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SENÁTORKA Diskžokej Václav Kopka

OKRADEN
BABIČKOU!
je náramně šťastnou

Již patnáct let nás každý víkend baví mobilní diskotéka
Václava Kopky, která se stala
na prostějovském okrese mezi
tanečními kluby stálicí a lidé ji
rádi navštěvují. Během předminulého týdne v rozmezí od 20.
do 26. listopadu se stala událost,
nad kterou laici a nyní i poli-

„Miluju je, jsem na ně hrdá, jsou to
moje zlatíčka,“ okomentovala naše zjištění prostějovská senátorka
Božena Sekaninová. Přišli jsme totiž na to, že senátorka je už rok a půl

cisté kroutí nevěřícně hlavou.
Václav Kopka se stal obětí neznámého pachatele, který mu
ze zabezpečeného prostoru
odcizil vybavení na jeho diskotéky. „Jednalo se o vybavení na
moji mobilní diskotéku včetně
originálních CD disků, které
používám ke každotýdennímu vystoupení.. Obracím se
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nalezení tohoto vybavení. Za nalezení nebo vrácení všech ukradených věcí jsem stanovil vysokou finanční odměnu,“ vzkazuje do éteru Václav Kopka.
Informace podávejte do redakce
Prostějovského Večerníku.
Závěrem nás Václav
Kopka ujistil, že tato
situace nemá a nebude mít vliv na již nasmlouvané diskotéky. „Věřím v dobrou
práci policie, která udělá určitě
všechno pro dopadení
ení zloděje,“
zakončil Václav Kopka.
pkaa. -mik-

náramně šťastnou babičkou. A když
si chce oddechnout od politiky, relax vždy najde v náruči s dvojčaty
Patrikem a Matiasem. A sluší jim to,
co říkáte?
-mik-

Prostějovsko pokryly sníh a náledí, silnice se od středy staly nebezpečnými. Už na první pohled šoféři sundali nohu z plynu, přesto v bývalém
okresedošlokněkolikanehodám.
-mik-

Více najdete
na straně

3

„Prostějované, to jste ještě nezažili,“ slibuje velení 601. skupiny
speciálních sil všem, kteří hodlají přijít na naše náměstí během tohoto
čtvrtka a pátku. Prostějovští vojáci totiž ve spolupráci s radnicí připravili pro našinec velkolepou show v rámci oslav 50. výročí od chvíle,
kdy se do našeho města natrvalo přestěhovala výsadkářská jednotka.
„Prostějov a elitní vojáci jedno je,“ pronesl Miroslav Pišťák, náš nový
starosta. A lidi, ve čtvrtek se připravte na pořádný šrumec, nad radnicí
prosviští i letectvo na čele s pověstnými Gripeny! Více se dočtete na
5. straně, včetně podrobného programu akce.
-mik-

Václav Kopka nyní úzce spolupracuje s policisty na odhalení dosud neznámého zloděje.
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UŽ JEN
DNŮ
 


... a máme tady Štědrý den!


Na stránkáchPROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
tak pokračujeme v seriálu našich předvánočních
akcí! Máme pro vás hned několik překvapení...









* PRÁVĚ DNES:
STARTUJE „PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“



* již třetí kolo soutěže s prodejnou „Hračky
U
Filipa“

* čtvrtý díl minikuchařky „Vánoční perníčky“

TO VŠE NAJDETE NA STRANÁCH 10,
12 a 17




Poukázka v hodnotě
na nákup zboží ve Zvěrokruhu
Zvěrokruh Prostějov OG Arkáda Tesco
Poukazy nelze sčítat.
Minimální hodnota nákupu 500,- Kč.
Hodnota nemůže být vyplacena v hotovosti.
Poukaz nelze použít na nákup krmiva
Purina Pro Plan a Royal Canin.

51204

Platnost poukazu do 31.12. 2010

100 Kč

6. prosince 2010

Kalamitní stav, lidé opět reptají. Právem?
Hrabla se chopil i místostarosta Pospíšil
A máme ji tady. Stejně jako
vloni udeřila zima náhle a v
plné síle a hned nám nadělila
dvaceticentimetrovou vrstvu
sněhu. A začaly pochopitelně
problémy. Ve středu byli první
silničáři na komunikacích vidět
až někdy večer, přestože chumelit začalo už krátce po poledni. To je ale stará písnička,
než se správci silnic probudí,
vždy to chvíli trvá... Potíže ale
nastaly i při úklidech chodníků.
Přestože město na mnoha místech rozmístilo cedule, že tyto
chodníky se v zimě neudržují,
technické služby ani tak zbývající část komunikací pro pěší
nestíhaly odklízet.
Příkladem všem šel minulý týden
místostarosta Jiří Pospíšil. Od
středy do pátku jsme ho mohli
vždy večer zastihnout s hrablem v
ruce v Tylově ulici, kterak před
"svým" panelákem odklízí sníh.
"Samozřejmě, v rámci celého našeho bytového družstva v těchto

dnech pracujeme na odklízení
sněhu. Na Tylovce se snažíme,
aby chodníky byly schůdné a
nikdo se tady nezranil. Je to to nejmenší, co můžeme pro město
udělat. Málokdo si totiž uvědomuje, že jedno jediné projetí
města úklidovými četami s technikou stojí městskou pokladnu
přes 300 tisíc korun. To jsou neuvěřitelné peníze," sdělil nám Jiří
Pospíšil, místostarosta Prostějova.
Rozumný člověk by měl chápat,
že zázraky se opravdu dělat nedají. Ovšem jsou tu věci, které za
kritiku minimálně stojí. Například, že silničáři či pracovníci
společnosti ASA odklízejí sníh ze
silnic hlava nehlava s tím, že na
autobusových zastávkách jsou
pak haldy sněhu a cestující MHD
nemohou ani nastoupit či vystoupit. To samé v bledě modrém je u
přechodů pro chodce. Trvalo celé
dva dny, než pracovní čety nahromaděný sníh začaly odklízet.
"Ano, věřím že s tímto byly pro-

blémy. Ale skutečně to nejde naplánovat tak, že by silničáři pročistili silnici a hned za nimi
pracovníci technických služeb
okamžitě odklízeli sníh ze zastávek. Berme to prosím všichni tak,
že při kalamitním stavu jde o výjimečnou situaci a žádám všechny
občany, aby byli shovívaví a trpěliví. Určitě to není tak, že by
někdo něco flákal," dodal na vysvětlenou místostarosta.
A že jde skutečně o kalamitní stav,
to bylo patrné od středy. "Kalamitní stav je nyní v celé republice,
s přívaly sněhu dnes bojují
všechna města. Naše radnice dohlíží na to, aby se u nás sníh odklízel
přesně
podle
harmonogramu zimní údržby. Řidiči a další pracovníci společnosti
ASA Technické služby jezdí od
středy 24 hodin tak, aby komunikace byly sjízdné či schůdné. Určitým způsobem chápu občany,
kteří reptají na to, že odklízení
sněhu je nedostatečné. Musím ale

Příkladem pro všechny šel minulý
týden i samotný místostarosta. Jiřího Pospíšila jsme spatřili v Tylově
ulici s hrablem v ruce.
zdůraznit, že zákon říká, že město
má za úkol zmírnit následky zimy,
nikoliv jak si někteří lidé představují, že za dvě hodiny po spadu
dvaceti centimetrů sněhu budou
chodníky a silnice vyčištěny až na
asfalt. To opravdu není za takových podmínek v lidských silách," uvedl pro Večerník Jiří
Pospíšil.
S odklízením sněhu dnes výrazně

pomáhají i lidé, které město zaměstnalo z Úřadu práce na veřejné služby. Zhruba dvacítku
nezaměstnaných ve žlutých
vestách můžeme nyní každý pracovní den vidět v ulicích Prostějova. "Je to výrazná pomoc. Právě
tito lidé jsou nasazováni na odklízení sněhu ze zastávek, od přechodů pro chodce a podobně,"
uzavřel Jiří Pospíšil.
-mik-

Radnice jedná o možnosti provozu "kulturáku" až do roku 2013!
Vyměněn bude ale jednatel Coufal, nesplnil očekávání
Dobrá zpráva. Prostějovská
radnice v současnosti jedná
se společností Manthellan o
prodloužení lhůty na provoz
Společenského domu v Prostějově. Jak známo, tato spo-

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Oblepoval zastávky

„Lepič„ se hlídce ztratil mezi panelovými domy. Po dvaadvacáté hodině si strážníci povšimli
mladíka, který vylepoval plakáty na boční stranu čekárny MHD
v ulici Plumlovská. Jakmile tento spatřil hlídku, dal se na útěk
směrem do Sídliště svobody.
Igelitovou tašku s letáky a lepidlem odhodil na zem. Dotyčného
se nalézt nepodařilo. Za dva dny
poté byla objeveny tytéž plakáty
na zastávce MHD na Floriánském náměstí. Celá záležitost
byla postoupena správnímu orgánu, neboť jde o porušení
Obecně závazné vyhlášky. Plakáty lze vylepovat pouze na místa k tomu určená.

Vrátili mobil

Ztracený mobil se dostal zpět ke
své majitelce. V podvečerních
hodinách nalezla hlídka na ulici
Sladkovského ve sněhu mobilní
telefon Nokia. Strážníkům se
podařilo zjistit, komu telefonní
přístroj patří. Následně ho předali třiadvacetileté ženě.

Uvězněný pes

Na základě žádosti HZS byla v
odpoledních hodinách vyslána
hlídka na parkoviště poblíž ulice
Wolkerova. V osobním vozidle
pobíhal pes po sedadlech a přitom se mu povedlo zamáčknout
knoflík u dveří. Hasiči vůz otevřeli. Automobil byl předán přítomnému řidiči.

A šup na záchytku!

V jeden den byli odvezeni dva
opilci na záchytku. Okolo sedmnácté hodiny bylo přijato oznámení na linku 156 o muži, který
se nekontrolovatelně pohybuje
po silnici na Kostelecké ulici.
Než hlídka dorazila na místo,
dotyčný ležel na zemi u autobusové zastávky. Dechovou
zkouškou u něj byla naměřena
hodnota 2,99 promile.
K druhé osobě pod vlivem alkoholu vyjížděla hlídka před dvaadvacátou hodinou. Tentokrát do
prostor panelového domu, kde
dle sdělení bydlícího došlo k ničení majetku. Na uvedené adrese se nacházel devatenáctiletý
agresivní mladík posilněn lihovinami. Sám se doznal k prokopnutí spodní výplně výtahových dveří. Nadýchal 1,99 promile. Pro podezření z přestupku
proti majetku skončí u přestupkové komise.
V obou případech byli pánové
po vyšetření lékařem přepraveni
sanitkou na protialkoholní stanici do Olomouce, kde je „nocleh„
přijde na 2 600 korun.

lečnost vyhrála výSpolečenského
běrové řízení na
domu
zajistil
koupi pozemků v
provoz tohoto
okolí Špalíčku, kde
zařízení minichce postavit obří
málně až do 30.
nákupní centrum.
dubna
2012.
Současný prostějovRada mi zároveň
ský kulturák ale
doporučila,
zbourá. "Jednání s Současný jednatel Spole- abych
zahájil
firmou jsou na čenského domu Jan Cou- přípravu vyhládobré cestě, vypadá fal nesplnil očekávání šení výběrového
to, že budova Spole- města a brzy opustí svoji řízení na nového
čenského
domu funkci.
jednatele Spolebude sloužit Prostěč e n s k é h o
jovanům až do konce roku domu," řekl na tiskové konfe2013," informoval nás radní renci Rady města Miroslav
Zdeněk Peichl.
Pišťák, starosta Prostějova.
K jedné výrazné změně už ale "Hospodaření Společenského
dojde co nevidět. Radnice domu je ztrátové, zatím se netotiž vypisuje výběrové řízení daří stávajícímu vedení inicina post jednatele Společen- ovat větší množství akcí.
ského domu. Podle města sou- Dosavadní praxe je taková, že
časný jednatel Jan Coufal současný jednatel pouze vynesplnil očekávání. "Rada čkává, kdo se ohlásí a kdo je
města schválila, aby jednatel schopný něco v kulturáku

uspořádat. Takže Rada města
došla k závěru, že vedení Společenského domu jedná pouze
pasivně a je zapotřebí ho vyměnit. A to za účelem větší
iniciativy v naplnění využití
tohoto zařízení. Rozhodlo se
tedy vypsat nové výběrové řízení na post jednatele," informoval nás radní Zdeněk
Peichl. "V současné době pan
jednatel Coufal argumentuje
tím, že má svázané ruce, protože Společenský dům údajně
brzy ukončí svoji činnost. Ale
to není pravda, každý nyní
víme, že firma Manthellan nebude s kulturákem v roce 2011
ani 2012 vůbec nic dělat.
Uplyne ještě hodně dlouhá
doba, než firma připraví projekt výstavby obchodního
centra a než mu ho kompetentní orgány schválí. Navíc s
touto firmou jednáme o pro-

dloužení provozu Společenského domu až do konce roku
2013. Takže nový jednatel
bude mít určitě hodně prostoru k tomu, aby zlepšil úroveň a hlavně zvýšil množství
pořádaných akcí v kulturáku.
A také samozřejmě, aby vylepšil hospodaření," dodal
Zdeněk Peichl.
Společenský dům se tedy
zřejmě bude bourat až v roce
2014. Co ale potom, budou mít
Prostějované možnost někde
pořádat plesy? "Této otázky se
nebojíme. Vždyť už nyní proběhlo několik plesů ve Sportcentru, a všichni zde byli
spokojeni. Jak s prostorem, tak
se službami. Navíc máme v záloze Národní dům. Neřekl bych,
že Prostějov výrazně ztratí při
možnosti pořádat kulturní a
společenské akce," uzavřel toto
téma Zdeněk Peichl.
-mik-

Město se chce s Držovicemi přece jen DOHODNOUT
Prostějovští radní změnili
názor. Nechtějí už nechat vše
na soudním rozhodnutí, ale
chtějí se se sousedními Držovicemi dohodnout o konečném vyrovnání po rozdělení.
"Není to tak, že bychom nějak
"změkli", je to prostě snaha o
vstřícnost a naši dobrou vůli.
Přesto jsme přesvědčeni, že při
osamostatnění Držovic jsme se
s novými sousedy vyrovnali

Èerná kronika
Peníze z domu

Neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal dřevěné oplocení pozemku rodinného domu v Kostelci na
Hané, kde následně nezjištěným předmětem vypáčil v
přízemí domu dřevěné prosklené dveře, které vedou ze
zahrady do jídelny a vnikl do
domu. Prohledal přízemí domu a první patro a odcizil finanční hotovost. Celková
způsobená škoda činí nejméně 25 500 korun.

Vrchol neopatrnosti

Neznámý pachatel odcizil z
předního sedadla spolujezdce
neuzamčeného vozidla Opel
Signum příruční koženou tašku, ve které byla pánská peněženka s finanční hotovostí,
osobními doklady a doklady
od vozidla, platební karty, dále značkové sluneční brýle a
sada navigace. Škoda činí 18
000 korun.

Zařezal tele?

Šestapadesátiletý muž oznámil na linku 158, že mu někdo
odcizil z louky za obcí Ponikev tele o stáří 6 měsíců a váze 250 kg. Na místě odcizení
majitel nalezl ve sněhu stopy
krve, kravího trusu a vyjetých
kolejí od dvoustopého vozidla. Poškozenému vznikla odcizením telete škoda ve výši
nejméně 14 000 korun.

podle zákona, což posvětil i
Olomoucký kraj. Nároky Držovických jsou ale jiné. Budeme
nyní kontaktovat vedení Držovic a zasedneme ke stolu k jednání
o
mimosoudním
vyrovnání," sdělil Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova.
"Jsem ráda, že tento postoj
město Prostějov společně s
novým vedením zaujalo. Vítám
jej. I nyní novému zastupitel-

Zloděj na stavbě

Dosud neznámý pachatel vnikl do novostavby na volně
přístupném neoploceném pozemku v obci Tištín, kde poté
odcizil set bodových světel, v
garáži odcizil motor na otevírání vrat, dále půdní protipožární schody z technické
místnosti odcizil kondenzační plynový kotel. Celková
způsobená škoda činí nejméně 68 000 korun.

Vybílil auto

Neznámý pachatel se na ulici
Krasická v Prostějově vloupal do vozidla Seat Cordoba,
odkud odcizil autorádio, autobaterii, navigaci, basovou
reprosoustavu a poškodil plastový kryt pojistek pod volantem. Majitelce způsobil škodu za 20 000 korun.

Podnapilý řidič

V Kostelci na Hané na začátku ulice Pod Kosířem byl
kontrolován devětapadesátiletý řidič osobního Škoda Favorit. Řidič se na výzvu policisty podrobil vyšetření podle
zváštního právního předpisu
ke zjištění, zda není ovlivněn
alkoholem. Provedenou dechovou zkouškou přístrojem
AlcoQvant byla u řidiče naměřena hodnota 0,51 promile
alkoholu. Řidič s naměřenou
hodnotou souhlasil, lékařské
vyšetření spojené s odběrem
krve nežádal. Na místě byla
řidiči zakázána další jízda a
zadržen řidičský průkaz.

stvu Prostějova jsem opět zaslala dopis s možností mimosoudního vyrovnání. Neboť
jsme se celou dobu snažili apelovat na zastupitele města s
tímto způsobem vypořádání se.
Jsem tomu ráda, že nový pan
starosta Pišťák tuto možnost
zvážil a tento krok udělal.
Cením si toho," uvedla Večerníku Blanka Kolečkářová, starostka Držovic.

Straka v bytě

Dosud neznámý pachatel
nezjištěným způsobem bez
užití násilí překonal zámek
vstupních dveří bytu, vnikl
do něj, zde prohledal kuchyň
a dětský pokoj, kde nic neodcizil, v bytě dále odstranil
lišty upevňující skleněnou
výplň zamčených dveří do
obývacího pokoje, přes
vzniklý otvor do tohoto pokoje vnikl a odcizil z něj vrtačku Narex, úhlovou brusku, dva DVD přehrávače,
plynovou 10 kg bombu, 2 kg
plynovou bombu s plynovým dvouplotýnkovým vařičem a setobox. Škoda činí
4 000 korun.

Vloupání do skladu

V minulých dnech doposud
neznámý pachatel po překonání a odcizení zámku vstupní brány vnikl na oplocený
pozemek čističky odpadních
vod v obci Olšany u Prostějova. Tady odstranil a odcizil visací zámek z dřevěných vrat
stavebního skladu, vnikl dovnitř, odkud odcizil různě
dlouhé prodlužovací měděné
kabely v celkové délce přibližně 300 metrů. Celková
škoda byla vyčíslena na 19
000 korun.

Ukradl Pannu Marii

V přesně nezjištěné době neznámý pachatel v obci Chobyně vytrhl petlici na dveřích
kapličky. Poté vnikl dovnitř,
kde odcizil sádrovou sochu

Jak dodala, znalecká zpráva
potvrdila nároky obce ve výši
zhruba 10 milionů korun. V
případě mimosoudního vyrovnání nebude obec Držovice požadovat úroky z prodlení, jen
uhradit obci náklady soudního
řízení, tedy soudní poplatek a
náklady právního zastoupení
dle platných právních předpisů,
neboť to byly náklady skutečně
důvodně vynaložené.
-mikPanny Marie. Hodnota odcizených věcí je zhruba 2 000
korun.

