jeho
duel byl s famózním soupeřem zdaleka nejvyrovnanější
ze všech. „Vítkův přemožitel
prošel celým turnajem bez jediného zaváhání a jedině v
našem zápase nenasbíral
dvouciferné body. Je to věčná
škoda, že se s ním střetl hned
v prvním utkání,“ litoval
smůlovatého losu tatínek talentovaného kadeta. Litevské
klání pro Krále jedním z přípravných turnajů na blížící se
ME kadetů v Polsku. „Ještě
nás do 8. května kdy začíná
ME čekají dva mezinárodní
turnaje v Chorvatsku a Německu. Trénujeme dvakrát
denně a po loňském pátém
místu chceme medaili,“ věří v
cinkot cenného kovu Vít Král
starší. S oprávněností medailových ambicí se ztotožnil i
trenér hanáckého mužského
výběru Radek Křížek: „Já
věřím, že Vítek medaili udělá. Je to hodně šikovný a poctivý kluk s obrovským potenciálem.“
-zv-

Házenkářským klubům z Hané jarní start nevyšel
Dva regionální zástupci ve
druhé nejvyšší tuzemské
házenkářské
soutěži
TJ Sokol Kostelec na Hané a
TJ Sokol II. Prostějov nezažívají právě idylické časy. Po
odehraných čtyřech dějstvích
získaly oba celky z osmi odehraných duelů dohromady jen
jedno vítězství při sedmi porážkách! Také celkové pasivní
skóre 182:250 vypovídá jasnou řečí o současné výkonnosti prvoligových zástupců Prostějovska. Přímo kritická je situace v táboře Prostějova, který dlí na beznadějně poslední
příčce a naděje na záchranu
v soutěži se už odvíjí pouze
v rovině teorie. To Kostelečtí
jsou na tom tabulkově přece
jenom lépe, ale to je především
zásluhou solidní podzimní bilance. Nicméně náskok pěti
bodů na sestupovou pozici a
pověstná domácí bojovnost
dává Kosteleckým pocit relativního bezpečí.
Přímo katastrofálně zahájili jarní cestu za plánovanou záchra-

nou svěřenci Antonína Krista.
Po úvodním domácím debaklu
se silnou Košutkou (21:35), přišla mnohem bolestivější porážka v Plzni (18: 27), která
prakticky odřízla prostějovskému celku pomyslný záchranný
kruh. Ztráta motivace se projevila hned v následujícím domácím utkání s karvinskou juniorkou, která si na Hané s chutí
zastřílela (34:45). Určitá bezstarostnost z beznadějnosti
stávající situace zapříčinila
pravděpodobně nejlepší jarní
výkon ve Dvoře Králové, kdy
s aspirantem postupu prohráli
Prostějovští jen rozdílem tří
branek (28:31). Jestli se jednalo
o náhodné vzepětí nebo trvalý
nárůst formy se budou moci
přesvědčit všichni příznivci
prostějovského klubu v neděli
29. března, kdy přijede HBC Jičín „B“. Čtyřzápasové resumé
Prostějova je následovné - 4.
porážky a skóre 101:138!
O moc lépe si v odvetné části nevedou ani Kostelečtí. Ti však na
rozdíl od svého regionálního ri-

vala mají nahráno. Neskutečná
kalvárie nemocných a zraněných se podepsala na výsledku
prvního utkání v Přerově (porážka 31:19). Z pohledu důležitosti však čekal prubířský kámen
na svěřence trenéra Juríka ve
druhém jarním dějství. O
záchranu bojující Královo Pole
však Kostelečtí dokázali
v domácím prostředí udolat
(24:22) a tím pádem si i zajistit
relativní bezúhonnost. Po vydřeném vítězství přišly dvě prohry (v Náchodě 20:25 a Košutce
18:34), když zvláště ta druhá zaváněla ostudou. Při podrobném
prozkoumání hostující sestavy
se však nebylo čemu divit, protože nastoupil i vedoucí mužstva
Radek Navrátil. Dosavadní bilance Kostelce tak vypadá následovně: 1. výhra a 3. porážky se
zápornou brankovou bilancí
81:112! O vylepšení tohoto neslavného počinu se budou Kostelečtí snažit v domácím prostředí, v neděli 29. března a soupeřem jim bude Slavia VŠ Plzeň.
-zv-

1. LIGA HÁZENÉ MUŽŮ
Výsledky 15. kola: I. HK Dvůr Králové n.L. - TJ Sokol II. Prostějov 31:28, HBC RONAL Jičín -TJ Tatran Litovel 28:22, TJ Fatra-Slavia Napajedla - TJ Náchod 38:32, TJ Košutka - TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK 34:18, HCB OKD Karviná jun. - Sokol
HC Přerov 31:28, HK Slavia VŠ Plzeň - HK Královo Pole 28:26.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE:
1. I. HK Dvůr Králové n.L.
2. HCB OKD Karviná jun.
3. TJ Košutka
4. Sokol HC Přerov
5. HBC RONAL Jičín „B“
6. TJ Náchod
7. TJ Fatra-Slavia Napajedla
8. HK Slavia VŠ Plzeň
9. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
10. TJ Tatran Litovel
11. HK Královo Pole
12. TJ Sokol II. Prostějov
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Příští program, 16. kolo, sobota, neděle 28.-29. března 2009:
TJ Náchod -TJ Košutka, TJ Sokol Kostelec n.H- HK - Slavia VŠ
Plzeň (NE, 10.30 hodin), HK Královo Pole - HCB OKD Karviná
jun., Sokol HC Přerov - I.HK Dvůr Králové n.L., TJ Sokol II Prostějov - HBC RONAL Jičín (NE, 11.00 hodin), TJ Tatran Litovel
- TJ Fatra-Slavia Napajedla.
-zv-

„To je opravdu síla, to jsem nezažil,“ komentuje kostelecký lazaret kouč Jurík
V hodně svízelné situaci co se
týká marodky mužstva, se v současnosti nachází házenkářský
Kostelec na Hané. V hodně kombinované sestavě bez stěžejních
opor tak družstvo absolutně
výkonnostně na své soupeře
většinou až na výjimku s Brnem
nestačilo.„Před jarním startem
jsem předesílal, že pokud se nám
budou vyhýbat zranění tak to bude dobré. Jako bych to však přivolal. Když spočítám kdo mi všechno z osmnáctičlenného kádru v
těch zápasech chyběl tak musím
konstatovat, že jsem to ještě nezažil. Jen pro příklad Jurka, I. Chalupecký, Dofek, Rikan, Ševčík,
Paták, Zajíček, T. Grulich, Vymětal, Grepl a Pavel Navrátil. Vrcholem z tohoto pohledu pak byl náš
zápas v Košutce, ve kterém musel
nastoupit i vedoucí mužstva Radek Navrátil,“ krčil rameny nad
svým lazaretem trenér Alois Jurík. Realita je tak hodně zvláště
výsledkově krutá. „Ti mladí kluci
mají sice natrénováno, ale plně se
potvrzuje, že ostrý zápas není trénink. Bez zápasových zkušeností
to prostě nejde,“ okomentoval
slabší výkonnost svých svěřenců
Jurík. Další pravdou je také skutečnost, že po loňské nadmíru vydařené nováčkovské sezóně si už na
kostelecké bojovníky dávají soupeři dobrý pozor. „S tím jsme po-