Sebral kabely

V katastru obce Určice dosud nezjištěný pachatel vnikl
po vyhnutí spodní části oplocení na pozemek fotovoltaické elektrárny, kde za pomocí
násilí odstřihl kabeláž ke
dvěma měničům, které následně odcizil. Objekt fotovoltaické elektrárny, který se
nachází na bývalé skládce za
obcí Určice, je oplocen po
celém obvodě do výšky 190
cm. Neznámý pachatel na
pozemek vnikl v zadní části
objektu ve směru od lesního
porostu.
Způsobená škoda činí 100
500 korun.

Okradl důchodce

V sobotu odpoledne se vloupal zloděj do kanceláří v Domově pro seniory v Soběsukách. Po vypáčení dveří a
prohledání tří kanceláří odcizil data projektor a videokameru. Tímto jednáním způsobil škodu za 40 tisíc korun.

Vypáčil dveře

Někdy během tohoto měsíce
se vloupal zloděj do domu v
Čechách pod Kosířem. Po
vypáčení vchodových dveří v
domě vše prohledal a odcizil
různé nářadí jako aku vrtačku, křovinořez, rozbrušovačku, okružní pilu a další. Majitel celkovou škodu vyčíslil na
87 tisíc korun.

2

ukládá k zimnímu spánku jak medvěd brtník. Všechno ostatní musí počkat na jaro. No není to krásná předKalamita
stava si vymyslet pádný argument k
„Kdepak jsou nějací cyklisté?“ tomu, aby se aspoň kousek roku davznesl řečnickou otázku pozorova- lo lenošit a odpočívat?
tel dopravní situace v době sněhové
kalamity uprostřed týdne. Je fakt, že Přechod
jednostopí vyznavači adrenalinu s „To vás mrzí život?“ ozvalo se ze
oblibou se touto dobou pouští na ten- staženého okénka auta, které na poký led, respektive na uklouzané sil- slední chvíli zastavilo řed skupinkou
nice, kde o nějaký ten vangl rozhod- pubescentů, co se přechod nepřeně není nouze. Budiž jim přáno, po- chod vydala u místního nádraží přes
kud to skončí jenom tím, že se ztratí silnici. Pravda, každý si rád cestu
v závěji. Horší je, když nejrozličněj- zkrátí. A než jít nějakých 20 metrů k
ší akrobatické prvky začnou předvá- přechodu, kde by mohl šofér eventudět mezi míjejícími se vozidly.
álně předpokládat, že mu někdo skočí před čumák, tak je to pohodlnější
Zásada
prostě risknout. Ovšem v takovém
„Jak se začne solit, už nevyjíždím,“ počasí, kdy auto opravdu na fleku
konstatoval nezviklatelně řidič. S nezastaví, je to prostě ‚o ústa‘. Tak se
prvními sněhovými vločkami má je- milí chodcové aspoň pořádně rozho povoz domácí vězení a on sám se hlédněte!
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Za volantem seděl FEŤÁK!
Řidič pod vlivem drog překročil rychlost
Běžná policejní kontrola. Strážci
dopravního pořádku zastavili šoféra, který překročil předepsanou rychlost. Rutinní záležitost se
ale změnila poté, co hlídka mladého muže otestovala na drogy.
Šofér byl pod vlivem amfetaminu a marihuany!
"V úterý ve večerních hodinách
bylo hlídkou Policie ČR na ulici
Brněnská u čerpací stanice Eurooil
ve směru jízdy z centra v Prostějově
předepsaným způsobem zastaveno
a kontrolováno osobní motorové
vozidlo tovární značky Škoda
Fabia. Řidič byl zastaven z důvodu
podezření ze spáchání přestupku,
kdy tomuto vozidlu byla naměřena
rychost jízdy 65 kilometrů v hodině. A to v úseku, kde je povolena
pouze padesátikilometrová rychlost. Sedmadvacetiletý řidič byl vyzván k předložení dokladů
předepsaných pro provoz a řízení

motorového vozidla. Řidič předložil pouze cestovní pas a doklady od
vozidla. Řidičský průkaz a občanský průkaz nepředložil," sdělil Petr
Weisgärber, tiskový mluvčí Police
ČR v Prostějově.
Chování mladého řidiče se ale policistům zdálo podezřelé. "Řidič byl
vyzván k provedení dechové
zkoušky ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Výsledek byl negativní. Dále ho ale hlídka vyzvala
k provedení testu Drugwipe, zda
není ovlivněn návykovou látkou. A
při této zkoušce bylo zjištěno, že
výsledek je pozitvní na Amphetamines a Canabis. Dále byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu, které odmítl. Nebyl
mu na místě zadržen řidičský průkaz, jelikož jej nepředložil, ale byla
mu zakázána další jízda," řekl
mluvčí Policie ČR.
-mik-

Srazil chodkyni, hledají se svědci
K dva měsíce staré dopravní nehodě hledají policisté usilovně
svědky. Na začátku října srazil ve
Wolkerově ulici řidič osobního
auta chodkyni. Policisté uvítají jakoukoliv informaci k této události.
"Dne 7. října 2010 kolem 18.00
hodin došlo v Prostějově na ulici
Wolkerova před domem číslo 11
k dopravní nehodě mezi osobním
vozidlem značky BMW zelené
barvy a chodkyní. K dopravní ne-

hodě došlo tak, že řidič vozidla
BMW před domem číslo 11 ve
Wolkerově ulici couval a narazil
do chodkyně, která přecházela za
jeho vozidlem. Při dopravní nehodě došlo ke zranění chodkyně.
Vzhledem ke složitosti šetření v
případu uvedené dopravní nehody
žádáme případné svědky, aby se
přihlásili na telefonním čísle 974
781 580 nebo 974 781 251," uvedl
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. -mik-

Bagrování přehrady prý začalo
Je to ale pravda? Slibů bylo už dost!
Povodí Moravy vydalo na
sklonku minulého týdne oficiální
zprávu o zahájení prací na vybagrování dna Plumlovské přehrady. Podle mluvčí Povodí
Moravy Evy Grodové byly
práce oficiálně zahájeny 29. listopadu. Skutečnost je ale poněkud jiná.
"Práce na tomto vodním díle provádí firmy Strabag a Kavyl jako
členové „Sdružení Strabag – Kavyl
– Plumlov„. Předpoklad odtěženého množství sedimentu je
zhruba 204 000 m³. Sediment bude
uložen na půdu zemědělského
půdního fondu dle zákona o hnojivech. Dle harmonogramu je ukončení prací na vodním díle Plumlov

plánováno na březen roku 2011.
Případná nepříznivá hydrologická
situace, stejně jako nevhodné klimatické podmínky, může délku
prováděných prací ovlivnit. Výše
rozpočtových nákladů akce přesahuje 90 milionů korun," praví se v
oficiálním prohlášení Povodí Moravy.
V těchto dnech se ale na přehradě
skoro nic neděje. Dno je přikryté
dvaceticentimetrovou vrstvou
sněhu a vyskytuje se zde jediný
bagr. Pár dělníků zde pobíhá jen
zmateně sem a tam. O koupání v
přehradě si můžeme nechat v roce
2011 jenom zdát. A to bylo slibů
politiků i zástupců Povodí Moravy!
-mik-

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
Emil Štuka 1949 Prostějov
Leopold Solař 1926 Prostějov
Jindřiška Funková 1926 Soběsuky
František Lysický 1931 Prostějov
Jaroslav Rozsíval 1921 Kostelec na Hané
Jiřinka Moravcová 1930 Prostějov
Josef Vymětal 1927 Prostějov
Miroslav Schmidt 1948 Prostějov
Stanislav Bábek 1929 Prostějov
Anna Švancarová 1930 Bohuslavice

mezi námi...
Jana Svobodová 1952 Prostějov
Marie Černá 1923 Ptení
Marta Šilhavá 1945 Doloplazy
Emílie Milarová 1935 Brodek u Prostějova
Marie Dvořáková 1933 Čechy p. K.
František Dudek 1934 Prostějov
Františka Navrátilová 1922 Kostelec na Hané
Marta Sedláčková 1932 Prostějov
Jan Hrabal 1919 Tvorovice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 6. prosince 2010
Anna Zahradníčková 1934 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. prosince 2010
Jaromír Hiesböck 1957 Nové Město na Moravě 10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 8. prosince 2010
Iveta Mikolášová 1975 Kralice na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Emilie Škrabálková 1937 Olšany 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 9. prosince 2010
Anna Dosedlová 1924 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 10. prosince 2010
Michal Bureš 1991 Mostkovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Eva Mariánová 1973 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Pavlíková 1921 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Marcela Poláčková 1945 Smržice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Bušina 1928 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Kovaříková 1929 Pěnčín 14.30 kaple Pěnčín

6. prosince 2010
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Silnice zasypal sníh. A bouralo se... MIMINKO s číslem 1 000

Katastrofický scénář se ale nenaplnil, řidiči byli opatrnější Jubilejním novorozencem je Karolínka

V prostějovské porodnici se Jak jsme se ještě od mluvčí nemoc- (25krát), Natálie (24krát) a Eliška
Nastalo období, ze kterého mahned v úvodu minulého týdne nice dozvěděli, mezi nejčastější (23krát). Objevila se však i exoticjí všichni řidiči panickou hrůnarodilo letošní už tisící mimi- jména, která v roce 2009 volily ma- ká jména jako Verona, Kevin, Chizu. Sněhová kalamita zasáhla
no. Jubilejním novorozencem minky pro své děti, byl: Jakub
ara nebo Lili.
celé Prostějovsko. Došlo k něse stala Karolínka Pírková, (42krát), Jan (31krát)
-mikkolika nehodám, situace ale nakterá se narodila v pondělí 29. a Lukáš (31krát). U
konec nebyla tak vážná, jak by
listopadu pár minut před po- holčiček převse dalo očekávat. Série karamlednem.
ládala
Adéla
bolů si vyžádala jen jedno lehčí
"Holčička vážila 2.450 gramů a
Jakub, Jan, Adéla...
zranění.
měřila 46 centimetrů. Šťastné
K první nehodě na náledí došlo
mamince Haně Pírkové, která
už v úterý. To začal už padat nepochází z obce Rozstání na Propříjemně sníh na Konicku. "V
stějovsku, se vede i s Karolínkou
úterý 30. listopadu v 11.00 hodin
velmi dobře, a tak již brzy mohly
jel devětapadesátiletý řidič
být propuštěny domů," informoosobním automobivala nás Hana Szotkowská, mlu:
E
S
lem Fiat Punto
O
L
A
T
S
včí holdingu Agel provozujícího
,
ů
po silnici mezi
m
o
str
o
d
y
z
prostějovskou nemocnici.
ra
á
N
obcemi Hlutobusem
Karolínka přišla na svět při 987.
u
a
s
a
chov a Přemyk
ž
rá
s
porodu, jenž v letošním roce proslovice. Asi 500
vedli porodníci v Nemocnici
metrů za Hluchovem v táhlé
Prostějov, kteří v nejbližších
levotočivé zatáčce nepřiměřeně
dnech očekávají další jubilejní
reagoval vybočením vpravo, aby
událost – tisící porod. "V lose vyhnul protijedoucímu náňském roce se na porodnicko-gykladnímu vozidlu. To ho ale neonekologickém oddělení prostěhrozilo v jízdě. Řidič s Fiatem
jovské nemocnice narodilo celvyjel vpravo mimo vozovku a
kem 1133 dětí, což bylo o pět
přední částí auta narazil do strovíce než v roce 2008. Mezi novomu. Došlo ke hmotné škodě na
rozenci bylo 568 holčiček a 565
vozidle a zranění řidiče Fiatu. Pro
chlapečků, sdělila Hana SzotŠťastná maminka Hana Pírková z Rozstání s dcerkou Karolínkou, 1 000.
Prásk! Řidič Fiatu se na náledí lekl protijedoucího náklaďáku a ve snaze se mu vyhnout narazil do stromu
zranění nebyla dechová zkouška
kowská.
dítětem narozeným letos v prostějovské porodnici.
u silnice.
provedena, zajištěn byl však
odběr krve. Nehodu dále policie
šetří," sdělil nám k první havárce vozidlem Ford Esna zasněžených silnicích Petr cort nerespektoval
Weisgärber, tiskový mluvčí Poli- dopravní značení
„Dej přednost v jízcie ČR v Prostějově.
Od středy už hustě sněžilo na dě“ a narazil do
celém území Prostějovska. Přes- osobního vozidla
tože šoféři jezdili takřka krokem, Ford Focus, které
přece jen policisté vyjížděli ke jelo po hlavní komunikaci. Dechová
To bylo před lety řečí! Nákupem
třem karambolům.
sněžného skútru se nedávno stala
"Nejprve v odpoledních hodi- zkouška byla proprostějovská radnice terčem krinách jel padesátiletý řidič vozid- vedena s negativtiky. Stroj byl totiž zakoupen
lem Peugeot 405 ve směru z ním výsledkem. Ke
zhruba před šesti roky, čtyři zimy
Víceměřic na Němčice nad Ha- zranění osob nedo- Mladá řidička nové Fabie podcenila náledí a
poté však na Prostějov nespadla
nou. Na zledovatělé vozovce ne- šlo. Škoda byla sta- sníh a rovněž skončila ve stromě. Nastoupit
skoro ani vločka. Až poslední dva
zvládl řízení, najel do protisměru novena na 25 tisíc musela odtahová služba.
roky je skútr ve městě využíván
a zde narazil do autobusu. Ke korun," uvedl mlutakřka na sto procent. Od mizranění osob nedošlo. Škoda by- včí prostějovské policie. Ve stře- hadla nebezpečí zledovatělé silnulého týdne už pro vyznavače
la vyčíslena na 20 tisíc korun. Pár du pak došlo ještě k jedné do- nice a narazila do stromu. "Řidizimního sportu připravil neuvminut nato došlo k nehodě na kři- pravní nehodě, která na první po- čka osobního vozidla Škoda Faěřitelných bezmála 40 kilometrů
žovatce ve směru ze Smržic na hled vypadala hrozivě. Dvaatři- bia jela po komunikaci z Alojzoběžeckých stop.
Držovice. Třiapadesátiletý řidič s cetiletá řidička totiž rovněž neod- va do Určic. Po průjezdu levotočivé zatáčky vzhledem k nepřiz"Letos jsme na první sněhovou
působení rychlosti vozidla stavu
nadílku zareagovali velmi rychle
komunikace dostala smyk a naa už od čtvrtka sněžný skútr porazila do stromu. Dechová zkouprvé vyjel zajistit kvalitní sporška u řidičky byla provedena s
tovní vyžití pro Prostějovany.
negativním výsledkem. Ke
Sněžný skútr v loňském roce obszranění nedošlo. Celková škoda
luhoval bývalý místostarosta Vlasje nejméně 40 tisíc korun," řekl
timil Uchytil, letos se nabídl pan
Petr Weisgärber.
Vavrečka, dřívější jednatel TechZajímavé je, že k nehodám na
nických služeb. V tomto okamžsněhu a náledí docházelo jen v
iku je projeto celkem 38 kilometrů
okolních obcích. V Prostějově běběžeckých tras pro běžkaře kolem
hem úterý a středy ani ťuk!
Ve Smržicích to šofér Fordu na křižovatce neubrzdil a napálil to do
celého Prostějova. Trasy vedou
-mikauta, které jelo po hlavní silnici.
kolem Intersparu směrem na
Záhoří až pod Chlum. Naším
záměrem je připravit pro lyžaře i
trať směrem na Kostelec a na Smržice," sdělila nám Ivana Hemerková, místostarostka Prostějova.
Prostějovská policie vyhlásila souměrný obličej, hnědé rovné a
-mik- Vloni obsluhoval sněžný skútr bývalý místostarosta Uchytil. Stroj je v permanenci i letos, běžkaři si tak mohou mnout ruce.
hledaného vydacelostátní pátrání po trojici osob, krátké vlasy. Nosí knír.
lo Okresní státní
z nichž žena z Čech pod Kosířem HELENASMYČKOVÁ se narozastupitelství v
už měla nastoupit výkon trestu.
dila 10. března
Prostějově
Policisté žádají veřejnost o spo1982 a trvalé
příkaz k zadržení
lupráci při zajištění těchto hlebydliště má
pro podezření ze
daných osob.
hlášeno
na
spáchání trestnéLADISLAV DOSTÁL se narodil
náměstí Svobo- ho činu úvěrového podvodu. Jeho Dřevěné vánoční městečko v cent4. července 1968
dy číslo 289 v zdánlivé stáří je 42 let, měří 170 ru už vyrostlo. K předvánoční poa trvalé bydliště
Čechách pod centimetrů, má střední postavu, za- hodě přispívá i náramná vůně
má hlášeno v Kosířem. Na hledanou vydal Okres- padlé oči, velké mezery mezi zuby, svařeného vína, medoviny a punče, které nabízejí zdejší prodejci.
Přemyslovicích ní soud v Prostějově příkaz k dodání šedé krátké a neupravené vlasy.
číslo 266 v okre- do výkonu trestu odnětí svobody pro Prostějovská policie žádá občany, Ostatní trhovci zamíří na náměstí
se Prostějov. Na trestný čin krádeže. Její zdánlivé aby v případě zjištění místa pobytu co nevidět.
hledaného vydal stáří je v rozmezí od 26 do 30 let, výše uvedených osob neprodleně
Okresní soud v Prostějově příkaz k měří 170 centimetrů, má střední po- kontaktovali kterékoliv oddělení
zatčení pro podezření ze spáchání stavu a plavé blond krátké vlasy.
Policie ČR prostřednictvím beztrestného činu zanedbání povinné JURAJ ZELNÍK se narodil 25. platné linky 158 nebo zavolali
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v roz- února 1965 a trvalé bydliště má přímo na Službu kriminální policie
mezí od 40 do 42 let, měří 175 cen- hlášeno v Terezínské ulici číslo 16 a vyšetřování v Prostějově na tel.
timetrů, má střední postavu, v Doubí v okrese Karlovy Vary. Na číslo 974 781 326.
-mik-
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Nejčastější jména?

Skútr už fičí zasněženým Prostějovem

Pro lyžaře už je připraveno 38 km běžeckých tras

V hledáčku policie i krkavčí otec

NÁMĚSTÍ dnes voní
svařákem i medovinou

Pohledem shora
Pohledem shora

DEMOKRACIE JE KDYŽ…!

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
dyž jsem minulý týden psal o kmocháčkovství na radnicích s poukazem na to, že se nijak
nežinýrovali ani už ‚velcí hráči‘ v matičce Praze, netušil jsem, jaký to vezme luft při
ustavujícím zasedání, když se v týdnu volil pražský primátor a jeho družina. Zdlouhavé koaliční tanečky tedy nakonec svedla do koaličního lože ODS a ČSSD, a vítězná TOP
09 okusila pachuť Pyrrhova vítězství, když i přes volební triumf se na magistrát neprobojovala. No konečně, také už ví, jaké to co, když ve stejné pozici zůstala po parlamentních volbách ČSSD a naopak ‚topka‘ se uvelebila ve Strakovce. Je jasné, že každý si hledá vysvětlení pro své kroky a snaží se je
obhájit co nejhonosněji. Tak i koaliční smlouvou předem inaugurovaný primátor Bohuslav Svoboda se začal při demonstracích provázejících jeho volbu ohánět – jak jinak – demokracií v tom smyslu, že demokracie není o řevu a násilí. To je sice fakt, ovšemže lidé už před tím zcela demokraticky ve volbách řekli svůj názor, jak si správu věcí veřejných
představují, a ne tak docela byli vyslyšeni. Jak tedy jinak vyjádřit svůj pohled na věc, aby byli alespoň minimálně vnímáni?
Proč mají politické elity pořád plná ústa řečí o tom, jak musí navrátit politice důvěryhodnost, když ve skutečnosti jim zdá
se zas o to tolik nejde? Že jde asi spíš o zachování status quo, aby se zaběhnuté systémy příliš neměnily, aby náhodou něco nevybočilo ze zaběhnutých kolejí, protože pak by mohl nastat skutečný problém? Pražáci ve volbách chtěli, aby se
věci pohnuly jinam.Asvěte div se na čistě demokratických principech jejich přání vyslyšeno nebylo. Proč tedy těmi, kteří si všechno nakonec udělali podle svého, mají být obviňováni, že jejich hlučný nesouhlas se vymyká demokracii? Cožpak nechodili do hodin fyziky, kde se mohli něco dozvědět o zákonu akce a reakce? Těžko říct. Možná se ale také v koaliční smlouvě dohodli, že něco takového neplatí. Demokracie jsou přece ONI!