čítali. Jsme už určitě dá se říci
okoukaní a nikdo nás tudíž nepodcení. Neříkám, že nemáme
čím překvapit, protože se dá pokaždé něco nového vymyslet, ale
tak jako vloni, kdy si mysleli, že
přijel nějaký Kostelec a pak se
nestačili divit už to není,“ vystihl
další důvod slabších výsledků
zkušený trenér. S tak zdecimovaným kádrem se přece jenom podařilo Kosteleckým utrhnout důležitou výhru s Královým Polem.
„V tom zápase nám šlo o hodně a
mužstvo potvrdilo, že má zdravé
jádro. Byli jsme jednoznačně lepší a nebýt toho prostřídání v
závěru, tak tvrdím, že bychom
zvítězili tak o osm branek. Na danou sestavu jsme zahráli slušně i
v Náchodě, kde bychom asi v
kompletním složení bodovali. V
Přerově a Košutce jsme pak prohráli zaslouženě,“ přiblížil úvodní jarní čtyřzápasovku Jurík.
Zvláště výsledek z Košutky
(šestnáctibranková porážka!)
vzbudil mezi fanoušky hodně
diskuzí. „Já jsem dokonce uvažoval o odložení tohoto zápasu.
To je opravdu síla, ten zdravotní
stav týmu. To jsem za celou svou
trenérskou kariéru nezažil,“ bezmocně zvedá obočí kostelecký
lodivod. Při zběžném pohledu na
tabulku se však zdá letošní sezóna zachráněná, na sestupovou

příčku má Kostelec náskok šesti
bodů. „Ono to tak vypadá a je to
samozřejmě zbožným přáním
všech zainteresovaných v našem
klubu. Není to však ještě v

žádném případě hotové. Hodně
napoví náš nedělní zápas s Plzní.
Soupeř má nečekaně dost bodů,
to nechápu. Vloni se udrželi na
úkor odhlášeného Chomutova a

letos se také překvapivě drží nad
vodou. Pro nás je povinností nedělní zápas vyhrát, protože jsme
lepší,“ burcuje závěrem kostelecký kormidelník.
-zv-

Čeká prostějovské házenkáře pád do propasti?
Prvoligová házená v Prostějově prochází vleklou krizí
Z jarní části soutěže 1. ligy
házené mužů jsou již odkrojena 4 kola, avšak prostějovští
házenkáři si nepřipsali na své
konto ani jediný bod. V odvetných utkáních zatím narážejí
na silnější soupeře ze špice tabulky - Košutku, Karvinou a
Dvůr Králové a ani Plzeň si nenechala na domácím hřišti sebrat body. Z posledního místa v
tabulce se ztrátou pěti bodů na
předcházející družstvo z Králova Pole se ne a ne odlepit. Velmi
těžká situace pro družstvo,
které bylo zvyklé hrát v prvoligové soutěži v ročnících 2006 a
2007 minimálně třetí housle.
Že se v týmu něco děje naznačil
už loňský ročník, kdy se mezi tuctem klubů dostal Prostějov jen na
9. příčku. Krize pokračuje i od počátku sezóny. Jak se klub porve s
nepříznivým vývojem v posledních sedmi kolech soutěže?
Antonín KRIST, trenér TJ Sokol II. Prostějov:

„Pětibodová ztráta na Královo
Pole není až tak dramatická, navíc toto družstvo máme doma.
Stejně tak Litovel i Náchod,
které jsou relativně lehčími soupeři. Byl bych špatný trenér,
kdybych házel předčasně flintu
do žita. Musíme udělat všechno,
co se udělat dá. Chyba se stala
už v začátku letošní sezóny,
hodně nás potrápila také marodka a zranění. Největší problém
zatím máme se spojkami, pouze
se třemi se dlouhodobě hrát nedá. Další problém vidím v hostování hráčů ze Zubří. To se
připravuje na play off a netají se
s ambicemi vyhrát extraligovou
soutěž. V momentě, kdy se zraní hráč v „A“ týmu, neuvolní
nám vedení Zubří pro naše utkání nasmlouvané hráče. Totéž
platí v případě, pokud se naše
utkání kryjí. To je, bohužel, nevýhoda hostujících hráčů. Jinak
jsem rád, že se nálada a psychika v týmu po posledním utkání

zvedla. Přestože jsme ze Dvora
Králové nedovezli body, prohra
nebyla tak dramatická a rozhodně jsme měli na vyrovnání.
Kluci si dokázali, že mají na to
hrát dobře i s tak silným soupeřem, jako je lídr prvoligové
soutěže. A pokud nebudou soupeřům vyhrávat utkání rozhodčí, pak věřím, že máme šanci
dostat se nahoru.“
Eduard CAPAY, předseda oddílu házené TJ Sokol II. Prostějov:
„Dohrát úspěšně letošní sezónu
bude velice těžké, momentálně
není mančaft v takové síle jak
potřebujeme. Teoreticky však
máme šanci se z posledního
místa dostat a v prvoligové soutěži se zachránit. Nepředpokládám v týmu žádné změny.
Musíme prostě bodovat doma,
to je to nejdůležitější. Možná
bude rozhodující i poslední utkání v Kostelci. To bude, myslím si, velice vyrovnané.“ -jp-

23. března 2009

„Tak se za Prostějov nehraje,“ uvedl namíchnutý generální manažer
Výsledková a výkonnostní krize zmítá v současnosti prostějovským basketbalovým klubem. Rozháraný herní projev,
prvky neukázněnosti a očividná
podrážděnost z Orlů na první
pohled jen čiší. Včerejší tragická koncovka s Kolínem byla vyvrcholením neslavného období,
které provází Bálintovu družinu. „Tak samozřejmě jsou pro
nás současné výsledky nepříjemné. Ale ten včerejší duel s
Kolínem byl naprostý vrchol.
Mužstvo je bez zdravotních problémů a vlastně by mělo být v té
úplně nejlepší pohodě. Takhle
se, ale za Prostějov nehraje! Ti
hráči mají jedny z nejlepších
podmínek, nic jim nechybí a oni

předvedenou takový výkon.
Měli by si hodně rychle uvědomit za jaký klub hrají a měli by
za něj dýchat,“ nebral si servítky
na adresu „bojovnosti“ jeho podřízených ve včerejším prohraném utkání s outsiderem z
Kolína Petr Fridrich, generální
manažer BK Prostějov. Nejvíc
musí sířit prostějovský tábor dozajista i ten fakt, že největší konkurent v boji o třetí příčku Děčín
pravidelně klopýtá. „V tomto
týdnu nás čekají zápasy se soupeři, kteří jsou v tabulce pod
námi a tam musíme bodovat.
Naše síla nemůže být jen na papíře, ale musí se projevit na palubovce. Ty dvě utkání bychom
tedy prohrát neměli a soustředit

se na týdenní vrchol v podobě
nedělního přímého souboje s
Děčínem, před televizními kamerami,“ nastínil jasný scénář
Fridrich. Mezi fanoušky panuje
obrovská nespokojenost s předváděnou hrou, kterou dali po nedělním utkání jasně najevo. Do
tohoto kontextu také zapadá poslední „posila“ Villepigue, hráč
však spíše posílil už tak početnou lavičku náhradníků… „To
je spíše asi otázka pro trenéra.
Co já můžu říci, tak je to pohodový kluk, který zapadl do kabiny a nejsou s ním žádné problémy. Jeho výkonnost by však
musel opravdu zhodnotit trenér.
Já však věřím, že předvede ještě
víc než doposud,“ nechtěl se za-

bývat basketbalovými kvalitami amerického hráče Petr Fridrich. V to, že nový hráč předvede mnohem více však s určitostí

věří všichni co mají něco do
činění s BK Prostějov, protože
pořádný pivot Orlům chybí snad
ze všeho nejvíce…
-zv-

Divácká soutěž, vstupenky na basket jsou slosovatelné
Od předcházejícího domácího utkání v nejvyšší basketbalové soutěži
připravil BK Prostějov pro všechny své příznivce novou DIVÁCKOU SOUTĚŽ. Její pravidla jsou naprosto jednoduchá. Během každé hlavní přestávky bude ze všech prodaných vstupenek vylosován
výherce, který se může těšit na lukrativní výhru - víkendový pobyt v
krásném prostředí. „Vedení našeho oddílu dospělo k dohodě s jedním
ze svých partnerů a již od včerejšího domácího střetnutí, kterým byl
nedělní duel proti Kolínu, budeme každý domácí zápas losovat o
přestávce výherce, který se může těšit na rekreační pobyt v chatové
oblasti,“ prozradil Večerníku Michal Pekárek, technický vedoucí
týmu BK Prostějov. „Proto fanoušci, uschovejte si své vstupenky.
Můžete na tom jen vydělat,“ vzkazuje na tribuny Pekárek.
-pk-

Ames & spol. srazil Orly k zemi
Kolínští si na Hané vychutnali pomstu za pohár
Ve třetím utkání za sebou vyšli
prostějovští basketbalisté naprázdno. Bodový půst prodloužil exorel Rashaan Ames a
jeho nový tým BC Kolín. Ames
sám nasázel do koše Orlů téměř čtvrtinu bodů. Očekávalo se
těžké utkání a skutečnost tyto
prognózy potvrdila. Boj o každý koš, o každý bodík. Šťastný vítězný koš hostí padl téměř současně se závěrečnou
sirénou. Domácí lehkovážně
promrhali desetibodový náskok, což se jim v závěru utkání těžce vymstilo.
V letošní sezóně se cesty Prostějova a Kolína zkřížily již popáté.
Čtyřikrát bodovali Prostějovští,
v pátém střetnutí, které bylo tím

PV 95:97 KO
nejdůležitějším, ostrouhali mrkvičku i přesto, že měli výhodu
domácího prostředí. Do Městské
haly Sportcentra DDM je přišlo
povzbudit hodně přes tisícovku
fanoušků.
Už samotný začátek jim příliš
nevyšel, hosté vedli až do poloviny první čtvrtiny a museli neustále dotahovat nepříznivý náskok. Kolín důrazně bránil a domácí nemohli najít účinnou hru
proti nedobytnému valu soupeřovy obrany. Pak však soustředili síly a dotáhli bodový náskok na 17:17 zásluhou trojky
Beechuma. Do konce první

čtvrtky se postupně zlepšovali a
dostali se do vedení, na konci
svítilo na světelné tabuli skóre
29:25.
Přestože domácí zdaleka nehráli
hru, na jakou jsou fanoušci zvyklí, dařilo se jim i ve druhé čtvrtině. Mírný náskok je uklidnil a
začali se prosazovat lépe i střelecky. Dobrou mušku měl zvlášť
Beechum, díky jeho trojkám se
bodový zisk Orlů zdvojnásobil a
poločas zakončili osmibodovým
rozdílem 51:43.
Přestávka však prostějovským
basketbalistům zjevně neprospěla. Na hřiště se vrátil ospalý
tým a zatímco soupeř zformoval
obranu a vyrukoval s přesnou
střelbou, prostějovští hráči šli do
útlumu. Kolínu se dařilo doskakovat míče a rychle zaútočit na
domácí koš, většinou úspěšně.
Naopak Orly v této fázi charakterizoval jalový útok, chybné rozehrávky, neúspěšná střelba a
navíc trestuhodně slabá obranná
hra. Takový byl obraz hry domácích, za pouhých deset minut
Tak pojďte! Něco podobného si asi říkal kolínský lídr Rahsaan Ames, který do- dokázali promrhat desetibodový
náskok. Nerozhodný výsledek
dirigoval svůj tým k dobytí hanácké palubovky
foto: Zdeněk Pěnička

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Už třetí zápas v řadě nehrajeme to co bychom chtěli a měli hrát. Špatně bráníme, děláme mnoho chyb. Pouštíme soupeře do jednoduchého skórování, nás pak
stojí hodně sil rozdíl dotáhnout. Nevím, proč hráči přestávají hrát,
když vedeme o deset bodů. Je to pro mne nepochopitelné. Není to
první zápas, pořád o tom mluvíme, pořád hráče nabádám. Je to
zbytečné. Dnes jsme hráli skutečně velice špatně v obraně. Nedá
se vyhrát zápas útočně. Od začátku jsme hráli do útoku, ale soupeř
nás dobře zastavoval. Hra byla poměrně rozkouskovaná a nedokázali jsme se pořádně dostat do tempa.“
Predrag BENÁČEK (BC Kolín): „Myslím si, že jsme dneska
zaslouženě vyhráli. Zápas byl vyrovnaný stejně jako všechna
předcházející utkání, kdy rozhodovaly poslední minuty nebo vteřiny. Dařilo se nám získávat míče a zakončovat útoky. Bylo to takové laciné vítězství. Štěstí bylo dnes na naší straně, dali jsme vítězný koš v poslední vteřině. Snažili jsme se využít situaci, kdy v
Prostějově hraje šest nebo sedm hráčů a jsou unavení. Vyšlo nám
to, i když to byla šťastná výhra.“
-jp66:66 dával tušit, že bitva o body
bude až do konce otevřená a nesmiřitelná. V poslední části hry
se jakoby probudil Ames, který
ještě nedávno hájil barvy Orlů.
Začal na palubovce řádit. Jakoby
hnán bohem pomsty. Byl neudržitelný a sázel do domácího
koše míč za míčem. Se čtyřiadvaceti body byl jednoznačně
nejlepším střelcem hostí a po

zásluze byl také vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Satisfakce
byla velkolepá. Závěr utkání byl
skutečně velmi nervózní a přestože si Orli udržovali stále naději na bodový zisk, to pověstné
štěstíčko je nakonec opustilo.
Téměř současně se závěrečnou
sirénou si nechali vsítit rozhodující koš, který je o vítězství připravil.
-jp-