K

"Měli pravdu ti občané, kterým se
nelíbily odpudivé stánky z igelitů a
rezavého železa. Bohužel, ještě k tomu ale dojde i letos. Ale i to všechno
zcela jistě oživí naše centrum v předvánoční době. A společně s dřevěným městečkem - pánbů zaplať za
to," míní Miroslav Pišťák, starosta
města. V současnosti ještě na náměstí převládají prodejci lihovin. Libá
vůně se nese celým náměstím. "Toho
si nelze nevšimnout. Ani já zřejmě
brzy nepohrdnu kvalitním svařáčkem," usmívá se starosta. -mik-

Inzerce, zpravodajství
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TĚŠTE SE NA ČTVRTEK. VOJÁCI MAJÍ SHOW
Na náměstí vyvrcholí oslavy 50. výročí působení VÚ 8280 v Prostějově
Jak avizujeme na titulní
straně, ve čtvrtek a v pátek se
na náměstí T. G. Masaryka
uskuteční velkolepá přehlídka 601. Skupiny speciálních
sil. Vojenská show proběhne v
rámci oslav 50. let od chvíle,
co se z Prešova do Prostějova
přestěhovali první výsadkáři.
A zůstali tu dodnes.
"Věřím, že dávno pryč jsou časy, co se ve městě na vojáky jen
nadávalo. Armáda se stala nedílnou součástí našeho města a
buďme rádi, že ji zde máme.
Prostějov proslavují tři věci sport, kultura a elitní vojenská
jednotka, jenž je na špičkové
úrovni v rámci celého NATO,"
uvedl Miroslav Pišťák, starosta
města.
Ve čtvrtek v poledne určitě zamiřte do centra města. Vojáci
vám předvedou hodně věcí z toho, k čemu jsou vycvičeni a čím
nám dělají slávu. "Přestože naše
vojenská činnost bývá často
utajena, při přehlídce rozhodně
nic tajit nebudeme. Věřím, že si
tady každý přijde na své a užije Karel Řehka, velitel 601. Skupiny speciálních sil.

Program na náměstí T. G. Masaryka
Čtvrtek 9. prosince
od 12.00
12.45-13.00
13.00
13.30-13.40

pravý vojenský guláš a čaj z polní kuchyně
exhibiční vystoupení čestné jednotky AČR
křest knihy DUMSPIROSPERO
přelet letectva (Mi-24, L-159, Gripeny) a seskoky
parašutistů Dukly
13.40
ukázky vojenského materiálu a techniky, projekce
filmů a fotografií
14.00
prodej knihy DUMSPIROSPERO, autogramiáda
14.00-14.30 vojenská hudba
15.30
ukázka vojenské techniky
18.00
ukončení 1. dne
Pátek 10. prosince
od 9.00

ukázka materiálu 601. Skupiny speciálních sil, projekce filmů a fotografií, podávání vojenského čaje
11.00-14.30 vystoupení Posádkové hudby Olomouc a kapely
Romantica Band
15.00
ukončení akce
si oslav 50 let od chvíle, kdy vojáci tohoto útvaru poprvé řekli,
že jsou doma v Prostějově,"
sdělil Karel Řehka, velitel 601.
Skupiny speciálních sil.

A naše malá rada na závěr.
Vezměte si s sebou ve čtvrtek
vatu do uší, těsně nad radnicí totiž prosviští armádní letka s
pověstnými Gripeny!
-mik-

Javůrkův memoriál prověřil schopnosti psů a jejich páníčků

Na konci listopadu se na cvičáku v Prostějově sešlo 27
závodníků s jejich čtyřnohými
svěřenci. Konal se tu již 36. ročník Javůrkova memoriálu.
Celý den provázely pro psy ideální klimatické podmínky, bylo
vlhko, chladno, ale nepršelo a
nefoukal nepříjemný vítr.
Rozmanitost plemen byla velká, sice převládali němečtí
ovčáci, ale dále jsme mohli vidět zlatého retrívra, border kolii,
královského pudla a další. I věk
soutěžících se různil. Nejmladší
účastnici bylo 8 let a nejstaršímu 69. let. Po příjezdu všech
přihlášených proběhlo zahájení
závodu nástupem soutěžících se
psy, které přivítal předseda cvičáku Miroslav Čechmánek krát-

kým proslovem. Každý si vylosoval své startovní číslo a mohlo se začít. Kategorii ZZO posuzovala paní rozhodčí Prokopová, která zadala nejvíce bodů a
to 59 z 60 možných mládežnici
Tereze Hajdové s fenou Gerou.
Za nimi se umístili tři soutěžící
se stejným počtem bodů 58.
Rozhodčí se přiklonili ve prospěch Silvie Švagerové s
královským pudlem, kteří předvedli nejlepší aport. Na třetím
místě se umístila naše reprezentantka mládežnice Barbora Zeliková se svojí kříženkou Kyrou, kterou si osvojila z útulku.
V kategorii ZVV1, kterou posuzoval pan rozhodčí Kašpar,
jsme měli hned dva reprezentanty. Ivetu Števulovou s Ritou z

Javů a Miroslava Čechmánka s Chrysem Milvel, kteří se umístili na
sedmém a osmém místě.
Vítěz této kategorie Jaroslav Matula s Erny
Remmah získali zároveň i cenu za nejlepší
obranu. Jen o bod za ním
se umístil Jaromír Popelka s Jaggou Balgaro s
nejlepší
poslušností
závodu. Na třetím místě
se umístila teprve osmiletá Nikola Fabianová s
fenou Josemite Kamoš-Durabo
se 182 body. V kategorii ZVV2
zvítězil Antonín Svitek s Hess
Skočická samota se 186 body o
dva body za ním skončil Jaromír Popelka s Egar Balgaro a

třetí místo obsadila Monika Burešová s Dixi se 176 body. V této kategorii jsme měli také dva
reprezentanty, Janu Vágnerovou s border kolií Almou Otasláva, které se umístily se na

pátem místě. Dále Dušana Svobodu s Ralfem,
kteří se umístili na 7.
místě.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem soutěžícím za hezkou podívanou, divákům za
podporu
závodníků,
firmě s chovatelskými
potřebami Mapra za ceny pro účastníky, panu
Miroslavu Patkovi za
pohár pro vítěze a v neposlední řadě patří obrovské díky členům Kynologického klubu Prostějov, kteří
se podíleli na organizaci závodu
a občerstvení během něj.
Andrea Procházková,
Kynologický klub Prostějov

Ninjové se vyřádili na horolezecké stěně
Šestice dětských domovů z
Olomouckého kraje přijelo
do Prostějova na horolezecké
závody, které pořádal Dětský

domov Plumlov společně s
Horolezeckým oddílem SK
Prostějov pod názvem „Mikuláš na laně“.

Vypusťte si své balonky Ježíškovi! Ve čtvrtek 9. prosince od 14.30 hodin pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova společně s Mateřským centrem Cipísek dětské odpoledne na Perštýnském náměstí. V rámci celostátní akce
Český Ježíšek si mohou všechny děti, které přijdou se svými rodiči, vypustit
balonek s přáníčkem Ježíškovi.

Na horolezecké stěně v tělocvičně Gymnázia J. Wolkera v
Prostějově se vystřídalo na
padesát malých i větších Ninjů, kteří měřili své síly, vtip a
rychlost. Setkání malých „horolezců“ z dětských domovů
zorganizoval Dětský domov v
Plumlově, který má svůj horolezecký oddíl v rámci prostějovského SK. Pod vedením
tety Pavly Kukolové se děti
celý rok zdokonalují v lezeckých dovednostech a právě
díky jejich aktivitě si mohly
lezeckou stěnu vyzkoušet i
děti z dalších dětských domovů.
„Lezecké závody jsou mezi sportovními aktivitami dětských domovů naprostou novinkou. Protože pět našich děti chodí do
kroužku a tento sport je baví, rozhodli jsme přiblížit ho i dětem z
ostatních domovů Olomouckého
kraje a myslím, že to byl výborný
nápad,“ pochvaloval si ředitel

Dětského domova v Plumlově
Radim Kratochvíl když viděl, s
jakým zápalem se holky i kluci
pouštěli do boje se záludnostmi
stěny. Ninjové si to rozdali v
závodě obtížnosti, kde o vítězi
rozhodovaly dvě cesty, a pak v
závodě na rychlost, kde rozhodoval čas při zdolání jednoduché
cesty.
„Aby dětem nebyla dlouhá
chvíle, jsou tu připravené i jiné
aktivity, například slackline,
žíněnky a další sportovní nářadí,
takže děti se mohou pořádně vyblbnout. Nejsou tu jen děti z domovů, ale i členové horolezeckého oddílu a spousta kamarádů,

takže je to takové prolínání a to je
na tom to příjemné,“ podotkla za
pořadatelský sbor Pavla Kukolová.
Vyvrcholením závodů bylo samozřejmě vyhodnocení vítězů,
kteří si odnesli pěkné ceny a pak
přišel všemi očekávaný Mikuláš
s nadílkou pro všechny děti.
Závěrem se rozjela pořádná čertovská diskotéka.
Ohýnky v dětských očích se rozsvítily díky horolezcům SK Prostějov, dramatickému kroužku
gymnázia, Okrašlovacímu spolku
města Prostějov a DJ Jarkovi, který roztančené děti pěkně rozparádil pořádnými peckami. -mik-

Vypusťte si své balonky Ježíškovi!
Ve čtvrtek 9. prosince od 14.30 hodin pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova společně s Mateřským centrem Cipísek dětské
odpoledne na Perštýnském náměstí. V rámci celostátní akce Český Ježíšek si mohou všechny děti, které přijdou se svými rodiči,
vypustit balonek s přáníčkem Ježíškovi.

Občané Prostějova kritizují
Prostějovský Večerník připravil pro své čtenáře další novou rubriku. V ní dostanete i vy svůj prostor. elíbí se vám něco v našem městě nebo jste sami přišli na
nějaký nešvar či jiný problém? apište nám o tom! Samozřejmě uvítáme i vámi pořízené fotografie. Své příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce@vecernikpv.cz. ebojte se upozornit na problém, JSME A VAŠÍ STRAĚ!

V zimě pozitivně!
Byl zažehnut vánoční strom,
zazpívala nám k tomu Monika, v televizi jsem se dozvěděl,
že vánoce jsou tady a mám si
vychutnat jistou limonádu, do
našeho města zavítali také vojáci od Slavkova a vystřelili
před radnicí z děla.
A snad právě tato rána způsobila,
že i na naše město, nejdříve zlehka a pak hodně, začala padat bílá
kalamita a hned se ve tvářích
spoluobčanů objevil překvapený a pak nasupený výraz. Inu,
rozhodl jsem se na rozdíl od nich
myslet pozitivně a zima mne nepřekvapí. Jak na to poradím:
Společně s panem prezidentem
nevěřím řečem o globálním

oteplování a již v létě kupuji u
svých usměvavých spoluobčanů
na stánku zimní bundu a dvoje
až troje zimní boty s vysokou
podrážkou. Proč s vysokou?
Protože nevěřím řečem jisté úklidové firmy, která v létě tvrdí,
jak je perfektně připravená na zimu a když zima přijde, zvedne
radlice do polohy k poctě zbraň,
tedy nahoru místo dolů a je
schopná vysypat na jeden metr
čtvereční dvacet kilo soli, která
perfektně rozežírá podrážky, za
to přimrzající sníh se jí směje.
Samozřejmě do auta přidávám
lopatu, neboť když omylem v
našem bohem zapomenutém
kraji, tím myslím ulice vzdálené
vzdušnou čarou 500 metrů od

radnice, náhodou projede pluh,
mám sníh až na střeše. Nevěřím
také tomu, že je někdo schopen
za tři týdny zrekonstruovat
náměstí a tak jsem již rozeslal
email svým kamarádům z okolí,
aby se přijeli podívat na prostějovskou ZOO, neboť mříže na jistém náměstí v PV nic jiného nepřipomínají, ale za to teď můžeme konkurovat nedaleké ZOO
na Kopečku. Nenechávám se
také vytáčet „kolaři“, kteří obzvláště v našem městě vyrážejí
ve sněhu do ulic v hojném počtu
zřejmě s myšlenkou, že národ
cyklokrosového mistra světa
Štybara dokáže v závějích nemožné a pak kloužou a padají a
lámou si údy. Bez emocí se sna-

žím proplouvat davem nakupujících v superhypermarketech,
kteří před Vánoci zřejmě solidárně nakupují pro dobročinné
organizace, aby ta kvanta jídla,
pití a nevím čeho všeho poslali
na Haiti, do Somálska nebo kam
je třeba, protože normální
člověk obsah narvaných košíků
prostě nemůže spotřebovat, je
hned vidět, že nás drtí ekonomická krize a máme prázdné
peněženky. Nenechám se také
napálit letáky našeho největšího
poštovního dodavatele, který inzeruje, že na všech poštách seženu Zlaté stránky na příští rok, jelikož realita je krutě jiná, neboť
žlutá kniha není vůbec nikde ve
městě.

Dnes je Mikuláše a tak to vidím
opět pozitivně, půjdu se kamarádit s nějakou veselou čerticí,
nevěřím totiž andělům, že nosí
dobro, stejně jako agentům s
výhodnými předvánočními půjčkami a důchodovým pojištěním a stavebním spořením. Dám
si něco dobrého na našich dřevěných stáncích, kterých zase přibylo (myslím o dva více?) a nebo usnu jako Chuck Norris u televize a pokusím se probudit až
na jaře, i když by to byla škoda,
jelikož dárky mám nakoupeny
již od podzimu.
Hezkou zimu a hezkého MIKULÁŠE všem a hlavně nadhled a
optimismus.
Martin Mokroš, Prostějov
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Dopravní inženýr Policie ČR Michael Vafek radí:

Co přináší zima pro řidiče
Tak jsme tento týden zaznamenali první sníh. Je to začátek pro řidiče podstatně
náročnějšího období, jako
jsou ostatní roční období. Co
nám tedy jako řidičům zimní
období přináší?
Především je třeba počítat se
zhoršeným povrchem pozemní
komunikace. Musím konstatovat, že dle zákona o pozemních
komunikacích není správce komunikace povinen v zimním
období zajistit sjízdnost komunikace, ale pouze zmírnit závady způsobené povětrnostními
situacemi. Takže vždy musíme
počítat s tím, že na komunikaci
bude vrstva sněhu posypaná
nebo neposypaná, za silného
větru se mohou tvořit sněhové
jazyky. Můžeme se setkat s
náledím a dalšími nástrahami
paní zimy. K těmto záludnostem patří náhlé lokální náledí,
které nemusí být rozpoznatelné
pouhým okem od mokré vozovky. Řidič zjistí, že je na
náledí až při smyku vozidla. Na
návětrných a jinak odkrytých
místech se může dokonce náledí tvořit, i když je teplota mírně
nad bodem mrazu. Řidič musí i
počítat s náhlou změnou povrchů vozovek. Každý si musí
uvědomit, že za nejbližší zatáčkou v zimním období muže
být lokální náledí nebo vrstva
neošetřeného sněhu, na kterou
najíždí z jinak mokré silnice.

Je třeba upozornit, že komunikace nejsou všechny ošetřeny
hned. Dle prováděcí vyhlášky
jsou dány lhůty k ošetření dálnic a rychlostních silnic a ostatních pozemních komunikací.
Výjezd techniky zimní údržby
se provádí do 30 minut po zjištění závad ve sjízdnosti a silnice musí být ošetřeny od prvního výjezdu mechanismů zimní údržby v následujících časech:
- dálnice a rychlostní silnice
do 2 hodin
- silnice v I. pořadí (většinou
silnice I. třídy)
do 3 hodin
- silnice v II. pořadí do 6 hodin
- silnice ve III. pořadí
do 12 hodin
Každé vozidlo by na zimní období mělo být dostatečně vybaveno. Doporučuje se obout vozidlo do zimních pneumatik. Ty
by neměly být starší jako 4 roky.
Doporučuje se ve vozidle mít
zimní řetězy na kola, mělo by
zde být nářadí, se kterým se dá
odházet sníh kolem zapadlého
vozidla, případně i očistit skla na
vozidle od napadaného sněhu či
náledí. Některé úseky dálnic a
silnic dokonce dopravním značením požadují zimní vybavení
vozidla. Na našem okrese je to
silnice II/150 v úseku StínavaProtivanov, silnice III/37354
Stínava-Hrochov a silnice
III/36620 Konice-Šubířov-Jaroměřice.

Dopravních nehod na náledí či sněhu je více než za běžných letních podmínek. Nebezpečí čeká v zimě na řidiče doslova na každém metru!
V zimním období musí i řidič
měnit techniku jízdy. Sníh a
náledí podstatně snižují
přilnavost pneumatik
k vozovkám, brzdná dráha se stává
podstatně delší.
Každý si musí
uvědomit, že při
manévru s vozidlem potřebuje podstatně více času, jako na
suchých vozovkách. Proto je
třeba na zimních vozovkách
jet pomaleji, plynule, to zna- následky chyb, jež se dopustili
mená zvlášť citlivě a jemně za- druzí řidiči.
cházet s volantem, plynem Změnou, na kterou je třeba
spojkou a brzdami. Dostate- upozornit, je podstatné snížení
čný odstup od ostatních vozi- viditelnosti při hustě padajícím
del může řidiče ochránit před sněhu. Stěrače při hustém sn-

ěžení shrnují sníh na okraj
předního skla a omezují výhled. Jízda v hlubší vrstvě sněhu je velmi náročná, neboť při
ní vzniká nebezpečí smyku, ale
může dojít i k náhlému znečištění předního skla od protijedoucích vozidel. Potom, do odstranění této nečistoty předního
skla, jede řidič v podstatě naslepo.
Velkým hazardem je přímo jízda na kole po vrstvě sněhu. Vždyť zde hrozí každou chvíli pád
cyklisty na vozovku a třeba
zrovna pod projíždějící vozidlo.
A takových dopravních nehod
není málo.V tuto dobu je bezpečnější použít vlastních nohou
nebo prostředků hromadné dopravy osob.
Závěrem je třeba říci, že jízda v zimních podmínkách klade na řidiče mnohem vyšší nároky, než
jízda na suchých vozovkách. Proto se
musí řidiči, ale
i ostatní účastníci
silničního provozu
dobře připravit na zhoršenou sjízdnost komunikací v
zimě. Jedině tak zabráníme
zbytečným dopravním nehodám, zraněním a škodám.
por. Ing. Vafek Michael,
Dopravní inspektorát
Policie ČR v Prostějově

Cyklisté,
jízda na kole je na náledí
či sněhu HAZARD
se ŽIVOTEM!