OBCHODNÍ PARTNEØI BK PROSTÌJOV

Perník byl pro Orly příliš tvrdý
Pardubičtí týmovým výkonem předčili Prostějov
V letošní sezóně pro BK Prostějov jeden z nejméně oblíbených
soupeřů - Synthesia Pardubice,
potvrdil statistickou bilanci i ve
středu. V rámci 37. kola Mattoni NBL totiž Pardubičtí dokonale využili domácího prostředí ČEZ Arény a zvítězili nad
nesourodým dojmem působícím Prostějovem rozdílem jedenácti bodů - 89:78. Po prachbídném výkonu v Novém Jičíně, tak svěřenci trenéra Petera Bálinta neuspěli podruhé za
sebou s dalším celkem neskrývajícím v letošním ročníku
medailové ambice…
Další atak třetího místa v průběžné tabulce ztroskotal tentokrát
na zóně. Přes nadějný úvod, kdy
se hostující tým dostal do vedení 10:15, totiž pardubický soubor přešel právě na tento systém, se kterým se nedokázal
mezinárodní výběr Prostějova
vypořádat. Po první čtvrtině a v
úvodu druhé šli do trháku domácí - 31:22. Vzepětí Orlů v
závěru první půle značilo jen
tříbodové poločasové manko
(44:41), které pokračovalo i v

PU 89:78 PV
úvodu třetí čtvrtiny - 49:49. „Za
tohoto stavu mě chvilkově přepadly obavy, aby soupeř utkání
neotočil. Naštěstí jsme se však z
toho rychle dostali,“ okomentoval pravděpodobně zlomový
moment celého střetnutí domácí
kouč Slobodan Nikolič. Po dalším trháku Pardubic svítilo na
tabuli průběžné skóre po třech
odehraných čtvrtinách 63:54,
což byl z hlediska domácího
celku uklidňující stav. „Zóna
pokaždé nutí zakončovat z venku a i když jsem se snažil hráče
nabádat k tomu, abychom se pokoušeli hrát více pod koš, tak to
nebylo nic platné,“ zmínil neschopnost jeho svěřenců přizpůsobit se nepříjemnému obrannému systému Pardubic, trenér
Orlů Peter Bálint. Přes veškerou
snahu hostujícího kormidelníka
zvrátit
střetnutí
častým
střídáním, se v závěrečné desetiminutovce nepodařilo Prostějovským dotáhnout na více než
šestibodový rozdíl - 66:60. De-

finitivní tečku za snahou Orlů o
zdramatizování koncovky udělal přemotivovaný Hanavan, jenž si neodpustil nemístné ko-

mentáře. Odměnou slabším nervům hostujícímu týmu byly
Sandersem proměněné trestné
hody a následná Payneho dvojka značící stav 77:67. Orli byli
nuceni vsadit na trojkové pokusy, které však byly trestány

HODNOCENÍ TRENÉRÙ
Slobodan NIKOLIČ (BK Synthesia Pardubice): „Naše utkání s Prostějovem byla po celou sezonu vždy korektní a dnes to
pro nás bylo velice důležité vítězství, po dvou předchozích porážkách v Ostravě a Opavě jsme dneska museli vyhrát a získat
dva body. Na jednu stranu jsme byli nervózní, protože jsme výhru nutně potřebovali. Myslím tak, že můžeme být s dnešním
výkonem spokojení, i když tam samozřejmě bylo pár chyb v
obraně, ale to se dá přičíst nervozitě hráčů, a to se chyby stávají.
Prostějov má vynikající tým, celou sezonu hrají velice dobře, a
myslím, že můžeme být s výhrou maximálně spokojení. Na druhou stranu se ukázalo, že porazit můžeme opravdu každého.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Pardubice odehrály dobré utkání hlavně pod košem a znovu jsme prohráli na doskocích. To
nás pak stojí hodně sil v obraně abychom po soupeřově doskocích a ziscích byli schopni ten tlak ubránit. Zvláště pod útočným
košem jsme měli velké problémy, všechno jsme museli střílet z
dálky. Pod košem bych tedy viděl hlavní rozdíl mezi oběma
týmy, Pardubice byly lepší. Dvanáct trojek je pěkných, ale pokud nebudeme dávat i body z pod koše tak to na výhru stačit nebude.“
-zv-

rychlými protiútoky pardubických plejerů. Závěrečné drama
tak nebylo na pořadu dne a hostující výprava odjížděla z města
perníku s prázdnou.
Při pohledu do statistik udeří do
očí na první pohled jen 27 střeleckých pokusů hostů za dva
body. Snaha korigovat neprostupnost zónové obrany ze bezprostřední vzdálenosti nutila
Orly ke střelbě z perimetru, ale
ta nemohla nahradit chybějící
jednoduché koše. Domácí celek
Prostějov také přeskákal (33:22) a
také mnohem větší množství
trestných hodů bylo na pardubické straně (38/28:19/14). Hlavními tahouny domácího celku byli Šteffel s dvojicí Američanů
Payne a Sanders. V prostějovském celku snesli přísnější
měřítko Miller, Beechum a
Skibniewski. Naprosto se neprosadil Staněk a černý den měl
Falls. V celkovém kontextu tak
porážka v Pardubicích zase na
delší dobu odsunula naděje
výběru z Hané na posun ke
kýžené bronzovou pozici.
-zv-
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BASKETBAL EXTRA
37. KOLO MATTONI NBL
BK Synthesia Pardubice - BK Prostějov

89:78
Čtvrtiny: 27:22, 17:19, 19:13, 26:24 Trestné hody: 38/28:19/14
Střelba za 2b: 41/23:27/14
Trojky: 12/5:32/12
Doskoky:33:22
Osobní chyby: 20:27
5 chyb: 36. Hanavan, 40. Miller (oba PV)
TCH: 36. Hanavan (PV)
Diváků: 1230
Rozhodčí: Vyklický, Galajda, Kučera

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 12
Beechum 17
Hanavan 13
Miller 21
Villepigue 2
Prášil 7
Novák
Dokoupil
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Falls 2
Staněk
Vrubl 4
Krakovič

38. KOLO MATTONI NBL
BK Prostějov - BC Kolín

95:97
Čtvrtiny: 29:25, 22:18, 15:23, 29:31
Trestné hody: 18/15:25/16
Trojky: 26/14:16/11
Osobní chyby: 24:21
Diváků: 1500

Střelba za 2b: 37/19:46/24
Doskoky: 30:28
5 chyb: 35. Rogers, 48. Machač (oba K)
Rozhodčí: Paulík, Vondáček, Kapaňa

Sestava a body Prostìjova
Skibniewski 10
Beechum 20
Hanavan 22
Miller 23
Villepigue
Prášil
Novák 7
Dokoupil
Trenéři: Peter Bálint a Lubomír Růžička.

Falls 10
Staněk
Vrubl 3
Krakovič

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MATTONI NBL
37. kolo: BK Děčín - USK Praha 76:82 (23:19, 45:39, 60:62). Nejlepší hráči: Hatcher 18 bodů a 6 asistencí, Alič 16 bodů, Williams 12 bodů, Soukup 11 bodů - Platt 23 bodů, 15 doskoků
a 4 asistence, Kotas 15 bodů a 7 asistencí, Satoranský 15 bodů a 6 doskoků. Střelba:
46/27:36/23. Trojky: 22/5:25/8. Trestné hody: 10/7:19/12. Doskoky: 26:33. Osobní chyby:
20:19. Pět chyb: 39. Balík. Diváků: 520. Nejlepší hráč: Platt (USK) • Karma Basket Poděbrady - NH Ostrava 85:73 (19:26, 49:39, 69:54). Nejlepší hráči: Beneš 20 bodů a 4 asistence, Castleberry 15 bodů a 9 doskoků, Stria 14 bodů, Tomanec 14 bodů a 7 doskoků -Arnold 20
bodů a 7 doskoků, Robinson 12 bodů, Mitchell 9 bodů, 5 doskoků, 4 asistence. Střelba:
42/23:40/20. Trojky: 17/7:24/8. Trestné hody: 22/18:13/9. Doskoky: 32:29. Osobní chyby:
21:26. Pět chyb: 36. Castleberry - 35. Bohačík. TCH: 17. Špička - 17. Mužík. Diváků: 400. Nejlepší hráč: Beneš (P) • BC Kolín - BK Breda & Weinstein Opava 67:72 (18:28, 35:47, 56:59).
Nejlepší hráči: Ames 17 bodů, Rogers 13 bodů a 12 doskoků, Pavlík 11 bodů - Štec 15 bodů,
Pumprla 15 bodů, Hrubý 11 bodů, Kratochvíl 10 bodů. Střelba: 34/14:40/22. Trojky: 20/6:13/5.
Trestné hody: 23/21:17/13. Doskoky: 32:29. Osobní chyby: 21:22. Pět chyb: 39. Pumprla. Diváků: 610. Nejlepší hráč: Pumprla (O) • BK Synthesia Pardubice - BK Prostějov 89:78
(27:22, 44:41, 63:54). Nejlepší hráči: Šteffel 25 bodů a 8 doskoků, Payne 23 bodů a 7 doskoků, Sanders 21 bodů a 6 asistencí, Sýkora 6 bodů a 6 doskoků - Miller 21 bodů a 7 doskoků, Beechum 17 bodů (4 trojky), Hanavan 13 bodů a 8 doskoků, Skibniewski 12 bodů. Střelba:
41/23:27/14. Trojky: 12/5:32/12. Trestné hody: 38/28:19/14. Doskoky: 33:22. Osobní chyby:
20:27. Pět chyb: 36. Hanavan, 40. Miller (oba PV). TCH: 36. Hanavan. Diváků: 1230 diváků.
Nejlepší hráč: Šteffel (PU) • Geofin Nový Jičín - BK Kondoři Liberec 77:65 (20:19, 43:24,
60:44). Nejlepší hráči: Šarović 18 bodů a 9 doskoků, Walker 15 bodů a 7 doskoků, Gavlák 11
bodů, Muirhead 10 bodů, Hájek 2 body, 6 doskoků a 7 asistencí - L. Tóth 19 bodů a 7 doskoků,
Marek 11 bodů, Meno 11 bodů a 12 doskoků. Střelba: 34/21:52/24. Trojky: 21/9:19/5. Trestné
hody: 11/8:4/2. Doskoky: 36:33. Osobní chyby: 12:16. Pět chyb: 40. T. Tóth (L). Diváků: 1050.
Nejlepší hráč: Šarovič (NJ).
38.kolo: NH Ostrava - BK Děčín 93:78 (22:27, 46:50, 73:70).Nejlepší hráči: Mitchell 23 bodů (4 trojky), Arnold 19 bodů a 11 doskoků, Stuchlý 13 bodů - Hatcher 18 bodů a 5 asistencí,
Alič 15 bodů a 9 doskoků, Williams 15 bodů. Střelba: 39/24:44/25. Trojky: 33/12:22/6. Trestné hody: 15/9:15/10. Doskoky: 35:33. Osobní chyby: 17:18. Pět chyb: 39. Mielczarek (O). Diváků: 821. Nejlepší hráč: Mitchell (O) • USK Praha - Geofin Nový Jičín 78:88 (13:27, 37:46,
60:66). Nejlepší hráči: Platt 25 bodů a 12 doskoků, Kotas 13 bodů, Marko 11 bodů - Pospíšil 24
bodů (6 trojek), Gavlák 18 bodů a 9 asistencí, Šarovič 17 bodů a 6 doskoků. Střelba:
44/21:34/18. Trojky: 17/6:29/14. Trestné hody: 24/18:11/10. Doskoky: 35:31. Osobní chyby:
16:22. Pět chyb: 36. Walker (NJ). Diváků: 500. Nejlepší hráč: Pospíšil (NJ) • ČEZ Basketball
Nymburk - BK Synthesia Pardubice 90:61 (17:15, 43:32, 68:49). Nejlepší hráči: Benda 15
bodů a 7 doskoků, Lee 14 bodů, Jagodnik 13 bodů a 6 doskoků - Sirvydis 18 bodů (4 trojky),
Šteffel 15 bodů, Sanders 15 bodů a 6 asistencí. Střelba: 48/30:25/9. Trojky: 15/6:25/9. Trestné
hody: 20/12:20/16. Doskoky: 30:28. Osobní chyby: 20:19. Pět chyb: 40. Šteffel (P). Diváků:
750 • BK Breda & Weinstein Opava - Karma Basket Poděbrady 94:86 (27:19, 45:40,
68:60). Nejlepší hráči: Dygrýn 31 bodů, Šiřina 17 bodů, Czudek 11 bodů - Soliver 28 bodů, Beneš 14 bodů, Castleberry 14 bodů a 10 doskoků, Špička 12 bodů. Střelba: 43/25:36/23. Trojky:
15/5:17/6. Trestné hody: 39/29:29/22. Doskoky: 25:27. Osobní chyby: 24:27. Pět chyb: 38. Tomanec, 40. Stria oba (P). Diváků: 1372. Nejlepší hráč: Šiřina Jakub • BK Prostějov - BC Kolín 95:97 (29:25, 51:43, 66:66). Nejlepší hráči: Miller 23 bodů a 7 doskoků, Hanavan 22 bodů,
Beechum 20 bodů (6 trojek), Skibniewski 10 bodů a 7 asistencí -Ames 24 bodů, Brown 17 bodů, Zuzák 14 bodů, Machač 11 bodů a 8 doskoků. Střelba: 37/19:46/24. Trojky: 26/14:16/11.
Trestné hody: 18/15:25/16. Doskoky: 30:28. Osobní chyby: 24:21. Pět chyb: 35. Rogers, 38.
Machač (oba K). Diváků: 1500. Nejlepší hráč: Ames (K).
-zv-

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

34
35
35
33
34
34
35
34
35
35
34

33
26
19
17
15
15
13
14
12
12
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
9
16
16
19
19
22
20
23
23
21

3136:2271
2998:2621
2821:2757
2652:2672
2587:2725
2653:2911
2727:2808
2745:2869
2996:3142
2721:2928
2581:2913

67
61
54
50
49
49
48
48
47
47
47

PØÍŠTÍ PROGRAM
39. kolo, středa 25. března 2009:NH Ostrava - USK Praha (úterý 24.3.), BK Děčín
- BK B & W Opava, Karma Poděbrady - BK Prostějov, BC Kolín - ČEZ Basket
Nymburk, BK Kondoři Liberec - BK Pardubice. Geofin Nový Jičín volný los.
40. kolo, sobota 28. března 2009: Geofin Nový Jičín - BK Pardubice, BK Kondoři Liberec - BC Kolín, ČEZ Basket Nymburk - Karma Poděbrady, BK Prostějov BK Děčín (neděle 29.3., 18:00 hodin, ČT 4!), BK B & W Opava - NH Ostrava
(pátek 27.3.). USK Praha volný los.
Dohrávka 32. kola, pátek 27. března 2009: USK Praha - BK Prostějov (17:30
hodin).
-zv-

HVÌZDA TÝDNE
HURL BEECHUM
Kapitán prostějovských Orlů sice přivedl svou družinu
v uplynulém týdnu ke dvěma porážkám, ale v nesourodém
souboru to byl právě on kdo se snažil s nepříznivě se vyvíjejícími se zápasy nejvíc co dělat. Jeho střelba ze střední
vzdálenosti často držela Prostějov nad vodu, ale ani jeho
deset trojek nezabránilo dvěma prohám. Hurle, sedněte si
spolu a dělejte urychleně něco!