Primář Gryga oceněn Maydlovou medailí
Šéfovi prostějovské chirurgie blahopřály významné lékařské kapacity
Maydlovu medaili a diplom si
ze slavnostního zahájení chirurgického kongresu s mezinárodní účastí v Brně odnesl
MUDr. Adolf Gryga, CSc., primář chirurgického oddělení
Prostějovské nemocnice. Primáři Grygovi toto ocenění
předal Prof. MUDr. Miroslav
Ryska, předseda České chirurgické společnosti při České
lékařské společnosti J. E. Purkyně, která o udělení titulu
rozhoduje.
Přítomny byly i další osobnosti české chirurgie, například
Prof. Pavel Pafko nebo Prof.
Jan Wechsler. Mezi zahraničními hosty byl například Prof.
J. Deschamps z kliniky Mayo v
USA.
Prof. MUDr. Karel Maydl (1853
- 1903) je považován za zakladatele české moderní chirurgie. Ve
stanovách české chirurgické
společnosti je uvedeno: „Toto

chirurga začal v roce 1974 ve
šternberské nemocnici. Dvaadvacet let byl zástupcem přednosty II. chirurgické kliniky
Fakultní nemocnice a LF UP v
Olomouci. Od února 2008 vedl
přerovskou chirurgii a od červ-

na 2009 působí jako primář
chirurgického oddělení v Prostějově. Je členem kolegia ředitele společnosti Středomoravská nemocniční, odborným
garantem chirurgie. Letos v
červnu byl potvrzen dále čle-

ocenění je udělováno osobnostem vysokých morálních kvalit,
které významně přispěly k rozvoji české chirurgie, výrazným
způsobem ovlivnily činnost
České chirurgické společnosti a
zasloužily se o rozvoj lékařství„.
MUDr. Adolf Gryga, CSc., je
absolventem Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olo- Primář chirurgie v prostějovské nemocnici MUDr. Adolf Gryga převzal
mouci. Svoji odbornou kariéru významné ocenění České chirurgické společnosti.

nem nové lékařské rady v rámci celého holdingu AGEL.
Primář Gryga je členem výboru
České chirurgické společnosti,
členem výboru onkochirurgické
sekce a sekce bariatrické a metabolické chirurgie. Participoval v
organizačních a vědeckých
výborech mnoha kongresů. Je
aktivním členem mnoha zahraničních odborných společností.
Má bohaté a velmi široké zkušenosti v mnoha odvětvích chirurgie. Zanedbatelná není ani jeho
pedagogická a publikační činnost včetně spoluautorství několika odborných knížek, celostátní učebnice speciální chirurgie a
výukových filmů. Stále působí
dílčím úvazkem jako odborný
asistent na I. chirurgické klinice
FN Olomouc a LF UP v Olomouci a byl jmenován členem
zkušební komise pro Státní
závěrečné zkoušky z oboru chirurgie.
-mik-

Lidi pozor, kde máte šrajtofli? Chcete žít ve Zdravém městě?
Nejčastější dotaz strážníků u nákupního domu při
preventivní akci zaměřené převážně na seniory.
První se v letošním roce uskutečnila ve čtvrtek 2.
prosince u Kauflandu a další budou pokračovat v
příštích dnech.
"Kdo z nakupujících má peněženku řádně uschovanou, obdrží vždy za odměnu nákupní tašku s reflexní
nášivkou. Ta je vhodným doplňkem zejména v zimním
období, kdy je brzy tma. Být včas viděn, ocení zvláště
řidiči. Cílem těchto akcí je co nejvíce eliminovat trestnou činnost. Proto občanům v tomto předvánočním
období se snažíme připomenout zásady bezpečného
chování. Mít peněženku v ruce, nebo dokonce bankovky při odchodu z obchodu, je velice neopatrné. Takovým jednáním nabádáme zlodějíčky k jejich nekalé
činnosti a sami se stáváme snadnou kořistí. Mít peníze
řádně uschované se vyplácí," sděluje Jana Adámková Kdo měl při preventivní akci řádně uschovaz Městské policie v Prostějově.
-mik- nou peněženku, obdržel od strážníků dárek.

Zdravé město Prostějov zve
na veřejnou diskusi k Plánu
zdraví a kvality života, tedy na
takzvané Fórum Zdravého
města Prostějova - 10P. Veřejné projednání se uskuteční
v pondělí dne 13. prosince
2010 od 15.00 hodin do 17.00
hodin v prostorách sálu Duha
- v Kulturním klubu u hradeb
ve Školní ulici 4 v Prostějově
Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách podle jednotlivých oblastí.
Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti
příslušní vedoucí odborů, re-

spektive jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v
diskutovaných oblastech:
A. Veřejná správa, rozvoj města
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast
D. Zdravý životní styl
E. Volný čas
F. Vzdělávání, výchova
G. Doprava
H. Podnikání, výroba, služby
Akci bude moderovat národní
koordinátor Projektu Zdravé
město a ředitel Národní sítě
Zdravých měst České republiky
Petr Švec.
-mik-

Skupina Agel letos proinvestovala téměř 600 milionů korun
Zdravotní skupina AGEL, která provozuje také prostějovskou nemocnici, v letošním roce
proinvestovala téměř 600 milionů korun, což je rekordní částka v historii společnosti. Finanční prostředky směřují zejména do nákupu přístrojového vybavení a modernizace jednotlivých oddělení nemocnic a poliklinik.
Za poslední čtyři roky celá skupina vydala na investice zhruba 1,7
miliardy korun. „Díky zavádění
moderních technologií a pořizování špičkových přístrojů se zvy-

šuje kvalita, účinnost i efektivita
poskytované zdravotní péče. Takto jsou vytvářeny příznivé podmínky pro zkracování doby pobytu pacienta na lůžku a současně je
mu umožněn včasnější návrat k
jeho plnohodnotnému životu,„
říká finanční ředitel skupiny Ing.
Karel Kantor s tím, že zvyšování
kvality poskytované péče vnímají
pozitivně i pacienti jednotlivých
zdravotnických zařízení, což se
odráží i ve výsledcích pravidelných průzkumů spokojenosti.
Historicky největší investicí skupiny byl letošní nákup nejmo-

dernějšího lineárního urychlovače za 100 milionů korun, který
pro Komplexní onkologické
centrum v Novém Jičíně zakoupila společnost Radioterapie ze
skupiny AGEL. Lineární urychlovač s technologií RapidArcTM
, který dokáže velmi přesně ozářit
nádor vyšší dávkou a přitom
ochránit okolní zdravou tkáň, patří k nejmodernějším na světě a v
České republice ho mají kromě
Nového Jičína pouze v Brně.
„Technologie nového přístroje
výrazně zvyšuje kvalitu léčby
ozařováním a navíc přináší pod-

statné zkrácení ozařovacích časů.
Onkologie v Novém Jičíně se
stále snaží být na špici a poskytovat kvalitní péči na té nejvyšší
úrovni. Proto z vlastních zdrojů
zakoupila nový lineární urychlovač patřící mezi absolutní špičku
v radioterapii,„ uvádí finanční ředitel Kantor.
K dalším větším letošním investicím patří zahájení výstavby centrálního obchodního, distribučního a školícího centra společnosti MARTEK MEDICAL v
Prostějově, která představuje investici ve výši 80 milionů korun

nebo vybudování jednoho z
největších laboratorních komplexů v České republice v celkové
hodnotě téměř 90 milionů korun,
který bude provozovat společnost
P&R LAB v Novém Jičíně.
Cílem tohoto projektu je rozšířit
prostory pro rozvoj laboratoří
včetně prostor pro příjem biologického materiálu. V modernizovaných prostorách budou kromě
společnosti P&R LAB provozovány také onkologické a hematologické ambulance společnosti
Radioterapie, včetně onkologického stacionáře.
-red-
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Krajem se šíří falešné
bankovky. Koruny i eura
Nastávají vánoční svátky, kdy
většina našich občanů začíná
vybírat a nakupovat dárky
pro své blízké. Právě této
chvíle, kdy zaměstnanci obchodů přebírají od zákazníků
bankovky vyšší nominální
hodnoty, využívají pachatelé
trestné činnosti, kteří se snaží
v ruchu nakupování rozměnit
falešné platební prostředky.
Touto závažnou trestnou činností se zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování
Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, která za
deset měsíců letošního roku
eviduje v našem kraji 106 případů útoku na domácí a zahraniční měnu, kdy tímto protiprávním jednáním byla způsobena
škoda v celkové výši 187 000
korun. "Pachatelé výše uvedené
trestné činnosti se zaměřují na
falzifikaci domácí měny v nominální hodnotě 2 000, 1 000 a
500 korunových bankovek. V
poslední době se objevila i falešná zahraniční měna v nominální hodnotě 100 euro. Právě
případ padělání domácí měny
šetří krajští kriminalisté z minulého čtvrtka v Litovli, kdy
neznámý pachatel na ulici K.
Sedláka zaplatil zboží v novinovém stánku falešnou bankovkou v nominální hodnotě 1 tisíc
korun," uvedl Michal Pižurin,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Další případ se odehrál minulou

sobotu, kdy šestapadesátiletá
zaměstnankyně supermarketu
objevila falešnou bankovku v
nominální hodnotě 2 tisíc korun. V případě dopadení hrozí
pachatelům za zločin padělání a
pozměnění peněz trest odnětí
svobody až na osm let.
"Z policejního šetření vyplývá,
že pachatelé této trestné činnosti si vybírají záměrně místa, kde
je velká fluktuace zákazníků,
aby zaměstnanci neměli možnost si bezpečnostní prvky
bankovky pečlivě prohlédnout.
Na základě tohoto poznatku Policie České republiky vyzývá
zaměstnance firem, kteří přijímají platební hotovost, aby
byli v podobných případech
obezřetní a podezřelé jednání
ohlásili na linku 158," dodal
Michal Pižurin.
Ochranné bezpečnostní prvky
jednotlivých bankovek může
veřejnost zhlédnout na oficiálních internetových stránkách
České národní banky.
-mik-

Není bankovka jako bankovka. O tom by mohli policisté vyprávět!

Ceny města Prostějova 2010
Občané, nominujte osobnosti!
Město Prostějov bude v
příštím roce znovu udělovat
významným
osobnostem
Ceny města. Do 28. února
2011 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení
nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce
znamená přínos pro město
Prostějov.
"Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže
města v jakékoli oblasti své činnosti, si zcela jistě zaslouží
slavnostní ocenění a uznání.
Oceňované obory nijak striktně
nevymezujeme, abychom tím
nezúžili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla Cena
města udělena mnoha osobnos-

tem, jejichž práce je rozmanitá.
Od uznání za šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost
literární či hudební," uvedla vedoucí odboru kanceláře starosty
Městského úřadu Prostějov Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést
jméno a příjmení osoby navržené na ocenění, dále za
jakou činnost by měl navržený
kandidát cenu získat a podpis
navrhovatele. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě
na adresu Městského úřadu v
Prostějově, nebo přímo vedoucí
kanceláře starosty RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové do 28.
února 2011.
-mik-

Soudní dražba movitých věcí
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která se uskuteční v pátek 10. prosince v 9.00 hodin na exekučním oddělení na Sídlišti svobody (naproti sběrnému dvoru).
Dražba je nařízena proti povinným Michalu Vysloužilovi z
Chvalkovic na Hané a Miluši
Staňkové z Unčic. Dražit se bude mobilní telefon Sagem Vodafone s vyvolávací cenou 100
korun a mobilní telefon SIEMENS MT 50 (bez nabíječky) s
vyvolávací cenou 1 koruna. Registrace zájemců o dražbu je od

8.45 do 9.00 hodin, dražené
věci si lze prohlédnout pouze v
den konání dražby po dobu registrace.
Další dražba Okresního soud v
Prostějově proběhne v pátek 17.
prosince v 8.45 hodin v areálu
farmy v Žarovicích. Dražba je
nařízena proti povinné firmě
Galop - Trade Soběsuky. Dražit
se bude vysokozdvižný vozík
DESTA s vyvolávací cenou 17
767 korun (včetně DPH). Prohlídka dražené věci je možná
pouze v den konání dražby po
dobu registrace dražitelů.

Dražbu pořádá i Finanční úřad
Finanční úřad v Prostějově
pořádá dne 14. prosince 2010
v 10.00 hodin veřejnou dražbu movitých věcí. Dražba se
koná v budově Finančního
úřadu v Prostějově, Křížkovského l, 4. podlaží. Registrace
dražitelů je od 9.45 do 10.00
hodin.
Dražit se bude Hi-fi mini systém, myčka nádobí, vinotéka,
kuchyňské skříňky, pracovní
stůl, kancelářské křeslo, židle.

Prohlídka dražených věcí se
uskuteční dne 10. prosince 2010
od 9.00 do 10.00 hodin. Popřípadě lze prohlídku dohodnout individuálně na telefonním čísle 582
327 343 - vymáhací oddělení.
Bližší informace o dražených
věcech a prohlídce věcí jsou
uvedeny na dražební vyhlášce,
která je vyvěšena na úřední desce Městského úřadu v Prostějově a Finančním úřadu v Prostějově.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

13:30 hod – původní termín
15.12. je zrušen!!!
Vypnutá oblast: areál firem
Akuma: Grand Corporation,
Haspo, Akuma, JMP.Net, Obalia, Vojtila trans, Czech radar, p.
Václavíček, p. Gamberský,
Obec: Prostějov
p. Studený.
Dne: 14.12.2010 od 09:00 do
E.ON Česká republika, s.r.o.
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací
- bude přerušena dodávka
elektrické energie:

6. prosince 2010
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Postižené děti zazpívaly koledy Bu bu bu! Děti, byly jste hodné?
Zaplněný zámecký sál tleskal nadšením

V sále Regionálního informačního centra v prostějovském zámku se ve čtvrtek
uskutečnila velmi krásná a
dojemná akce pod záštitou
místostarostky Aleny Raškové s názvem "Žijí mezi
námi". Šlo o prodejní přehlídku a výstavu prací uživatelů sociálních služeb města
Prostějova se širokým doprovodným programem.

Svou bohatou kulturní i uměleckou činnost zde představili
klienti Občanských sdružení
Lipka, Jistota, Sociálních služeb Prostějov, Domova důchodců v Prostějově, Tyflo
centra, Centra sociálních služeb a také Dobrovolnického
centra ADRA. "Jedná se dnes
o prezentaci jednak služeb,
které jsou v Prostějově poskytovány pro lidi se zdravotním
postižením, ale samozřejmě, a
to si myslím je velmi důležité,
jde také o prezentaci své činnosti. To znamená, že i naši
klienti disponují mnohými dovednostmi, umí vyrobit krásné
a praktické věci. Jsem přesvědčena, že každý z návštěvníků
si zde může najít nějakou maličkost vyrobenou našimi klienty, kterou by udělal radost
svým přátelům, známým a
blízkým," uvedla za všechny

S mikulášskými nadílkami se na
sklonku minulého týdne doslova roztrhl pytel. Zřejmě na prvním místě vůbec v Prostějově
dorazil Mikuláš do Fit klubu Linie v ulici Újezd. Tady společně
s čertem a andělem pořádně
"vystrašili" tu nejmenší drobotinu. "Naše děti se ale nemají čeho bát, byly po celý rok cvičení
v našem zařízení neskutečně
hodné. A společně s rodiči jsme
pro ně připravili spoustu dárků,"
komentovala akci Jana Ftáčniková, majitelka Fit klubu. -mikDětičky z Fit klubu Linie si došly za
Mikulášem pro dárek tak trošku
nedůvěřivě...

... a Mikuláš dorazil i do nemocnice

Zdravotně postižené děti se výraznou měrou podílely na překrasné předvánoční atmosféře v sále prostějovského
zámku.
Renata Čekalová, ředitelka
Občanského sdružení Lipka v
Prostějově.
Akci obohatila četná kulturní
představení jak postižených
dětí a dospělých, tak seniorů
z domova důchodců. Před-

vánoční náladu umocnily koledy, po jejichž přednesu a
zpěvu tleskal zaplněný sál nadšením.
Pro zájemce o koupi krásného
vánočního dárečku máme na
závěr jedno oznámení. Dne

15. prosince od 15.00 se v restauraci U tří bříz uskuteční
prodejní výstava prací klientů
Občanského sdružení Lipka.
"Všichni hosté jsou srdečně
zváni," dodává ředitelka Renata Čekalová.
-mik-

V pátek zažili klienti LDN ve
Středomoravské nemocniční
mikulášskou nadílku, kterou pro
ně připravili žáci prvního,
druhého a třetího ročníku prostějovské zdravotnické školy.
Připravili pro ně drobné dárečky, ale Mikuláš byl přísný a každý si musel odměnu zasloužit,
takže došlo i na zpěv a recitaci,
samozřejmě vše bylo bráno s
nadhledem a humorem.
Mikuláš nenaděloval v nemocnici naposled, tento týden se totiž přesune na dětské oddělení a
je docela možné, že nadělí hodným lidičkám i jinde společně s
andělem, ty zlobivé pak odnese
opravdu strašidelný čert. -mik-

Z mikulášské nadílky se radovali i pacienti prostějovské "eldéenky".

Do Špalíčku za výstavou ADRA vyzývá: Pomáhejme si! KURZY pro SENIORY

dřevomaleb T. Záborce

Muzeum Prostějovska ve Špalíčku v Úprkově ulici uspořádalo
výstavu dřevomaleb Tomáše Záborce. Přestože umělec na čtvrteční vernisáž nepřijel z důvodu nemoci, návštěvníky to neodradilo.
Tomáš Záborec se již několik let věnuje tvorbě obrazů na
dřevěném podkladu. Dřevomalby vytváří na pokračování, často
se k nim vrací, dotváří je a tak dál rostou. Ke každému obrazu přistupuje s úctou a pocitem, že člověk je součástí přírody. Návštěvník často odchází z výstavy s dojmem, že viděl a slyšel přírodu.
"Nikdy se nechci pouštět s přírodou „do křížku„. Ke zvolenému
tématu, krajinnému motivu či přírodnímu detailu je třeba vždy přistoupit s úctou. Jedině tak se mohu znovu pokoušet naplnit v
tvorbě svůj cíl: vyvolat v lidech, kteří vnímají mé obrazy, pocit, že
jsou sami součástí přírody. Při ztvárnění a uchopení charakteru vybraného tématu se snažím o to, aby z obrazu čišel chlad, voněla
tráva, fičel vítr – a škála těchto vjemů je nekonečná," vzkazuje
Prostějovanům Tomáš Záborec ze Slaného.
Jak nás ještě na závěr upozornili kurátoři výstavy, vystavené práce
jsou prodejné.
-mik-

Letošní 5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků.
Při této příležitosti uspořádalo
v pátek Dobrovolnické centrum ADRA v prostějovském
Regionálním
informačním

centru v zámku akci s názvem
Pomáhejme si.
"Chtěli bychom především
návštěvníky akce upoutat na naší
činnost. Žádáme příchozí, aby
nám vyplnili anketní lístek, po

Dobrovolníci z ADRY požádali všechny příchozí, aby vyplnili jednoduchý dotazník.