SMOLAØ TÝDNE
DUSTIN VILLEPIGUE
Nutnost za každou cenu posílit tým o podkošového hráče
velela sblížícím se termínem uzávěrku přestupů rychle jednat. VProstějově se tedy objevil mladý Američan, který neměl možnost přesvědčit kouče o své kvalitě vtradiční zkoušce. Výkony tohoto hráče nikoho na hané příliš nepřesvědčují o dobrém nákupu. Spíše se jedná o zajíce v pytli. Dustine, na pět minut tě Orli určitě nepotřebují!

Sport

„Moni“ ovládla první semifinále Volte Miss VK Prostějov 2008/2009!
Nezastavil ji ani výron…
Přestože jako jediná z celého
kádru laborovala v týdnu se
zraněním, konkrétně s výronem
kotníku, byla to právě ona, která
byla nejvýraznější postavou VK
Prostějov v úvodním extraligovém semifinálovém zápase s
pražským Olympem. O kom je
řeč? No přece o žlutovlásce s
plachým úsměvem, ale o to prudší ranou Monikou Kučerovou!
Své ústřední role se však Monča
jako obvykle zříká. „Já se už budu opakovat, protože to říkám
pokaždé, když vyhrajeme. Vyhrál náš kolektivní výkon, protože opravdu předvádíme na hřišti
týmovou sílu,“ vyjádřila se ke
svému osobnímu výkonu hráčka
s číslem 15. Že to tentokrát nebyla ta kvapíková jízda, na kterou si fanoušci zvykli v předcházejících střetnutích přiznala i
v ohromné pohodě hrající smečařka. „Na dnešním zápase bylo
trošku vidět, že byla herní pauza,
nebylo to úplně tak, jak bychom
si představovaly. První dva sety
jsme hrály dobře, ten třetí už byl
slabší, ale nakonec jsme to
zvládly. V závěru ale míváme
problémy pravidelně, protože v
nasazeném tempu polevíme,“
okomentovala průběh střetnutí
Monika Kučerová. Nejlepší
hráčkou celého utkání se stala i
přesto, že její start byl hodně na
vážkách. Výron v kotníku totiž
není zrovna přítelem volejbalis-

tek. „Jsem hlavně ráda, že mi
kotník nakonec umožnil tak
rychlý návrat do tréninku. V
úvodu předcházejícího týdne to
totiž vypadalo hodně špatně, nemohla jsem ani pořádně došlápnout. Kvalitní rehabilitace společně s elektroléčbou mi však
hodně pomohly. Trochu mě kotník stále pobolívá, ale hrát se s
tím dá a to je nejhlavnější,“ vyjádřila se ke svému současnému
zdravotnímu stavu momentálně
nepostradatelná opora Čadova
výběru. Také soupeře v podobě
Olympu si smečařka na rozdíl od
svých spoluhráček pochvaluje.
„Další zápas hrajeme na Olympu, mně osobně se tam hraje dobře, hala patří k nejpříjemnějším
u nás. Rozhodně je to pro mě lepší, než hrát v Ostravě,“ uzavřela téma semifinále Monika Kučerová.
-zv,jp-

Spokojený úsměv.Po kvalitně
odvedené práci má„Moni“ vždy důvod ke
spokojenému úsměvu…foto: JiříVojzola

Jasně zatím vede „Luci“
Další zajímavou anketou
týkající se extraligového volejbalového suveréna VK
Prostějov, se „vytasil“ v uplynulém týdnu klubový web. Po
zimní anketě, ve které mohli
fanoušci hlasovat o herně nejplatnější volejbalistku VK, se
tentokrát bude soutěžit o titul
„Miss
VK
Prostějov
2008/09!“. Systém hlasování
je obdobný jako v předcházející anketě. Dvanáctka volejbalistek je rozdělena na dvě
poloviny, takzvaná semifinále. Do prvního semifinálového kola o nejkrásnější
či nejsympatičtější členku
týmu byly zařazeny hráčky s
nejnižšími čísly na dresech:
Elisha Thomasová (číslo dresu 2), Milada Spalová (4), Lucia Töröková (5), Markéta
Tomanová (7), Gabika Tomašeková (8) a Valeria Pušněnkovová (9). Volejbaloví fanoušci a zvláště ta mužská
část, by se tedy měli podívat
na www.vkprostejov.cz a
kliknout na svou favoritku!
Uzávěrka úvodního semifinálového dějství je v pátek 27.
března do 10.00 hodin.
Pro zajímavost také uvádíme
průběžný stav hlasování, jaký

byl v neděli 22. března v 17:00
hodin. Suverénně zatím vede
piercingová královna družstva,
slovenská nahrávačka Lucia
Töröková se 154 hlasy. Pomyslnou stříbrnou příčku drží dobrá duše a největší smíšek týmu
Milada Spalová s 60 hlasy. Za
tímto duem je další pořadí
hodně vyrovnané: 3. Markéta
Tomanová - 43 hlasů, 4. Elisha

Thomasová - 33 hlasů, 5. Gabika Tomašeková - 32 hlasů a 6.
Valeria Pušněnkovová - 29 hlasů. Kdo z pravidelných
návštěvníků Městské sportovní
haly DDM při utkáních VK
Prostějov má na věc jiný názor
a rád by svým hlasem pomohl
své favoritce, má ještě šanci do
tohoto pátku!
-zv- zdroj: www.vkprostejov.cz

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
SEMIFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - PVK Olymp Praha

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

60 minut
Pecháček, Trumpaš
1300
25:16
19 minut
25:13
19 minut
25:22
22 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

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

JAK SE HRÁLO
SEMIFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS: VK Prostějov - PVK Olymp Praha
3:0 (16, 13, 22). Stav série: 1:0. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová - Halbichová, Jakubšová,
Sládková, Vanžurová, Šmídová, Brejchová, libero: Háječková. Střídaly: Kvapilová, Preslová, Kallistová. Čas: 60 minut. Diváků: 1300.
-zv-

KAM PŘÍŠTĚ

Luci boduje! Přestože se slovenská nahrávačka Lucia Töröková většinou dívá na zápasy z rohu haly, tak o jejím půvabu mají příznivci dobrý přehled.
Její krajanka Gabika Tomašeková zatím v anketě drží páté místo.Foto. Z. Pěnička

Semifinále play off, 1. zápas, pondělí 23.
března 2009: VK Královo Pole Brno - SK
UP Olomouc.
2. zápasy, středa 25. března 2009: PVK
Olymp Praha - VK Prostějov, SK UP Olomouc - VK KP Brno.
3. zápasy, sobota 28. března 2009: VK Prostějov - PVK Olymp Praha (17:00 hodin),
VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc.
-zv-



HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MONIKA
KUČEROVÁ

Volejbalistky smetly úřadující mistryně

Bylo to na nulu, ale trochu to skřípalo
Prostějovské „ajfelovky“ rázně vkročily do semifinálových bojů. První krok v utkání
s pražským Olympem, který
obhajuje mistrovský titul, jim
vyšel na sto procent bez ztráty
setu. Hladká výhra 3:0 jasně
potvrdila roli favorita a pro
odvetu v Praze je příznivým
znamením. První semifinálové
utkání trvalo hodinku, než se
stačilo třináct set diváků v Městské hale Sportcentra DDM
pořádně rozehřát, žlutomodrá
smršť úřadující mistryně
rychle a elegantně smetla.