čemž se mohou zúčastnit slosování o ceny, které darovali sponzoři. V anketě nás hlavně zajímá,
zda se dotazovatelé setkali někdy
ve svém životě s činností našeho
Dobrovolnického centra. Pokud
ano, ptáme se jich, zda někdy
také uvažovali o možnosti, že by
pro nás pracovali. V anketě jsou
opravdu jednoduché otázky,"
řekla Večerníku na úvod Věra
Palacká, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově.
ADRA má i v Prostějově mnoho
aktivit, kterými pomáhá druhým
lidem. Ti jsou na pomoci dobrovolníků závislí. "Vysíláme své
pracovníky do sociálních zařízení
a následných služeb na území
Prostějova, ale také celého Olomouckého kraje. V Prostějově jde
například o stacionář Lipka, školu
Jistota, Centrum sociálních služeb na Lidické ulici, Domov důchodců v Nerudově ulici a mnohá
další místa či organizace. Naši
dobrovolníci těmto aktivitám
věnují spoustu času, někteří z nich
chodí i individuálně do domácností pomáhat potřebným lidem,"
vysvětlila Věra Palacká. Jak ještě
dodala, v současnosti má Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově 70 pracovníků, kteří jsou
pojištěni a splňují všechny podmínky Ministerstva vnitra České
republiky pro výkon dobrovolnické činnosti.
-mik-

na CMG měly opět úspěch

Od října do prosince pokračovaly na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově
počítačové kurzy určené seniorům.
Centrum celoživotního učení
při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově ve spolupráci s Informačním centrem
mládeže a za finanční podpory
Města Prostějova připravilo
pro 34 seniorů kurzy počítačové gramotnosti na základní
úrovni. Účastníci se naučili základy práce na PC - ovládání
myši, využití základní nabídky, seznámili se s možnostmi
internetu, naučili se dohledat
důležité informace, najít zába-

vu, novinky z města, okolí i
kraje, používat emailovou poštu.
Při výuce pomáhali i dobrovolníci z řad našich studentů. Jejich
klidný, trpělivý a přátelský přístup, ale i všech lektorů, hodnotili účastníci velmi kladně .
Proto jsme se rozhodli otevřít
na jaře příštího roku další běh
těchto kurzů a přispět k rozšíření možností našich spoluobčanů v přístupu k informacím,
které poskytují moderní způsoby komunikace. Bližší informace k plánovaným kurzům
uvádíme na stránkách školy
www cmg.prostejov.cz.
Mgr. Taťána Ságlová

Nová pobočka České spořitelny
V úterý 30. listopadu 2010 byla slavnostně otevřena pobočka České spořitelny v Obchodní Galerii v Prostějově. Otevření této nové pobočky bylo
reakcí na ukončení činnosti České spořitelny v Oděvním podniku. Pobočka
nabízí klientům rozšířenou otevírací do-

bu, s možností vyřízení svých finančních záležitostí i v sobotu, a to s
větším komfortem a v příjemnějším
prostředí. Slavnostního otevření se
zúčastnili jak, zástupci vedení oblastní
pobočky, obce Držovice, tak i dodavatelských firem. Slavnostního přestřižení

pásky se ujala paní starostka obce Držovice Blanka Kolečkářová, která následně popřála všem klientům hodně
spokojenosti se službami České spořitelny a pracovníkům pobočky mnoho
obchodních úspěchů v nových prostorách.
-in-
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REGION MALOHANÁCKÁ MUZIKA: Jedna, deset, tři sta „Je to stéblo pro tonoucího,“ říká M. Srostlík
„PRVNÍ BY CHTĚL HRÁT KAŽDÝ,“ říká J. Palán ZÁMEK OVLÁDL HANÁCKÝ ADVENT

Vánoce na zámku
budou vonět kořením

TOVAČOV – Předvánoční čas
může mít spoustu podob. Nádvoří a arkádové křídlo tovačovského zámku o tomto víkendu
prodchne vůně koření a také čerstvého štrúdlu, který se bude
ochutnávat a vyhlašovat ten nejlepší.
„Letos jsme chtěli trochu změnu,“
usmívá se Arana Nosálová z o.p.s.
Tovačovský zámek, která stejně
jak v předchozích letech ve spolupráci s Městem Tovačov připravila
tento předvánoční víkend. „V minulých letech jsme také vyhlašovali soutěže, ty se ale týkaly vánočních perníčků. Letos je takovým
motivem Vánoc na zámku koření,
které v podobě skořice dává nezaměnitelnou vůni právě štrúdlu,“
vysvětluje, proč právě štrúdl, respektive Štrúdlománie, bude hrát
při vánočním víkendu tak významnou roli.
To bychom ale předbíhali. Na zámek je možné se vypravit už od
pátku, kdy zde proběhne tradiční
výstava prací žáků Střední školy
řezbářské v Tovačově. Ta bude pokračovat i v sobotu, kdy se k ní už
od rána přidá vánoční jarmark,
ukázky vánočních dekorací, Ježíškova pošta. „Zámek je touto dobou
uzavřen. I přesto budou v pravidelných intervalech prohlídky v nových prostorách arkádového křídla,“ pokračuje A. Nosálová. V několika nově zpřístupněných sálech
se připomene historie některých
druhů koření, jejich původ, jeho

podoby – také třeba jako velmi
vzácného zboží, které se směňovalo při zámořských plavbách, chuť
koření v méně tradiční podobě – jako příchuť teplého piva, kávy, či
medoviny, a nakonec koření jako
nezbytná ingredience při výrobě
perníčků a nakonec koření jako
ochucovadlo.
Vánoční jarmark na zámeckém nádvoří spolu s prohlídkami arkádového křídla budou otevřeny po oba
víkendové dny od 10 do 17 hodin,
vždy doplněné odpoledními programy. Ten sobotní ve 13,30 odstartuje už zmiňovaná Štrúdlománie spojená s komentovanou
ochutnávkou vzorků štrúdlu přihlášených do soutěže. V 15 hodin
je na řadě Křest průvodce městem.
„Tato kniha původně vyšla někdy
na začátku 20. století. Naše společnost původní obsah zachovala, navíc průvodce doplnila do aktuální
podoby a znovu vydala,“ prozrazuje A. Nosálová, co se za tímto skrývá. Z nádvoří si domů můžete odnést také Andělské světlo, které tady bude zapáleno a závěr sobotního programu bude v moci Jazzových Vánoc s kubánským trumpetistou Lazaro Cruzem. Nedělní odpoledne pak začíná ve 14 hodin vystoupením Klubu dětí a mládeže,
následované svátečním slovem P.
Jana Šimoníka spojeným s jeho novokněžským požehnáním. Letošní
Vánoce na zámku pak od 16 hodin
definitivně uzavře pěvecký sbor
Vokál z Přerova.
–MiH-

Na konci září tovačovský zámek nabídl nádhernou květinovou výzdobu. Nyní
ho prodchne vůně koření.

Jedno CD, deset let existence, tři
sta koncertů. To všechno spojoval křest debutového CD mládežnické dechovky Malohanácká
muzika. V sále hotelu Morava v
Jevíčku nezůstalo minulou sobotu večer jediné volné místo. A
aplaus, kterého se muzikanti na
pódiu dočkali, byl naprosto zasloužený. „Ještě nikdy jsem je
neviděl tak hrát na 150 procent,“ říká o svých muzikantech
kapelník Jiří Palán.
Před dvěma roky křtila svoje debutové CD Holóbkova mozeka z
Protivanova, minulou sobotu čekal podobný slavnostní okamžik
na Malohanáckou muziku. Co mají tyto dvě kapely společné? Především mladou muzikantkou krev a
důkaz toho, že zlatá éra dechovky
zdaleka není jenom nostalgickým
vzpomíním pamětníků. „Je jednoznačně patrné, že existencí a úspěchy Malohanácké muziky se podstatně zvýšil také zájem o výuku na
dechové nástroje na hudebních
oborech základních uměleckých
školy,“ prozrazuje kapelník Malohanácké muziky.
Zmínka o základních uměleckých
školách není vůbec od věci, stejně
jako posunutí do množného čísla.
Nejde o všeobecné konstatování,
ale o konkrétní zkušenost. Malohanácká muzika je mládežnickou
dechovkou tvořenou žáky nebo
absolventy ZUŠ v Jevíčku, Velkých Opatovicích a Konici. Název
jí dalo víceméně ‚domovské právo‘. Kraj kolem Jevíčka je nazýván Malou Hanou a není nic příznačnějšího, než tento fakt vzít za
svůj a vyrazit s dechovkou do světa ukázat, kde jsou také dobří muzikanti.
Tím je příznačný i název debutového CD Ze zámečku do světa.
Kromě toho, že jde o název občanského sdružení, které Malohanáckou muziku významně podporuje,
je v tom samozřejmě i zmiňovaná
symbolika. A jak říká Jiří Palán, s
desátým výročím kapely si řekli,
že už je také na čase ten krok do
světa udělat nejen na koncertních
pódiích, ale také ve studiu a kam
nemůžou dojet, aby se dostaly aspoň jejich nahrávky. „Toto CD je
takové profilové, představuje tři
tváře, jaká dechovka má,“ prozrazuje Jiří Palán. Kromě tradičních
dechovkových kusů, mezi nimiž
snad nemůže chybět ani něco z notového papíru Antonína Žváčka, v
tomto případě světově proslulá
polka Věnovaná, či Přerovanka
Ladislava Kubeše, zde dostaly
prostor také koncertní skladby v
podobě orchestrální směsi ABBA
GOLD samozřejmě věnované hitům nezapomenutelné ABBY nebo hudbu z filmu The Rock. „Tou
třetí tváří je hudba z období ck
mocnářství, někdy ze začátku století a období první světové války.
Takovou typickou skladbou připomínající tuto éru je Louisina polka
od Bedřicha Smetany,“ nabízí třetí
tvář kapely Jiří Palán. Zároveň podotýká, že v repertoáru je samo-

Jiřího Palána (vpravo) nenechal moderátor večera – známá postava dechovkového světa Karel Hegner vydechnout ani mezi jednotlivými skladbami.
zřejmě také spousta dalších známých skladeb, které ovšem, jak říká, znají všichni v podání většiny
jiných orchestrů. Snaží se tedy hledat něco, co moderní dechovku
posouvá trochu jinam.
„Kdo skladby vybírá? Většinou
muzikanti věří tomu, co já uznám,
že by bylo vhodné hrát. Jsou ale
skladby, u kterých při zkoušení cítím, že to není úplně ono a odložíme ji,“ přiznává kapelník, který
vlastně byl jedním z iniciátorů toho, aby Malohanácká muzika před
deseti lety vznikla a před dirigentským pultíkem ji má pod taktovkou doposud. „Jak se kapela za
těch deset let změnila? O deset let
zestárla,“ odpovídá s úsměvem.
Připomíná ale, že vznik kapely nebyla pouze jeho zásluha. To, že se
to povedlo a že dnes uzavírá svoji
první dekádu, je nejen pro něj největší odměnou.
Ale přece jenom. Malé ohlédnutí
do samotných začátků vůbec neuškodí. Na první zkoušce se sešlo
přibližně dvacet muzikantů. Po
velmi krátké době už začali slavit
první úspěchy na soutěžních přehlídkách. „Dnes má orchestr něco
víc, jak padesátičlenné obsazení.
Za tu dobu jím prošlo na stopadesát hudebníků, naopak asi desítka z
nich prožila s kapelou celé desetileté období,“ poznamenává Jiří
Palán. Vydání prvního CD lze považovat za takové malé uzavření
první kapitoly. „Teď si dáme chvilku pauzu, protože příprava a nahrávání CD bylo opravdu spousta

práce. Musíme se z toho prostě
otřepat! Pak si zase sednem, abychom si řekli, jakým směrem vykročit dál, promyslet nové záměry,
obohatit repertoár,“ říká. To ovšem
neznamená, že kapela se na tu dobu odmlčí. Na pódiích bude Malohanácká muzika dál, a snad i ještě
častěji.
Byla zmínka o tom, že existence
kapely se také pozitivně odrazila v
zájmu o výuku hry na dechové nástroje. „V současné době také učím
na třech ‚zuškách‘ – v Jevíčku,
Velkých Opatovicích a v Konici.
Můžu tak průběžně sledovat zhruba dvě stě padesát žáků, kteří se tady učí na dechové nástroje a sám si
už tak můžu vytipovávat ty, kteří
mají na to, aby mohli v kapele
hrát,“ vysvětluje tajemství svého
‚skautingu‘, teda získávání nových kvalitních členů. „Jestli je v
orchestru konkurence? Řekl bych,
že zdravá. Samozřejmě by všichni
chtěli hrát první křídlovku, ale ne
všichni na to mají. A musí také
umět ustát, když jim to řeknu,“ pokračuje Jiří Palán.
A pokud se srovná celé to desetileté období: Který okamžik se dá považovat za ten, kdy byla Malohanácká muzika, která mimochodem
už má za sebou i vystoupení v Bulharsku, Chorvatsku, Rakousku,
Francie nebo Rusku, na vrcholu?
„Myslím, že v naprosto nejlepší
kondici je právě teď. Mezi muzikanty se říká, že nahrávací studio
je nejdražší zkušebna, což se při
nahrávání v Dolních Bojanovicích

Rakůvka hostila dámskou část Moravanky
V pátek 26. listopadu se v
Obecním domě v Rakůvce na
Konicku uskutečnilo posezení
se zpěvačkou známé dechové
kapely Moravanka Danielou
Magálovou.
„V naší hospůdce připravujeme
stále nějaké akce, většinou ale
pro mládež nebo pro děti. Přiznám se, že na střední a starší generaci jsem tak trochu zapomínala. Ale slíbila jsem, že až něco
pro ně udělám, bude to něco velkého. A snad jsem to i splnila a
udělala všem z Rakůvky a okolí
radost“. prozradila nám vedoucí
místního Obecního domu a zároveň majitelka Agentury Seja Jana Seifriedová.
Daniela udělala posluchačům
radost písničkami z Moravanky
a zároveň prozradila, jak se žije
v kapele, jejíž součástí je už 23
let. „Do Moravanky jsem nastoupila, když mi bylo devatenáct let a projela s ní téměř celý
svět. Vzpomínám si, že v Holansku dokonce přezpívali naše písničky v češtině, i když neuměli a

nerozuměli ani slovo,“ prozradila Daniela. „V posledních letech
jsem se věnovala i samostatným
projektům a natočila dvě svá
CD. Jedno je s cimbálovkou a
druhé vánoční, kde mě doprovází skutečné osobnosti jako je třeba Miroslav Dvorský, Jaroslav
Svěcený, Jan Slabák nebo Roman Vojtek,“ říká.
A jelikož se blíží čas Vánoc, v
Rakůvce se rozezněly i tyto sváteční písně a rozdávala se CD jako dárek pro všechny odvážné,
kteří si s Danielou zazpívali nebo měli odvahu zahrát si na malíře a nakreslit její portrét. „Protože v Rakůvce panuje vždy
skvělá atmosféra, připravili jsme
si na závěr pro paní Magálovou
překvapení. Místní hudebníci
donesli harmoniky a poprosili
Danielu o pár písniček. Tomu se
nedalo odolat a tak zpívala celá
hospůdka, která pokračovala ve
veselí až do brzkých ranních hodin,“ řekla Jana Seifriedová. Pan
starosta Josef Mikulka poděkoval na závěr Daniele kytičkou a

prozradil, že setkání s ní byl velký zážitek a takhle hezký večer
už v Rakůvce místní dlouho nezažili.
„Na Rakůvku budu moc ráda
vzpomínat, byla skvělá atmosféra, byli skvělí lidé. Co víc si můžu přát? Teď mě čeká natáčení
televize s Moravankou v Německu a pak spousta vánočních
koncertů, na což se strašně moc
těším. No a pak Vánoce, kdy si
určitě zazpíváme u stromečku
koledy a třeba přemluvím i syna,
aby mi k tomu zahrál na trumpetu, kterou studuje na konzervatoři,“ prozradila na závěr Daniela a
vydala se na zpáteční cestu do
Brna. Podobný zážitek, jako měla Rakůvka můžete zažít i vy a
tento pořad si objednat na
www.agenturaseja.cz, kde si
můžete objednat na dobírku i
CD Daniely.
–JS-

Daniela Magálová sice přijela do Rakůvky bez Moravanky, ale písničky
si dovezla s sebou.

potvrdilo. Všichni tady ukázali, co
umí,“ chválí kapelník. Zároveň neskrývá radost z toho, když právě
Malohanácká muzika vychová natolik skvělé muzikanty, kteří následně najdou uplatnění i v profesionálních orchestrech. To, že i samotní muzikanti si považují své
příslušnosti k ‚tělesu‘ dokazuje i

fakt, že CD se natáčelo v letních
měsících, kdy v nejednom případě
si hudebníci sem odskočili přímo z
dovolené. I proto se nyní může CD
vydat skutečně Ze zámečku do
světa. Jejich poslední skladba před
přídavky Svět patří nám byla při
slavnostním křtu víc než symbolická.
–MiH-

Děti v Polomí si v sobotu

nastrojily svůj vánoční stromek

Nějakou tu ozdobu na stromek, nějaký ten malý dáreček. A
hlavně trocha Vánoc. To všechno nabídla Vánoční dílna v Polomí.
Pravda s trochou nadsázky by
se dalo říct, že děti do hospody
nepatří. Ne tak docela to ale
platí v Polomí, právě zdejší
hospůdka na hřišti bývá naopak
tu a tam místem dětem zaslíbené. V sobotu odpoledne se tady
konaly tradičné vánoční dílny,
kam nakonec dorazil i čert s
Mikulášem.
„Vlastně ani nevím, pokolikáté
už Vánoční dílnu máme,“ přiznává Edita Bosáková. Ta má
‚na svědomí‘ nejen právě toto
předvánoční tvoření, ale také
třeba letní Polomiádu. Vánoční
dílna už řadu let nabízí dětem
příležitost si vyrobit nějaký
drobný dárek na vánoční ozdobu, udělat pod vánočním stromkem někomu radost tím, co si
právě tady vyrobí.
„Letos jsem už vlastně přišla k
hotovému. Všechno vymyslela
a připravila Aneta Čunderlová,“ prozrazuje E. Bosáková.
Kromě výroby vánočních drobností si mohly děti zkusit i zdobení perníčků, které pro tuto
příležitost napekla manželka
paní starostová Dana Pišťáková. Jak dopravit čerstvě nazdobený perníček bez úhony domů
a tam se svým dílkem pochlubit, někdo neřešil. Po dokončení si na něm jednoduše pochutnal… „Perníčky jsme už v mi-

nulosti tady zdobili, takže jsme
se k tomu vrátili. Snažíme se,
aby byla dílna vždycky trochu
něčím ozvláštněná a zajímavá.
A hlavně pokaždé trochu jiná,“
dodává.
Kromě výrob drobných dárečků měly děti za úkol si také nazdobit svůj vánoční stromek, a
samozřejmě jak jinak, než zde
vlastnoručně
vyrobenými
ozdobami. K tomu jim byli nápomocni už ti odrostlejší, kteří
jim ukázali, jak na to. Což je samozřejmě velmi příjemné zjištění v tom, že se stále rozšiřuje
okruh mladých, kteří jsou
ochotni se zapojit do tvoření s
dětmi, které i letos podpořil Kariérový a personální servis s.r.o.
Olomouc. „Poděkování patří
také paní Svačinové, že nás ve
své hospůdce strpí se vším, co
se při takovém Vánoční dílně
nadělá,“ dodává Edita Bosáková.
Ještě dozdobit poslední perníček a dodělat poslední ozdobu a
přišel nejvyšší čas uklízet. Na
podvečer totiž byla sem ohlášena návštěva Mikuláše se svojí
družinou. Takže bylo zapotřebí
se jak se sluší a patří na to připravit, k čemuž samozřejmě v
tomto případě nebylo potřeba
děti nijak zvlášť pobízet.
–MiH-

ČECHY POD KOSÍŘEM – Letos poprvé se Advent přesunul
také na zámek v Čechách p/K.
Během léta se zde otevřela výstava řemeslníků a umělců Hané spolu s expozicí řezbáře Miroslava Srostlíka - Moravského.
Do těchto prostor se také přesunula série adventních koncertů.
V sobotu se návštěvníci sešli na
druhém z nich.
„S koncerty jsme začali na první
neděli adventní,“ říká řezbář a hanácký patriot Miroslav Srostlík.
Ve čtyřech adventních víkendech
bylo připraveno do prostor galerie
Letokruhů – expozice řemeslníků
a umělců Hané a řezbáře Miroslava Srostlíka šest adventních koncertů. První z nich tedy otevřel
předvánoční čas minulou neděli,
další tedy připadal na tuto sobotu a
poslední dva adventní víkendy bude možnost přijít na zámek pro
trochu Vánoc vždy v sobotu i v neděli (11. a 12. prosince, další týden
pak 18. a 19. prosince). Galerie je
vždy otevřena od 17 hodin, v 18
hodin vždy začíná program se
skupinou Reminiscence, půlhodinka patří také pozvaným hostům a závěr patří společným koledám.
„Adventní koncerty v této podobě dělám už roky. Takže jenom
pokračuji v tom, co už jsem začal
někdy před 8 lety,“ poukazuje
Miroslav Srostlík na to, že pořádání adventních setkání není pro
něj něčím novým, či spíš ne, že
by se podřizoval něčemu, co třeba s sebou přináší doba. „Mění se
akorát místa, kde se odehrávají.
Myslím, že tady v krásném prostředí naplněném uměleckými
díly má svoji nezaměnitelnou at-

mosféru a kouzlo,“ poznamenává.
Že Advent nemusí být jen vážný a
zádumčivý, ukázal program sobotního setkání. Duch, ve kterém
nejen tento večer probíhal, by se
dal také s trochou nadhledu označit za ‚hanácký Advent‘. Hned v
úvodním slově Miroslav Srostlík,
který večerem provázel, odložil
všechny oficiality a s poukazem
na to že jsme na Hané, vedl průvodní slovo v hanáčtině. Hanácké
nářečí přinesly před návštěvníky
také pozvaní hosté – s rozšafnou
hanáckou poezií Lubomír Novák,
jinak také starosta ze sousedního
Pěnčína, a Menšíkovi z Kostelce
n/H v hanáckých krojích a hanáckými písničkami.
„Adventní setkání jsou takové
chvíle, kdy má člověk k člověku
blízko. Je to prostě takový grunt
života, stéblo pro tonoucího, který
se ztrácí v dnešní době,“ charakterizoval pro Večerník smysl adventů na zámku Miroslav Srostlík. Jak
říká, během roku přijíždí do Čech
p/K spousta návštěvníků, kteří přišli i do galerie Letokruhů, kteří se
sem nyní vrací i v tomto čase.
„Měli jsme tady třeba hosty až z
Chebu. Během roku jsme se tady
setkávali se spoustou lidí, kterým
jsme nyní poslali pozvání, a oni
sem znovu přijeli. Přichází i návštěvníci, kteří tady byli na prvním adventním setkání a přichází
znovu, protože se jim u nás líbilo,“
dodává Miroslav Srostlík.
Kdo ví, kam se přesunou adventní
setkání do budoucna. Kouzelné
prostředí zámku v Čechách p/K
totiž by mělo mít využití i v dalších prostorách navazujících na
stávající galerii. Projekt je nyní ve

stádiu zrodu a spolupracuje na
něm spolu s Vlastivědným muzeem Olomouc také sdružení
Chvála dřeva, které právě stojí i za
vznikem Letokruhu. „Projekt má
dvě části. První z nich je vytváření
muzejní expozice, což má na starosti muzeum, a další částí je oživení například ukázkami řemesel.
A to je zase prostor pro naše ob-

čanské sdružení,“ prozrazuje něco
málo z připravovaného záměru
M. Srostlík.
Ale zpět k Adventním večerům ne
zámku v Čechách p/K. Během
nich je samozřejmě přístupná celá
galerie doplněná i výstavou betlémů, mimo to je možné tady koupit
i drobný dárek pod vánoční stromek. „Důvod, proč to děláme, je

jasný. Aby lidé odcházeli s tím, že
prožili u nás příjemný večer. A
protože každý večer je jiný, třeba
se na některé z dalších adventních
setkání k nám zase vrátili,“ dodává Miroslav Srostlík. A z vlastní
zkušenosti můžeme některý z adventních večerů jednoznačně doporučit.
–MiH-

Tím bližším termínem je středa 8.
prosince. To si dají v kulturáku v
Jesenci dostaveníčko všichni
příznivci dua Eva a Vašek. Do
soutěže jsme dali dva lístky a šanci některý z nich vyhrát měl ten,
kdo znal správnou odpověď na
naši otázku, jaká že jsou jejich příjmení. Někdo to prostě věděl, někdo si dal prostě tu práci a ke
správné odpovědi se dopídil. Každopádně z těch, kdo nám do redakce doručili odpověď, že občanská jména zpěváků jsou Eva
Dvořáčková a Vašek Ševčík, se
mohou na volňáska těšit Jitka Slavíková, Jaselská 10, Vrahovice a
Jaroslav Stejskal, Libušinka 4,
Prostějov. Jenom připomínáme,

6999 Kč
platí od 6. 12. 2010 do vyprodání zásob

Reminiscence není jen název skupiny, která provázela Adventní večer, ale také slovo označující malé ohlédnutí. Což je pro
Advent také příznačné.

že opět pro vstupenky není třeba
vážit cestu do redakce, ale po doložení totožnosti je získáte přímo
u vstupu do sálu. Koncert Evy a
Vaška začíná už v 17 hodin.
Tak, a dál tady máme punkparádu
v podobě společného vystoupení
kapel Tři sestry a jejich slovenských hostí Horkýže slíže. Ta přijde na řadu v sobotu 11. prosince a
kroky je třeba pro změnu nasměrovat do Společenského domu v
Prostějově. Jednoho výherce jsme
už zveřejnili minulý týden a záro-

veň jsme vyhlásili další otázku To je tedy všechno, co jsme měli,
pro ještě jednoho potenciálního tak jsme protentokrát rozdali.
uchazeče o volnou vstupenku.
–redOtázka zněla, jaký že je český
ekvivalent slovenského sousloví
‚horkým slíže‘. Samozřejmě
správně odpověděli ti, kteří, že to
má podobný význam jako naše
‚tůdle nudle‘. A z těch, co to věděli a dali nám vědět, že to ví J, půjde na tento koncert zadarmo Ivo
Chudoba, Cyrila Boudy 8, Prostějov. A samozřejmě taktéž – lístek
až přímo na místě.

OBRAZEM
VÝROBCE ZVEDACÍCH PLOŠIN
PRO IMOBILNÍ OSOBY PŘIJME

SERVISNÍHO TECHNIKA
ZVEDACÍCH PLOŠIN
Uplynulý víkend byl plný Mikulášů... Je zřejmé, že ani v napřirozených silách
Mikuláše a jeho družiny není zvládnout všechno zároveň. Například do Kostelce dojel na saních tažených spřežením už v pátek v podvečer. Velmi početná Mikulášská družina, dokonce i s Mikulášským psem, dorazila v sobotu k večeru pro
změnu do Olšan. Kolik zlobivců si ze svých štací odnesli čerti do pekla agentury neuvádějí…

LCD 82 cm ECG
cm
2
8

Eva a Vašek, Tři sestry a Horkýže slíže:
Kdo půjde ‚zadara‘?
Tak trochu s předstihem nadělujeme! I když Vánoce ještě pár
dní budeme vyhlížet, pro tři výherce máme slibované volňásky
na dva koncerty, které budou
už v tomto týdnu. Ve středu přijedou do Jesence Eva a Vašek, v
sobotu to pak rozbalí v Prostějovském Společenském domě
Tři se sestry a Horkýže slíže.
Není toho času, tak jdeme rovnou
na věc! Minulý týden jsme vám
položili otázky vztahující se ke
dvěma připravovaným koncertům. Teda – vzhledem k absolutní
odlišnosti žánrů se dá těžko předpokládat, že by se někdo zapojil
do obou soutěží, ale kdo ví… Ale
vezměme to pěkně popořadě.

úhlopříčka

SŠ vzdělání elektrotechnického směru,
zkoušku dle vyhlášky 50/78 Sb. § 6
znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
samostatnost, manuální zručnost
a schopnost administrativní práce,
znalost angličtiny a ruštiny výhodou

ZÁJEMCI O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO 608 022 023,
NEBO PIŠTE NA E-MAIL:
pvbila@seznam.cz

6. prosince 2010
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Vítejte na světě

Andrea Fialová

Nicol Mikešová

Karolína Pírková

Klára Kmentová

27. 11. 2010, 53 cm/3,85 kg
Konice

27. 11. 2010, 47 cm/2,90 kg
Prostějov

29. 11. 2010, 46 cm/2,45 kg
Prostějov

29. 11. 2010, 50 cm/3,80 kg
Kostelec na Hané

Anna Kunovská

Pavel Nedielka

Michael Vrba

Tobias Winkler

30. 11. 2010, 50 cm/3,90 kg
Pěnčín

26. 11. 2010, 48 cm/2,75 kg
Otaslavice

29. 11. 2010, 49 cm/2,75 kg
Budětsko

30. 11. 2010, 47 cm/2,35 kg
Křelov - Břuchotín

Ondřej Tomec
1. 12. 2010, 50 cm/3,75 kg
Prostějov

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci


Skutečně velký ohlas registrujeme týden co týden u naší nové rubriky „DÁREK OD NÁS PRO
VÁS!“, s níž jsme se poprvé vytasili již před měsícem a dnes tak činíme už počtvrté. A celkem šestidílný
seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku určitě těší nejen všechny hospodinky, cukráře i cukrářky.
Ať totiž chceme, nebo nechceme, čas vánoční je pomalu, ale jistě přede dveřmi. Vždyť Štědrý den
tady máme už za osmnáct dnů! No, a není žádným tajemstvím, že k němu neodmyslitelně patří
bohoslužby, pohádky, stromeček s dárky, kapr, nebo třeba vůně domácího cukroví, přičemž bezesporu
tou nejtradičnější laskominou jsou po generace oblíbené a toliko proslulé perníčky, bez
nichž si pořád leckdo neumí „Ježíška“ ani představit.
ni
Ve spolupráci s vydavatelstvím ORAZ vám tak nyní v každém čísle přinášíme tradiční či
originální
recepty z dílny domácí kuchyně, přičemž ze šesti perníčkových variací si klidně
or
můžete složit svoji vlastní „minikuchařku“, z níž uděláte pro své nejbližší ty skutečné
mů
dobroty a vaše
vaš vánoce budou zase o něco sladší...
Že se „perníčková“ variace setkala s velkým ohlasem čtenářů, dokazuje i samotný fakt, že nám do
redakce sami z vlastní vůle posíláte své jedinečné recepty i s fotografiemi, které chutnají už jen ze
samotné obrazovky... Za všechny tyto tipy děkujeme a zároveň vzkazujeme, že bez bázně a hany můžete
klidně posílat dál! Ty nejzajímavější a nejoriginálnější recepty i s fotografiemi ještě do vánočních
svátků zveřejníme.
V případě, že byste si chtěli pořídit kompletní soubor těchto receptů, můžete si brožuru s příznačným
názvem „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ zakoupit přímo v naší redakci na Olomoucké ulici. My vám
každopádně přejeme šikovné ruce a dobrou chuť!
Chtěli bychom také upozornit, že avizované druhé překvapení vám naše rubrika „DÁREK OD NÁS
PRO VÁS!“ přinese až od příštího vydání , neboť o jeho definitivní podobě se ještě jedná. Děkujeme
za pochopení! Každopádně se máte na co těšit!
-pk, kk-



05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Franklin (50/52)
06.35 - Inami (11/26)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.55 - Bonbónky světa
08.15 - Historické minipříběhy
a kuriozity
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Vyzkoušejte si...
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Robočlověk
13.35 - Hennings Haus (3/5)
13.50 - Anglicky s dětmi (4/6)
14.00 - Tak to vidím já (3/7)
14.15 - Nils Holgersson
15.40 - Plachetnicí po Dalmácii
16.00 - V sevření ledu
16.55 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.25 - Tady Reed Fish
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Hákový kříž nad Římem
21.00 - Neznámí hrdinové
21.30 - Krásný ztráty
22.00 - Červený trpaslík
22.25 - Mimo rámec
22.45 - Film point
23.25 - Nesmrtelný život a smrt
Mikiho Volka
00.25 - Vzkaz Jaroslavy
Brychtové
00.40 - Knižní svět
00.55 - Čtenářský deník.
01.10 - Motýli v břiše
01.35 - Recitál Idy Kellarové
02.15 - Film o filmu
Přežít svůj život II.
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Pokémon: Diamant
a perla (7)
06:55- Frasier XI (21)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:20- Přátelé III (20)
09:00- Zprávy TV Prima
09:40- M*A*S*H (112)
10:10- M*A*S*H (113)
10:40- To je vražda,
napsala II (13)
11:45- Policie Hamburk III (25)
12:45- M*A*S*H (114)
13:15- Will & Grace IV (18)
13:45- Policejní divize I (15)
14:45- JAG IX (21)
15:35- Julie Lescautová II (12)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (23)
21:20- Odkaz lásky
23:20- Sběratelé kostí IV (17)
00:20- Na nože!
01:25- Volejte Věštce
03:05- Na čem záleží (90)

6. 12. 2010

05:00
Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:30 Stefanie VIII (33)
09:30 Santa Junior
11:15 Tescoma s chutí
11:25 Lenssen & spol.
11:50 Můj přítel Monk III
12:45 Superman IV (4)
13:40 Co mám na tobě ráda
14:10 Hvězdná brána:
Atlantida IV (3)
15:05 Kobra 11 IX (10)
16:05 Beze stopy (6)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:35 Dr. House IV (7)
18:30 Ulice (1892)
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (234)
21:20 Kriminálka
New York V (3)
22:15 112
22:50 Zákon a pořádek
Útvar pro zvláštní oběti
23:40 Děsnej doják
01:10 Kriminálka
Las Vegas VII (24)
01:55 Kriminálka
New York III (1)
02:40 Novashopping
03:00 Rady ptáka Loskutáka
04:10 Stefanie II (18)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Tři muži ve člunu
10.30 - Dvacet minut s písničkou
10.50 - Milí Bakaláři
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Okouzlení VIII (10/54)
15.15 - Kostičky
15.25 - Zábavná škola
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (7/16)
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Jak se vede, sousede?
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (15/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III.
22.35 - Rudý prach
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Doktorka Quinnová III
01.15 - Divadlo žije!
01.40 - Mimo rámec
01.55 - Chcete mě?
02.10 - Sólo pro...
02.50 - Sváteční slovo
02.55 - Ani den bez kresby
03.10 - Zajímavosti z regionů
03.35 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.00 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

Støeda

09.45 - Mýty a fakta historie
10.40 - Vzkaz
Jaroslavy Brychtové
11.00 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Film o seriálu Cukrárna
15.05 - Evropský manuál
15.20 - Hledání ztraceného času
15.40 - Filmy z Václaváku
16.00 - Svět zázraků:
Zvířecí kameramané
16.25 - Výjimečná architektura?
17.15 - Bílá místa
17.35 - Vítejte v Tate galerii
17.40 - Slyšet znít dřevo
18.00 - Televizní klub
neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Adult English
Zone (20/26)
20.00 - Zahradník z Argenteuil
21.35 - Ecce homo lohas
22.05 - Kontexty
23.00 - Evropský manuál
23.20 - Q
23.45 - Zabiji Nixona
01.20 - Retro
01.45 - Na cestě po střední Číně
02.10 - Svatováclavská jízda
02.30 - Dobré ráno

02:30
02:50
04:10
05:00

17:35
18:30
19:30
20:00
21:15
22:10
22:45
01:05

15:05
16:05
17:00

14:10

12:45
13:40

11:20
11:50

08:30
09:30
11:15

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VIII (34)
Sněhový zázrak
Tescoma
s chutí
Lenssen & spol.
Můj přítel
Monk III (12)
Superman IV (5)
Co mám na
tobě ráda IV (1)
Hvězdná brána:
Atlantida IV (4)
Kobra 11 IX (11)
Beze stopy (7)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House IV (8)
Ulice (1893)
Televizní noviny
Dokonalý svět (15)
Dr. House VI (20)
Zvěřinec (3)
Útěk z Absolomu
Kriminálka
New York III (2, 3)
Novashopping
Mr.GS
Stefanie II (19)
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jak se vede, sousede?
09.45 - Kavárnička dříve
narozených
10.35 - Píseň pro Rudolfa III.
11.55 - Babičko, nauč
mě charleston
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Okouzlení VIII (11/54)
15.10 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (23/26)
16.15 - Tak to vidím já (4/7)
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 - Králíkova čítanka (4/7)
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 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Pošta pro tebe
21.05 - Malý Velký Muž
22.00 - Na stopě
22.25 - Milenky III (2/4)
23.20 - Losování Sportky
a Šance
23.25 - Partnerské ladění
00.05 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 00.10 - Letecké katastrofy III.
05.55 - Franklin
01.05 - Doktorka Quinnová III
06.20 - Inami
01.50 - Přísně tajné vraždy
06.40 - Mimina
02.05 - Československý
06.55 - Kluci v akci
filmový týdeník
02.20 - Krotitelé dluhů III.
07.20 - Hennings Haus (3/5)
02.45 - Výjimečná
07.35 - Anglicky s dětmi (4/6)
architektura?
07.40 - Vodní ptáci
03.35 - Televizní klub
07.50 - Opera nás baví
neslyšících
08.10 - Tančící skály (14/16)
04.00 - Ta naše povaha česká
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.15 - Kosmopolis - Speciál