PV 3 : 0 PHA
Semifinálový duel měl od začátku do konce téměř stejný scénář.
Sestava Soaresová, Kučerová,
Jelínková, Thomasová, Spalová, Pušněnková a libero Tomanová měla jasnou převahu.
Poměrně snadno získala v prvním setu velký bodový náskok
7:2. Pak však začaly domácí
chybovat a naopak od poloviny
setu se dařilo Olympu úspěšně
blokovat útoky domácích a za-

Tudy to asi nepůjde! Hráčky VK Prostějov vystavěly, ostatně jak je jeich
dobrým zvykem v sobotu proti Olympu na síti takřka neprostupnou zeď. Soaresová se Spalovou právě blokují útok Šmídové.
Foto: Zdeněk Pěnička
Prostějovská sportovní hala
přivítala opět po nějakém čase sportovní fanoušky, konkrétně ty volejbalové. Všichni
byli zvědavi, jak se hráčkám
místního VK Prostějov podaří vstup do 1. semifinále volejbalové extraligy. Jestli
soupeř bude o poznání lepší a
silnější než tomu bylo u soupeřek z Přerova (pro prostějovské hráčky byly tyto 3 utkání dobrým tréninkem,
avšak ne tím správným testem pro další zápasy...). A tak
se i stalo.
U soupeřek z Prahy byla od počátku patrná nervozita a to jak na
hřišti, tak i na střídačce. Jakoby
se favorita utkání zalekly a ne-
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věděly, co dál. Prostějovanky
totiž od jeho úvodu nasadily
skvělou hru, která se po „pár
míčích“ na chvíli zasekla. Možná tento náš „malý“ výpadek
ovlivnilo pár sporných míčů těžko říct… Do hry nám pomohlo skvělé podání a účinná
hra na blocích. To bylo naše plus
po celý zápas. V těchto fázích
byla nejlepší hráčkou Prostějova Monika Kučerová. Ta téměř
nekazila a prezentovala se v tom
nejlepším „světle.“ „Že by si
říkala o reprezentační dres..?“
První set tak skončil v náš prospěch a to stavem 25:16. Úvod
druhého setu byl o poznání vyrovnanější. Ale hráčky Olympu
se samy o lepší výsledek připra-

čal dotahovat výraznou bodovou ztrátu. Prostějovské hráčky
se však naštěstí rychle zkoncentrovaly a dobře umístěné
smeče Kučerové i Soaresové
spolu s úspěšnými bloky nakonec zajistily potřebný klid a vítězství v první sadě 25:16. Druhý
set měl opačný průběh. Pražanky zpočátku držely krok a skóre
bylo poměrně vyrovnané, i když
si domácí hráčky udržovaly
mírný náskok. Pak však prostějovské hráčky zapnuly na plné
obrátky, zlepšily obranu i útok a
vyprovodily Olymp zdrcujícím
výsledkem 25:13. „Soupeř nám
svou nervozitou usnadnil vstup
do utkání. Oba sety jsme odehráli dobře. Holky těžily z lepších bloků a prosazovali jsme
se více na smečích,“ komentoval úvod zápasu trenér domácích Miroslav Čada. Ve třetím setu hostující hráčky trošičku zlobily. Dokázaly se vyhecovat a sehrály nakonec s domácími naprosto vyrovnanou
partii. Prostějovské volejbalistky se přece jen v poslední chvíli
vzpamatovaly a dotáhly utkání
do kýženého vítězství bez ztráty
kytičky, i když skóre 25:22 vybojovaly tak tak. Těžko říct,
jestli se hráčky Olympu upamatovaly na svou roli šampiónek a
začaly pořádně hrát, nebo domácí natolik polevily a zabojovaly až v závěru setu. „Jsme
rádi, že jsme to vyhráli tři nula,

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Hráčky Olympu hrály moc
nervózně, čímž nám začátek velice usnadnily. Třetí set už hrály
odvážněji, zlepšily přihrávku a také útok, kde byl patrný diametrální rozdíl. My jsme dělali poměrně hodně chyb díky horší
sehranosti, nešel nám rychlý útok středem sítě, ale zase jsme byli lepší na blocích (11 ku 7). Z hráček se dařilo Monice Kučerové v útoku, dobře hrála Spalová jak v útoku tak na bloku a
výborný byl výkon libera Tomanové. Přestože jsme hladce vyhráli, některé věci nefungovaly, to si musíme přiznat. Víc to bylo vidět v tom třetím setu, když jsme se dostaly pod tlak. Takže
máme na čem dělat, ale chyby si uvědomujeme a budu tvrdě tlačit na hráčky, abychom je odstranili. Do semifinálových utkání
nastoupila řada, která bude jen minimálně obměňovaná, přestože hráčky dostávají v herním tréninku stejnou příležitost.“
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Především bych
chtěl prostějovským trenérům i hráčkám blahopřát, protože vyhráli zaslouženě a bez problémů tři nula. Do zápasu jsme vkročili se strašně velkým respektem ze jména Prostějova nebo z
hráček, které tady v současné době jsou. Kdybychom dokázali
hrát tak jako ve třetím setu, byl bych spokojený. Neplnili jsme
však jasné pokyny, které jsme si stanovili, proto první dva sety
dopadly jak dopadly, což mě mrzí a trápí. Pevně věřím, že na
domácí půdě podáme lepší a statečnější výkon. Prostějovští deklarovali postup do finále bez ztráty setu - my se jim aspoň jeden budeme snažit sebrat. Ne že bychom nechtěli Prostějov vyřadit, to bychom chtěli! Ale držíme se při zemi, těmito zápasy
se chceme dobře připravit na boj o bronzovou medaili. Tu chceme získat.“
-jpto byl náš cíl. Zvládli jsme to bez
nějakých větších chyb. Pokud
tam byly nějaké výkyvy, bylo to
nejspíš tím, že jsme měly čtrnáct
dní herní pauzu. Myslím si, že v
příštím utkání se do toho ještě
víc dostaneme a bude to lepší,“