06:15
- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (8)
06:55- Frasier XI (22)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:20- Will & Grace IV (18)
09:00- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:45- VIP zprávy
10:10- M*A*S*H (114)
10:45- To je vražda, napsala II
11:45- Policie Hamburk IV (1)
12:45- M*A*S*H (115)
13:15- Will & Grace IV (19)
13:45- Policejní divize I (16)
14:50- JAG IX (22)
15:40- Julie Lescautová II (13)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Myšlenky zločince V
23:25- Na doživotí II (13)
00:20- Kriminálka Kolín V
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (91)
04:25- Svět 2010
04:55- Autosalon
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Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Doktor v domě
10.35 - Vánoční koncert
Karla Gotta
11.45 - Film o filmu
Přežít svůj život II.
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Okouzlení VIII (12/54)
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (22/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (17,18/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Vyzkoušejte si...
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Slečna Marplová V
05.00 - Auto Moto 21.40 - Máte slovo
Revue
22.30 - Léto v Berlíně
05.30 - Správy
00.20 - Californication II
00.50 - Losování Šťastných
STV
deset a Šance milion
06.00 - Franklin (52/52)
00.55 - Doktorka Quinnová III
06.20 - Inami (13/26)
01.35 - Milenky III (2/4)
06.45 - Pat a Mat se vrací
02.25 - Kde bydlely princezny
06.50 - Návštěva v ZOO
02.45 - Poutní místa
07.00 - Chalupa je hra
03.05 - Hledám práci
07.25 - Adult English Zone
03.30 - Rodina a já
07.50 - Bílá místa
03.50 - Hudební toulky
08.05 - Kde bydlely princezny
s Ladislavem
08.30 - Panorama
04.05 - Kultura v regionech
09.10 - Příběhy o telátku (4/7) 04.30 - Události v regionech
09.25 - Postřehy odjinud
09.30 - Babylon
10.00 - Hákový kříž
nad Římem
05:59
10.55 - Svět zázraků
Snídaně
11.35 - AZ-kvíz
s Novou
12.00 - Kluci v akci
08:30 Stefanie VIII (35)
12.25 - Černé ovce
09:30 Vánoce trochu jinak
12.40 - Reportéři ČT
11:15 Tescoma s chutí
13.20 - Vynález
11:25 Lenssen & spol.
13.35 - Kouzelník Max
11:50 Můj přítel
Monk III (13)
13.50 - Věříš si?
12:45 Superman IV (6)
14.20 - Věda je detektivka
13:40 Co mám na
14.45 - Pomáhejme si
tobě ráda IV (2)
15.05 - Chcete mě?
14:10 Hvězdná brána:
15.20 - Přísně tajné (2/3)
Atlantida IV (5)
16.05 - Jak to viděl
15:05 Kobra 11 IX (12)
středověk (1/4)
16:05 Beze stopy (8)
17.05 - Medicína pro
17:00 Odpolední Televizní
21. století
noviny
17.20 - PORT
17:35 Dr. House IV (9)
17.50 - Přidej se
18:30 Ulice (1894)
18.05 - Nedej se
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
18.30 - Hledám práci
zahradě 2 (235)
18.55 - Zprávy v českém
21:20 Kriminálka
znakovém jazyce
Las Vegas X (4)
19.05 - Sabotáž
22:10 Buď v klidu
19.30 - Adult English
00:30 Kriminálka
Zone (21/26)
New York III (4, 5)
20.00 - Ta naše povaha česká 01:55 Novashopping
20.30 - Liga mistrů UEFA
02:15 112
23.50 - Už tady nežijeme
02:45 Rady ptáka Loskutáka
01.30 - Krásný ztráty
03:50 Zvířátka v pohodě (3)
01.55 - Politické spektrum
04:10 Stefanie II (20)
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Pokémon: Diamant
a perla (9)
06:55- Frasier XI (23)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (19)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
10:00- M*A*S*H (115)
10:30- To je vražda, napsala II
11:35- Policie Hamburk IV (2)
12:35- M*A*S*H (116)
13:05- Will & Grace IV (20)
13:35- Policejní divize I (17)
14:40- JAG IX (23)
15:30- Julie Lescautová III (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (24)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití II (4)
23:25- Hledá se táta a máma
00:30- Kriminálka Kolín V
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (92)
04:40- TOP STAR magazín
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
10.15 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.20 - Okouzlení VIII
15.15 - Tintinova
dobrodružství
15.35 - Garfield a přátelé II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (13/20)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (15/16)
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Vyprávěj (15/16)
21.00 - 13. komnata
05.00 - PORT
21.35 - Všechnopárty
05.30 - Správy STV 22.20 - Na velikosti záleží
06.00 - Návštěva
22.50 - Losování Euromiliony
v ZOO
22.55 - Hádův faktor (2/2)
06.05 - Francouzské pohádky 00.25 - Losování Šťastných
06.15 - Robot mezi námi (1/7)
deset a Šance milion
06.20 - Inami (14/26)
00.30 - Doktorka Quinnová
06.45 - Tak to vidím já (4/7)
01.20 - Jak se vede, sousede?
07.00 - Pod pokličkou
02.05 - Sabotáž
07.25 - Adult English Zone
02.30 - Dobrodružství vědy
07.50 - Medicína pro
a techniky
21. století
03.00 - Malá Velká Británie
08.10 - Osudové okamžiky
03.30 - Máte slovo
08.30 - Panorama
04.15 - Osudové okamžiky
09.10 - Přidej se
04.30 - Události v regionech
09.25 - Nedej se
09.45 - Letecké katastrofy III.
10.35 - Příběhy slavných
11.40 - AZ-kvíz
05:59
12.05 - Chalupa je hra
Snídaně
12.25 - Černé ovce
s Novou
12.45 - Malá farma
08:30 Stefanie VIII (36)
13.15 - Bohové a hrdinové
09:30 Nečekaný zločin
antických mýtů
11:10 Tescoma
13.30 - Trampoty vodníka
s chutí
Jakoubka
11:25 Lenssen & spol.
14.30 - Zpívánky
11:50 Můj přítel
14.35 - Bludiště
Monk III (14)
15.10 - Toulavá kamera
12:45 Superman IV (7)
15.35 - Postřehy odjinud
13:40 Co mám na
15.45 - Kvarteto
tobě ráda IV (3)
16.15 - Prizma
14:10 Hvězdná brána:
16.35 - Kus dřeva ze stromu
Atlantida IV (6)
16.55 - Videoatlas naší přírody 15:05 Kobra 11 IX (13)
17.05 - Bonbónky světa
16:05 Beze stopy (9)
17.25 - Ptáčata
17:00 Odpolední Televizní
17.55 - Paměť 20. století (2/3)
noviny
18.55 - Zprávy v českém
17:35 Dr. House IV (10)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1895)
19.05 - Medúza
19:30 Televizní noviny
19.45 - Dokážete víc
20:00 Kráska a Zvíře
20.00 - Historie.cs
21:50 Vítejte v džungli
20.55 - Cestička z domova
23:45 Nebezpečné hry 3
22.00 - Slepé lásky
01:20 Novashopping
23.15 - Dokumentární klub
01:40 Tabu
00.30 - Posezení s ...
02:20 Ptákoviny
01.00 - Evropský manuál
03:35 Zvířátka
01.20 - Q
v pohodě (4)
01.45 - Partnerské ladění
04:00 Stefanie II (21)
02.30 - Dobré ráno
04:45 Novashopping
06:15
- Teleshopping
06:25- Pokémon: Diamant
a perla (10)
06:55- Frasier XI (24)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (20)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
10:00- M*A*S*H (116)
10:30- To je vražda, napsala II
11:35- Policie Hamburk IV (3)
12:35- M*A*S*H (117)
13:10- Will & Grace IV (21)
13:40- Policejní divize I (18)
14:40- JAG X (1)
15:35- Julie Lescautová III (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI I (13)
00:30- Modlitba za mrtvé
02:25- Volejte Věštce
04:10- Na čem záleží (93)
04:30- Na čem záleží (94)
04:55- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:00
- Teleshopping
06:10- Frasier XI (25)
06:55- Pokémon: Diamant
a perla (11)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (21)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
09:55- M*A*S*H (117)
10:30- To je vražda, napsala II
11:30- Policie Hamburk IV
12:30- M*A*S*H (118)
13:00- Will & Grace IV (22)
13:30- Policejní divize I (19)
14:30- JAG X (2)
15:20- Julie Lescautová III (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Princezna ledu
21:50- Show Jana Krause
22:50- K-19: Stroj na smrt
01:40- Volejte Věštce
03:25- John Q
05:25- Na čem záleží (95)

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček
s Dádou
06.15 - Šikulové
06.30 - Sezame, pojď si hrát
06.55 - Garfield a přátelé II
07.20 - Záhady starověkého
Říma (13/20)
07.45 - Strašidelný autobus
09.25 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Láska na hlídání
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.00 - Stop
13.10 - Chcete je?
13.15 - Malá farma
13.40 – Začít znovu
15.15 - Přítelkyně (6/12)
16.10 - Profesionálové
17.05 - Hrabě Monte Christo
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
05.00 - Osudové
20.00 - StarDance IV ...
okamžiky
když hvězdy tančí
05.15 - Vítejte
v Tate galerii 21.25 - StarDance IV ...
05.20 - Mistrovská díla
když hvězdy tančí
z českých sbírek
Rozhodnutí
05.30 - Správy STV
21.40 - Svatby podle Mary
06.00 - Francouzské pohádky 23.20 - Losování Šťastných
06.05 - Robot mezi námi (2/7)
deset a Šance milion
06.15 - Návštěva v ZOO
23.25 - Kořeny mafie
06.20 - Inami (15/26)
01.10 - 13. komnata
06.45 - Děti točí hrdiny
Jiřího Rašky
07.00 - Vyzkoušejte si...
01.35 - Pošta pro tebe
07.25 - Kus dřeva ze stromu
02.30 - Všechnopárty
07.40 - Videoatlas
03.15 - Folklorní magazín
naší přírody
03.35 - Na cestě
07.55 - Bonbónky světa
08.10 - Dokážete víc
po střední Číně
08.30 - Panorama
04.05 - Krásy evropského
09.10 - Na stopě
pobřeží: Kréta
09.35 - Na plovárně
04.10 - Poutní místa
10.05 - Neznámí hrdinové
04.30 - Kuchařská
10.35 - Ecce homo lohas
pohotovost
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
05:45
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
Hrnečku vař:
13.50 - Šikulové
Jamie Oliver v Itálii (3)
14.05 - Čarodějnice školou
06:10 Admirál
povinné (23/26)
Bublina útočí (15)
14.30 - Sportovci světa
06:40 Roary:
15.25 - Krásy evropského
Závodní auto (1)
pobřeží
06:55 3-2-1 Tučňáci! (9)
15.35 - Království divočiny
07:20 Co nového
16.05 - Cesty do krajin
Scooby-Doo? II (8)
půlnočního slunce
16.30 - Rodina a já
07:50 Lovec krokodýlů VI
16.50 - Bonbónky světa
08:45 Občanské judo
17.10 - Bohové a hrdinové
09:10 Judo sonduje
antických mýtů
09:25 Rady ptáka Loskutáka
17.25 - Historické kuriozity
10:15 Kráska a Zvíře
17.40 - Chcete mě?
12:00 Volejte Novu
17.55 - Ještě jsem tady
12:30 Studujeme za školou
18.25 - Kosmopolis
14:05 Prodám šéfa
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
Zn. Spěchá
19.05 - Hledám práci
15:55 Příběh rytíře
19.30 - Auto Moto Revue
18:30 Koření
20.00 - Zázračná planeta
19:30 Televizní noviny
21.00 - Ptáčata
20:00 Šifra mistra Leonarda
21.25 - ČT Live
22:55 Příkaz k popravě
22.25 - Legendy 60 (1/2)
00:40 Pokouřeníčko
23.45 - Malá Velká Británie
02:20 Novashopping
00.10 - Gorodok
00.35 - Cenu má pouze cesta 02:40 Volejte Novu
01.30 - Posezení s ...
03:10 Áčko Stereo
02.00 - Krotitelé dluhů III.
04:05 Stefanie II (22)
02.30 - Dobré ráno
04:50 Novashopping
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05.00 - Cesty do
krajin půlnočního
slunce
05.25 - Bílá místa
05.45 - Kus dřeva ze stromu
06.05 - Správy STV
06.30 - Slyšet znít dřevo
06.45 - Jak to viděl středověk
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Cestička z domova
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Musicblok
13.35 - Neskutečné historky
14.05 - Jistě, pane premiére
14.40 - Amy Winehouse
15.40 - Království divočiny:
Lední medvědi
16.10 - Poutní místa
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
17.40 - Hudební toulky
s Ladislavem
Smoljakem
18.00 - Kde bydlely
princezny (8/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Mimo rámec
19.15 - Krásy evropského
pobřeží
19.25 - Malá farma
19.50 - Postřehy odjinud
20.00 - Král Richard III.
22.05 - Divadlo žije!
22.35 - Andrej Krob na tahu
23.30 - Česká soda
23.45 - Neskutečné historky
00.20 - ČT Live Petr Bende & hosté
01.15 - Svou káru táhnem dál
02.15 - Sešli se...
03.00 - Na Kloboučku
03.40 - Hudební vizitka
04.10 - Banánové rybičky
04.40 - Grotesky

06:05- Zprávy
TV Prima
Krimi zprávy
06:40- VIP zprávy
07:00- Mickeyho
klubík I (17)
07:30- Will & Grace IV (22)
07:55- M*A*S*H (118)
08:30- Autosalon
09:40- M*A*S*H (119)
10:10- M*A*S*H (120)
10:40- Agentura Jasno II (4)
11:40- Zamilovaný
Shakespeare
14:10- Žhavé výstřely
16:00- Julie Lescautová V
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (21)
20:00- Příšerná tchyně
22:15- Dějiny násilí
00:15- Syriana
02:30- Volejte Věštce
04:15- S Italem v kuchyni
04:55- Nikdo není dokonalý
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17:30
18:00
18:50
19:20
19:30
20:00
22:00
22:20
00:15
00:35
02:05
04:10
05:00

17:00

08:20
08:50
09:25
10:25
11:55
13:05
15:05

06:15
06:45
07:10
07:25
07:50

05:50
Hrnečku vař:
Admirál Bublina útočí
Senzační Spiderman
Roary: Závodní auto
Baby Looney Tunes
Co nového
Scooby-Doo? II (9)
Skippy (14)
Babicovy dobroty
Koření
Nefňukej, veverko
Stolečku, prostři se!
Kašlu na lásku
Jen ho nechte,
ať se bojí
Odpolední Televizní
noviny
Babicovy dobroty
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Judo sonduje
Televizní noviny
Ledově ostří
Střepiny
Na dostřel
Novashopping
Dotyk růžové
Kašlu na lásku
Stefanie II (23)
Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Film o filmu
Kuky se vrací
06.15 - Sezame, pojď si hrát
06.40 - Strom pohádek
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (17,18/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (12/13)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O princezně
se zlatým lukem
14.10 - Ovečka Shaun II
14.20 - Tak neváhej a toč!
14.45 - Kaleidoskop
15.10 - Mezi nebem a zemí
16.35 - Čétéčko
16.55 - Sváteční slovo předsedy Evropské
17.00 - Adventní koncert
18.00 - MAHARAL
18.30 - Zpívánky
18.35 - Na cestě za ...
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 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Bludičky (3/3)
21.40 - 168 hodin
22.10 - Místo činu
23.40 - Losování Sportky
a Šance
23.45 - Hotel Babylon III (3/8)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Všechnopárty
01.35 - Úsměvy
Jaroslava Duška
02.15 - Čétéčko
02.35 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.55 - Hudební
setkání
06.35 - Ilja Hurník:
Čtvero ročních dob
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
Věna Hrdličková
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Andrej Krob na tahu
09.40 - Svět umění: Životopisy
10.30 - Chcete je?
10.35 - Mistrovská díla
z českých sbírek
10.45 - Čtenářský deník...
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (15/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Brouk v hlavě
13.50 - Film o filmu
Hlava-ruce-srdcE
14.05 - Hranice času
15.00 - Fantomy
v laguně Chuuk
15.55 - Mýty a fakta historie:
Tajemství hadí bohyně
16.50 - Kamera na cestách
17.55 - Cesty víry
18.15 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane premiére
19.30 - Sedm klaunů
19.40 - Zašlapané projekty
20.00 - Asák
20.50 - Příběh Sudkovy
kamery
21.05 - Fotograf a muzika
21.25 - Epilog jedné epochy
22.00 - Na plovárně
s Ivou Janžurovou
22.25 - Vzkaz Petra Vopěnky
22.45 - Opilí láskou
00.20 - Amy Winehouse
01.15 - Česká soda
01.35 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
02.50 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
03.00 - Svět umění: Životopisy
03.45 - Kamera na cestách

06:05- Zprávy
TV Prima
06:35- Párty s kuchařem
07:05- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:20- Mickeyho klubík I (18)
07:50- Přátelé III (21)
08:15- Hitlerovi
bodyguardi (12)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (121)
10:25- M*A*S*H (122)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:50- Zločiny
v zahradách II (7)
13:50- Animální přitažlivost
15:50- Vraždy v Midsomeru I
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (22)
20:00- Osobní strážce
22:45- Zápisky o skandálu
00:45- Velká rodinná sešlost
02:25- Volejte Věštce
04:10- Hitlerovi
bodyguardi (12)
04:55- Miláčci

12. 12. 2010
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01:10
01:30
02:10

23:55
00:45

17:35
18:30
19:30
20:00
20:45
21:25
22:10
23:00

15:05
16:05
17:00

14:10

12:25
12:45
13:40

08:30
09:30

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VIII (32)
Talentmania
- Superfinále
Tescoma s chutí
Superman IV (3)
Co mám
na tobě ráda III (23)
Hvězdná brána:
Atlantida IV (2)
Kobra 11 IX (9)
Beze stopy (5)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House IV (6)
Ulice (1891)
Televizní noviny
Okresní přebor (14)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (20)
Námořní vyšetřovací
služba VII (4)
Face the Pro
69 rozkoší
pro smrtelníky (12)
Novashopping
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (65/78)
09.00 - Vánice
10.20 - Dechovka
10.55 - Plány a touhy (6/6)
11.50 - Krásy evropského
pobřeží: Kréta
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.20 - Okouzlení VIII (9/54)
15.15 - Zábavná škola
15.25 - Opera nás baví
15.45 - Věříš si?
16.15 - Děti točí hrdiny (14/16)
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Cukrárna (5/13)
21.10 - Na cestě
po střední Číně
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.35 - Murphyho válka
00.20 - Film o filmu: PIKO
00.35 - Dokážete víc
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Politické spektrum
01.20 - Na velikosti záleží
01.50 - Doktorka Quinnová III
02.40 - Náš venkov
03.00 - Cesty víry
03.20 - Křesťanský magazín
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

TV program

11

Pro čtenáře, inzerce
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* PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA ZAČÍNÁ * PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA ZAČÍNÁ * PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA ZAČÍNÁ
Jak jsme již třikrát informovali,
chystáme pro vás v nejbližší době
hned několik zajímavých novinek, speciálních překvapení i
atraktivních dárků. A ta chvíle se
den ode dne blíží! V
tomto čísle jsme tomu
vyšli zase o něco naproti vstříc...
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník totiž opětovně
posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu a
pro rok 2011 připravuje hned několik inovací, které mají učinit naše periodikum ještě zajímavějším
a hlavně mezi vámi, věrnými a nahodilými čtenáři opět o něco oblíbenějším! V již patnáctém ročníku naší historie tak na vás vyrukujeme nejen s kompletně novým kabátem a vizáží, ale především s obměněnou tváří i celkovou podobou. A vězte, že se máte
skutečně na co těšit!
V těchto dnech už pilně a hlavně
neustále pracujeme v redakci na
inovaci obměněného vzhledu v
podobě moderní grafiky, zbrusu
nových i vylepšených stávajících
rubrik včetně tradičního servisu
plného aktuálních informací. A
chystáme pro vás také řadu pře-

kvapení, s nimiž vás budeme seznamovat pěkně postupně a popořádku...
Tentokrát máte například již počtvrté možnost získat do své sbírky

náře, tedy předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Zejména právě pro ně jsme přichystali ojedinělou příležitost zajistit

vizi SHARP,
Můžete vyhrát tele
zajímavých cen!
h
íc
lš
a
d
u
d
řa
i
le
a
minikuchařku plnou originálních receptů pro vánoční pečení,
především ale oficiálně zahajujeme velkou soutěž se zcela výstižným názvem „PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“,
v níž se dočkáte nejen zajímavých
dárečků, ale
také vás čeká SOUTĚŽ
O
VĚC É CEY! Průběžně
pak pokračujeme v
seznámení s tím, na cožpak
se můžete jako naši čtenáři těšit v
nejbližších dnech.
Jak jsme tedy již několikrát naznačili, zprvu se zaměřujeme na
naše stálé, věrné a oddané čte-

si pravidelný přísun našeho týdeníku, získat dárek s bonusovou prémií a ještě navíc možnost vyhrát některou z cen včetně
lukrativního hlavního menu v podobě

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

KDO ČTE VEČERNÍK,

že nic složitého. Stačí si například
přes přiložený kupón zajistit CELOROČ Í předplatné týdeníku
PROSTĚJOVSKÝ Večerník (52
výtisků) a pak už jen čerpat z
námi nabízených výhod.
Kromě ceny, která zůstává pro
předplatitele na stejné výši
pouhé desetikoruny, obdrží
VŠICH I dárek v celkové
hodnotě 200 Kč, který si sami
vyberete přímo v naší redakci.
V nabídce budou pro vás připraveny dárkové balíčky od DROGERIE TETA, značková vína z
TROJKLE BÍ, směs nejrůznějších slaných pochutin z dílny firmy ALIKA, „vánoční hvězdy“ od
KVĚTI
Květuše
Ptáčkové z náměstí
T.G.Masaryka, kosmetické potřeba či
poukazy od I !
Cosmetics, ale také
užitkové předměty s
propagačním logem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku i řada dalších doplňkových, ovšem o to více zajímavých
relikvií. K tomu si navíc budete
moci podat JEDE ŘÁDKOVÝ
I ZERÁT v rozsahu 60 úhozů
ZDARMA. Veškerých těchto
výhod budete moci čerpat již od
STŘEDY 8. PROSI CE tohoto
roku! Právě od tohoto dne bude
spuštěn nový systém předplatitelů
a v redakci budou pro vás připraveny výše zmíněné dárky.
A to ještě není zdaleka všechno.
Pokud se stanete předplatitelem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok 2011, budete automaticky zařazeni do „VELKÉHO
SLOSOVÁ Í O VĚC É CEY“. A věřte, že bude o co stát!
Hlavní výhrou bude totiž stejně jako před dvěma lety barevný televizor značky SHARP a zkrátka nepřijdou ani další v „pořadí“, na
něž čeká například moderní elektronika, nářadí pro kutily či výba-