POHLEDEM FANOUŠKA
vily. A to zbytečně nečistou hrou
u sítě a auty. Nebyly schopny se
vejít do hřiště. Ale Prostějovu se
také nedařilo podle představ
trenéra Čady. Navíc nám občas
uteklo i to pomyslné štěstí - pomoc pásky..! Tato hluchá chvíle
trvala jen okamžik. Prostějov
zařadil na vyšší rychlostní stupeň a Olympu se vzdálil o pomyslný parník.
V rozhodujících momentech
zdobila hráčky rychlost, chytrost, přesnost, tvrdost a přítomno bylo i ono již několikrát zmiňované štěstí. Trenér Mitáč se

snažil o přerušení hry braním
oddechového času, ale nebylo
mu to nic platné. Koncovka
druhého setu byla opět v režii
domácích hráček, a tak trochu i
připomínala momenty ze série s
Přerovem. Rozdíl dvanácti míčů
(25:13) - to hovoří za vše, ne? Po
kratičké pauze po druhém setu
dostala pokyn k rozcvičení Jolien Wittocková. Nakonec však
do hry nezasáhla. Neboť trenér
Čada základní sestavu po celou
dobu utkání nezměnil. I když si
to koncovka 3 sady žádala...!
Utkání ukončila k radosti všech

řekla po utkání Michaela Jelínková. „Ve třetím setu jsme polevili ve všech činnostech a ztratili koncentraci. Nakonec jsme to
uhráli, takže jsme spokojení,“
dodala prostějovská nahrávačka.
-jppřítomných smečí „Spála.“
25:22. Hráčky, trenéři, představitelé klubu, ale především fanoušci tak mohli začít s částečnými oslavami. Hráčky tak
udělaly první - důležitý krok za
vítězstvím v celé sérii. Následovat tak bude druhé utkání, které
se uskuteční na palubovce
Olympu. Nebude jistě jednoduché. Trenér Mitáč prohlásil,
že se pokusí „uzmout“ Prostějovu alespoň set. Uvidíme a budeme se zároveň těšit!
A závěrem se ptám: „Ukončíme
tedy sérii již v sobotu 28. března
opět na domácí půdě a stavem
3:0 na sety?“ Snad, přijďte - nudit se určitě nebudete!
Šárka Zapletalová

Na sobotní premiérové semifinálové
výhře s obhájcem
titulu Olympem Praha má „Moni“
ostatně jako všechny hráčky základní sestavy velký podíl. V perfektně
šlapajícím prostějovském stroji však
vyniká na levém kůlu usměvavá
smečařka. Její zakončení většinou
dopadne přímo na palubovku, takže
znamená jistý bod. Když se k tomu
přičte i velmi kvalitní podání, má domácí kouč vystaráno. Moni, ty už asi
nikoho na své místo nepustíš!



IVANA
BRAMBOROVÁ
Bohužel Ivčo na někoho to padnout muselo. Slovenská ranařka s plachým úsměvem se pomalu, ale jistě vytratila ze sestavy. Po
prodělané viróze se sice vrátila na palubovku v plném lesku, ale mínění
hlavního kouče je přece jen jiné. O
zařazení do semifinálové šestky asi
rozhodl čtvrteční vzájemný tréninkový duel, ve kterém byla Ivča na
straně poraženého družstva. Ivčo,
nezoufej, tvoje „prdy“ budou ještě
potřeba!

Oděvářky ve druhé

lize konečně vyhrály
Sestup je však nemine!

V sobotu 14. března se konečně druholigovým volejbalistkám TJ OP Prostějov poštěstilo zastavit téměř nekonečnou šňůru porážek. Nad soupeřkami ze
Svitav dokázaly svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka ustát tie break prvního
zápasu a tak se premiérově radovat v letošním roce z vítězství v mistrovském
utkání. Také druhý zápas se silným protivníkem nebyl beznadějný, ale tentokrát Hanačky zradily koncovky setů. Vyhraný zápas po dlouhé době tak alespoň
trochu smazal vrásky na tváři zkušeného domácího lodivoda. „Trenérka Svitav mi po utkání s údivem říkala, že s takovým družstvem nemůžeme být předposlední,“ se smutným úsměvem citoval slova uznání na adresu jeho týmu Ladislav Sypko. O týden později se však s největší pravděpodobností rozloučily
s druholigovou soutěží dvěma porážkami v Brně.
1. zápas: TJ OP Prostějov - TJ Svitavy 3:2 (23, -14, -19, 22, 14).
Sestava TJ OP: Vlčková, Balunová, Kučerová, Lišková, Paňáková, Korhoňová, libero: Langerová. Střídaly: Brablecová, Jančíková, Nakládalová. Trenér:
Ladislav Sypko.
Komentář trenéra Ladislava Sypka: „S vysoce kvalitním soupeřem jsme
odehráli velmi vyrovnaný zápas. Od začátku až do konce se stav přeléval
z jedné strany na druhou až rozhodl tie break. V něm jsme měli více štěstí a nakonec jsme ho o dva míče vyhráli. Pomohlo nám také časté střídání, kterým
jsme se snažili soupeře vyvést zrovnováhy, což se nám také podařilo. Zlomové
momenty nastaly zvláště při podání Jančíkové.“
2. zápas: TJ OP Prostějov - TJ Svitavy 1:3 (-24, -23, 23, -17).
Sestava TJ OP: Jančíková, Balunová, Kučerová, Nakládalová, Paňáková,
Korhoňová, libero Langerová. Střídaly: Vlčková, Lišková a Brablecová.
Trenér: Ladislav Sypko.
Komentář trenéra Ladislava Sypka: „Odvetný zápas se pro nás nevyvíjel
od začátku nejlépe. Díky nevynuceným vlastním chybám jsme ztratili koncovky prvních dvou setů. Ve třetím setu jsme se zmátořili a získali ho pro sebe,
ale ve čtvrté sadě nám soupeř utekl a přes veškerou snahu jsme ho už nedokázali dotáhnout. Na našem sestupu nebo nějaké baráži se už však nic nezmění.“
V derniéře letošní druholigové sezóny nastoupily volejbalistky TJ OP Prostějov vBrně, proti místnímu celku TJ DDM. Prostějovanky se rozloučily se soutěží se ctí, když předvedly v Brně s favorizovaným protivníkem dvě naprosto
rovnocenné bitvy, v nichž ztratily naději na vítězství vždy v koncovkách setů.
1. zápas: TJ DDM Brno - TJ OP Prostějov 3:1 (-23, 24, 22, 20).
2. zápas: TJ DDM Brno - TJ OP Prostějov 3:1 (-17, 16, 20, 22).

KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY-SKUPINA „C“
1. VK KP-SG Ludvíka Daňka Brno 34 32 2 97:25 2878:2232 66
2. TJ Tatran Litovel
36 30 6 96:38 3108:2709 66
3. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
34 27 7 90:32 2868:2280 61
4. TJ Sokol Křenovice
36 19 17 69:70 3065:3084 55
5. TJ Svitavy
36 16 20 63:72 2817:2999 52
6. TJ DDM Brno
36 16 20 65:75 2983:3128 52
7. VO TJ Lanškroun
36 13 23 55:76 2851:2944 49
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
36 13 23 60:87 3024:3290 49
9. TJ OP Prostějov
36 7 29 46:96 2855:3222 43
10. VSK VŠB-TU Ostrava
36 5 31 32:1022585:3146 41
Poznámka: V tabulce není započítán dvojzápas VK KP-SG Ludvíka Daňka
Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“, který se hrál až po uzávěrce dnešního vydání.
-zv-