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!
barevného LCD TELEVIZORU! Víme totiž, co se sluší a patří,
a že právě věrnost v jakékoliv podobě je potřeba ocenit.
Co je k tomu potřeba? Dá se říct,

ZAČÍNÁ NOVÁ SOUTĚŽ
OTÁZKA PRO 1. KOLO

A JAKÉ ADRESE SE ACHÁZÍ REDAKCE VAŠEHO
OBLÍBE ÉHO TÝDE ÍKU PROSTĚJOVSKÝ VEČER ÍK?
Své tipy či zaručené odpovědi nám zasílejte na inzerce@vecernikpv.cz, nebo telefonujte na číslo 582 333 433m a to do
do PÁTKU 10. prosince 2010. Přesné číslo a prvního šťastného
výherce zveřejníme už v příštím vydání, kdy také přineseme druhou soutěžní otázku.
va nejen pro „sporťáky“. Připraveno je i několik dalších zajímavých cen, které určitě potěší každého, kdo rád čte náš týdeník.
A myslíte, že teď už je to všechno?
Omyl! Po následující čtyři PROSI COVÁ A LED OVÁ vydání
(6., 13., 20., 27. 12. 2010 a 3., 10.,
17. a 24.1. 2011) budete na strán-

kách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházet vždy jednu tipovací či vědomostní otázku. Ti z
Vás, kteří se stanou předplatiteli
našeho týdeníku na rok 2011 a
současně budou znát správné číslo z uvedeného dotazu či kvízu,
budou zařazeni do slosování, z nichž každý týden vylosujeme jed-

noho výherce, který získá nejen
předmět s propagačním logem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ale bude mít i možnost objednat si ke svému předplatnému
ještě jedno další s PADESÁTIprocentní SLEVOU! Ze všech předplatitelů-soutěžících pak na konci
ledna vylosujeme ještě jednoho
šťastlivce, který od nás obdrží speciální prémii.
Prostě a jasně - PROSTĚJOVSKÝ Večerník se vyplatí nejen číst,
ale i KUPOVAT! Takže, neváhejte a předplaťte si nejčtenější týdeník v regionu!
Učinit tak můžete například třeba
již teď přes přiložený kupón, nebo
na telefonní lince 582 333 433, či
přes
e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz! ásledně budete nejen čerpat z námi nabídnutých výhod, ale také se týden co
týden těšit z ještě lepšího počteníčka.

partneři soutěže „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA:

Květiny a vázarna věnců
- Květuše Ptáčková
Prostějov,
ám. T.G. Masaryka 9

MASÁŽ Í SALO & VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO EVA VÍTKOVÁ

Neváhejte a pořiďte si
PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

¤ POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU NA ROK 2011
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
Mít pravidelně
JEN ZA 520 KČ
¤ DÁREK ZA VĚRNOST A NAVÍC doma Večerník se
ŠANCE VYHRÁT NĚKTEROU
prostě vyplatí!
Z VĚCNÝCH CEN

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá + so
DISCO 80“ – 90“. Vstup free.
www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
Prostějově, 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 nebo na tel.
č. 588 000 167.
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje změnu sídla z ul. Lidická 86, PV na HACAROVA 2, PV zabezpečuje pro tělesně postižené
občany a seniory zapůjčení pomůcek:
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
pevná a pojízdná WC křesla, pevná a
pojízdná chodítka, sedačky do vany,
francouzské hole. Půjčování zajištěno
po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Informační centrum
pro mládež Prostějov
Otvírací doba:
Pondělí 12:30 – 17:30 hod.
Úterý 12:30 – 17:30 hod.
Středa 14:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
Pátek 12:30 – 17:30 hod.
Nový web ICM Prostějov:
www.icmprostejov.cz
Informační centrum pro mládež Prostějov. V úterý 7. prosince 2010
proběhneDen otevřených dveří a při té
příležitosti budou mít návštěvníci internet zdarma. Srdečně všechny zveme k prohlídce prostor ICM a k seznámení se s pracovníky ICM v čase
od 14:00 do 17:30 hod.
Co skrývá web ICM
Informační centrum pro mládež ve
spolupráci s EUROPE DIRECT Olomouc vyhlásilo 29. listopadu 2010 novou internetovou soutěž „Co skrývá
web ICM“. Do soutěže se můžete zapojit kdykoli od 29. listopadu do 20.

prosince 2010. Soutěž má 3 týdenní
soutěžní kola. V každém kole můžete
vyhrát stylová sluchátka a hlavní cenou bude dárkový balíček s powerballem, 4GB flash diskem a společenskou
hrou. Odpovědi na všechny všetečné
otázky najdete přímo na našem webu
www.icmprostejov.cz
Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris:
Pátek 10. prosince – tvořivá dílna –
KORÁLKOVÁNÍ od 16.00 – 18.00
hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, PV
Kavárně Galerie ND v Prostějově. Karel NOVÁK RETRO FOTOGRAFIE 1962 – 1985. Výstava potrvá do
8.12.2010.
Regionální informační centrum prostory prostějovského zámku.
V současné době probíhá výstava obrazů Jany JURÁŠKOVÉ. Otevírací
doba RICu je: Pondělí – pátek 9:00 –
17:00 hod., sobota, neděle 9:00 – 12:00
hod. Vstup zdarma. Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8, Prostějov. Tel.: 582
329 723.
Dne 7. prosince 2010 se koná od 9.00
do 16.00 hod. Den otevřených dveří –
„ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY“ na
SOU obchodním nám. E.Husserla
v Prostějově (za Priorem). Srdečně
zveme všechny zájemce o studium i
příznivce školy na prezentaci oborů
kuchař, číšník, cukrář, řezník, prodavač, výrobce kožedělného zboží, obchodník, kosmetička.
Sportcentrum – DDM Prostějov pořádáno děti i dospělé:
JEDNODENNÍ
LYŽAŘSKÉ
ZÁJEZDY s výukou lyžování pro děti
- 8.1.2011 - Jeseníky (podle sněhových
podmínek). Přihlášky a platby: na
Sportcentrum – DDM do 17.12.2011.
Cena: 290,-Kč/ osoba (cena za dopra-

KUPÓN č. 48
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

vu). Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu zájezdu. Výuka lyžování pro
děti proběhne v dopoledních hodinách
pod vedením instruktorů (výuka lyžování je v ceně zájezdu).
Další zájezdy: 22.1.2011, 12.2.2011,
5.3.2011. Předpokládané lyžařské areály: Dolní Morava, Hynčice, Paprsek,
nový areál Kouty nad Desnou. Informace: Sportcentrum – DDM 582 332
296, 582 332 297, e-mail:tzajickova@sportcentrumddm.cz,
Mgr. Dalibor Ovečka 604 821 175
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH - 13.3. – 18.3.2011. Místo konání: Hynčice pod Sušinou. Ubytování : HOTEL POD ZVONEM a
UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA.
Závazné přihlášky: Sportcentrum –
DDM, Olympijská 4, Prostějov, záloha do 5.12.2010. Pedagogický dozor a
sportovní instruktoři jsou k dispozici
po celou dobu tábora. Informace: tel.
582 332 297, 582 332 296, e-mail: , Jiří Novák 776 583 694
Relaxační tábor u moře – ŘECKO
Neos Marmaras - 17.6 – 26.6.2011.
Místo konání: Chalkidiki - Neos Marmaras. Ubytování: penzion. Strava: rozšířená česká polopenze. Pedagogický
dozor je k dispozici po celou dobu
tábora. Informace: tel. 582 332 297,
582 332 296, e-mail: , Jan Zatloukal
777 311 108.
Sdružení Šance – sdružení rodičů a
přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí, o. s.
ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční a. s. – Nemocnice Prostějov
pořádají výstavu fotografií í dětí, které
se léčily na Hemato-onkologickém
oddělení FN v Olomouci „NA POUTI
ZA ZDRAVÍM“. Výstava potrvá do 2.
ledna 2011.
Regionální informační centrum v
prostorách prostějovského zámku:
Otevírací doba RICu je:
Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod.
Sobota, neděle: 9.00 – 12.00 hod.
Vstup je zdarma.
Kontakt: Regionální informační centrum
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
Tel.. 582 329 723
Pozvání na členskou schůzi klubu Kar-

dio při Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, která se koná ve
středu dne 8. prosince ve 14.00 hod.
v sále Národního domu v Prostějově,
spojenou s vánočním programem a
výběrem členských příspěvků na příští
rok.
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov
Pondělí 6.12. - od 14.30 do 15.30 hod.
Rehabilitační cvičení pro zlepšení tělesné kondice a zraku - pro všechny
generace.
Středa 8.12. - od 9.00 do 10.00 Kurz
anglického jazyka
Čtvrtek 9.12. - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub – klubovna SONS
Od 14.00 hod. Beseda s Městskou policií– Bezpečné chování ve městě, prevence, bezpečnost a předcházení rizikovým situacím. Přednáší paní Adámková, Městská policie.
Pátek 10.12. - od 7.00 do 8.00 hod. Relaxační plavání
OO SONS Prostějov- ve středu 15. 12.
2010 se bude od 18. 00 hod. v kostele
Povýšení Svatého kříže v Prostějově
konat adventní koncert. Zpívá smíšený sbor EXAUDI, diriguje Olga Čermáková. Koncert se koná pod laskavou záštitou paní místostarostky
RNDr. Aleny Raškové, výtěžek z této
akce je určen na financování služeb
pro osoby se zrakovým postižením.
Program MC Cipísek
Kurz baby masáží pro maminky
s miminky - 8.12.2010. Informace a
přihlášky
Bc.Pavlíková
tel.
728 233 904.
V prosinci nebude fungovat Mimiklub v MC Dvořákova.
Hanácký soubor písní a tanců KLAS
společně sdětskými soubory KLÁSEK
a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, pořádají a srdečně Vás zvou v sobotu 11.
prosince 2010 od 17.00 hod. do kulturního domu v Kralicích na Hané na ADVENTNÍ POSEZENÍ s tancem.
V úvodním programu vystoupí soubory KLAS, KLÁSEK a KLÁSEČEK.
Přijďte se pozastavit a pobavit.
Srdečně zveme všechny zájemce na
VÁNOČNÍ JARMARK A DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ
A MŠ Melantrichova, který se koná v
pondělí 6. prosince od 15.00 hodin
v prostorách školy. K zakoupení bude
spousta výrobků a jako každý rok bude výtěžek věnován na humanitární
účely. Celý den budou probíhat ukázkové hodiny a volnočasové aktivity.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme.

výstavy TAK TO VIDÍM JÁ, která se
koná za podpory senátorky PS ČR , paní Boženy Sekaninové ve středu 15.
prosince 2010 od 15.00 hodin v restauraci U tří bříz, Dolní ul.č. 2,
vProstějově. Prodejní výstava je veřejnou prezentací výsledků aktivit mladých lidí se zdravotním postižením a
společenským setkáním s hudbou.

Vánoce ve Společenském domě Prostějov. Společenský dům Prostějov srdečně zve všechny na „IV: VÁNOČNÍ JARMARK“, který se uskuteční
dne 10. prosince 2010 od 9.00 do 17.00
hod. ve foyer Společenského domu na
Komenského ul.

GALERIE S a SPOLEK PROSTĚJOVSKÝCH FOTOGRAFŮ si
Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií Josefa FRANCE, Luďka MAŘÁKA a Ivo SNÍDALA „INSPIROVÁNÍ PŘÍRODOU“. Výstava probíhá v budově SOU obchodního v PV
do 3.1.2011.

Město Prostějov pod záštitou místostarostky Aleny Raškové pořádá do 13.
prosince 2010 akci „ŽIJÍ MEZI
NÁMI“ v prostorách Regionálního informačního centra, Pernštýnské nám.
8 – zámek PV. Prodejní výstava prací
uživatelů sociálních služeb města PV.
Klubové zařízení v Plumlově Vás zve
na ADVENTNÍ KONCERT Zdislavy
KRAUSOVÉ (zpěv a klavír), který se
koná v neděli 12. prosince 2010 od
15.00 hod. na zámku v Plumlově. Program: vlastní písně, zhudebněné
básně, koledy, pastorely y vánoční
písně. Vstupné dobrovolné.
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově Vás zve:
Úterý 7.12. od 14.45 hod. Den otevřených dveří pro žáky základních škol,
kteří uvažují o studiu na osmiletém
gymnáziu
Pátek 10.12. od 14.30 hod. Přijímací
zkoušky „nanečisto“
Neděle 19.12. Vánoční koncert Pěveckého sboru CMG ve velkém sále
Městského divadla, začátek v 17 hod.
Vstupenky zakoupíte v kanceláři školy nebo v předprodeji městského divadla. Výtěžek bude věnován na podporu vzdělávání indického chlapce v
rámci programu „adopce na dálku“.
Přijměte naše srdečné pozvání k malému zastavení, načerpání vánoční atmosféry a setkání s přáteli. OS LIPKA
a jeho Centrum denních služeb pořádá jubilejní X. ročník prezentační

Správná odpověď z č. 46 Na snímku je Partyzánská 14. Vylosovaným výhercem se stává paní Mykešová, Brněnská 13, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 14. prosince 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v
tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 20. prosince 2010. Cenu do
soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL: 582
346 300

ROMANTICKÝ KLAVÍR – jazzová,
populární a klasická hudba každou neděli od 16.00 hodin v KAVÁRNĚ VE
ŠPALÍČKU. Hraje Martina Nováková.
Gymnázium Jiřího Wolkerapořádá ve
středu 8. prosince 2010 od 9 do 17.00
hodin Den otevřených dveří. Zájemci
o studium v osmiletém či čtyřletém studijním cyklu a sportovní třídě i jejich
rodiče si mohou prohlédnout školu, informovat se o studiu a přijímacích
zkouškách, přihlásit se na přípravné semináře k přijímací zkoušce nebo si vyzkoušet tzv. „ přijímačky nanečisto “.
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Prostějov a Základní organizace
Prostějov pořádají 11. a 12.prosince
2010 Okresní výstavu holubů a výstavu rysů.Vsobotu 11.12.2010 od 10.00
do 17.00 hod. V neděli 12.12.2010 od
8.00 do 12.00 hod.
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 9. prosince 2010 v 18.00 hodin v
Kavárně GALERIE Národního domu
v Prostějově. Kurátor výstavy: Miroslav Švancara Hommage à W.W.
JIŘÍ HASTÍK Olomouc, ČR, RUDOLF SVOBODA, Vídeň, Rakousko – OBRAZY. Úvodní slovo: Václav
Kolář. Výstava potrvá do 27.1.2011.
ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1,
Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ JARMARK, který se koná 17. prosince
2010 v době od 15 do 18 hodin
v prostorách budovy II. stupně. Jeho
součástí bude také vystoupení divadelního kroužku a pěveckého sboru, které
se uskuteční v 16 hodin v tělocvičně
školy. Těší se na Vás žáci a učitelé.
Okrašlovací spolek v Prostějově si
Vás dovoluje pozvat na VÁNOČNÍ
BESÍDKU, která se bude konat
v pátek 17. prosince 2010 ve 20.00
hod. v restauraci Národního domu.
Během večera proběhne slavností
křest kalendáře Spolku na rok 2011.

Kino Metro 70
Pondělí 6. prosince:
14.00 Sammyho dobrodružství
Belgie
17.30 Občanský průkaz
Česká tragikomedie
20.00 Občanský průkaz
Úterý 7. prosince:
17.30 Občanský průkaz
20.00 Občanský průkaz
Středa 8. prosince:
17.30 Občanský průkaz
20.00 Občanský průkaz
Čtvrtek 9. prosince:
17.00 Jíst, milovat a meditovat
Americký romantický film
20.00 Red
Americká akční komedie
Pátek 10. prosince:
17.00 Jíst, milovat a meditovat
20.00 Red
22.15 Ďábel
Americký horor
Sobota 11. prosince:
17.00 Jíst, milovat a meditovat
20.00 Red
22.15 Ďábel
Neděle 12. prosince:
17.00 Jíst, milovat a meditovat
20.00 Red

kinoklub DUHA
Pátek 10. prosince:
17.30 Zakletý v čase
Americký romantický film
20.00 Predátoři
Americký horor
Sobota 11. prosince:
9.00 Broučci I. a II.
Pásmo pohádek
20.00 Predátoři
Kulturní klub DUHA

Kulturní klub DUHA

Pondělí 6. prosince:
17.00 7 Skupina malujících architektů
Vernisáž výstavy
Úterý 7. prosince:
9.00 Pohádkový betlém
10.15 Pohádkový betlém
Čtvrtek 9. prosince:
14.00 Setkání jubilantů města Prostějova
Pátek 10. prosince:
20.00 Taneční večer pro seniory
Městské
divadlodivadlo
Městské
Pondělí 6. prosince:
17.30 VEČER S DOKUMENTY
JAVORÍČKO – příběh vypálené vesnice
102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR – dokument o lidech, kteří prošli afgánskou misí
TVÁŘE JSOU ZRCADLA NAŠICH
ŽIVOTŮ – snímek o transplantaci lidského obličeje

DOMOVNÍ SPRÁVA
PROSTĚJOV, s.r.o
VÍCEÚČELOVÁ HALA-ZIMNÍ
STADION
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST:
Úterý 7. 12. 2010 10.00 - 11.30
Pátek 10. 12. 2010 10.00 - 11.30
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Sobota 11. 12. 2010 16.30 - 18.30

Úterý 7. prosince:
19.00 MUSICA DOLCE VITA
3. abonentní koncert
Středa 8. prosince:
17.30 TANEČNÍ SHOW 2010
Taneční škola Hubený
Čtvrtek 9. prosince:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ, místní
organizace Prostějov
Vánoční přátelské posezení
19.00 VÍDEŇSKÁ KREV
Slezské divadlo Opava
Neděle 12. prosince:
15.00 POPELKA
Těšínské divadlo Český Těšín

Simetrix

Apollo
13
Apollo

Pátek 10. prosince:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 11. prosince:
DJ Martty

Pátek 10. prosince:
22.00 INNOCENT EVENING
Sobota 11. prosince:
20.00 DAN BÁRTA a Robert Balzar
Trio THEYORIES TOUR

Simetrix

Sobotní prodej!
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Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Olga Dostálová, Sídliště svobody 8/27, Prostějov
Cenu od penzionu U koníčka si vyzvedněte v redakci.
Správné řešení z minulého čísla: Čepujeme pivo Bernard desítku i dvanáctku
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 10. 12. 2010

Berani - 21.3.-20.4. Prožijete velmi úspěšný týden. Zvláště u domácího krbu budete velmi spokojeni, zavládne zde naprostá harmonie a pohoda. Ale ani v práci nedojde k žádným stresovým situacím.
Býci - 21.4.-21.5. Může se stát, že z ničeho nic opustíte vyšlapané
koleje a bezhlavě se pustíte do zcela nového života. Udělejte to, ale
jen pokud jste si stoprocentně jistí! Jinak zůstaňte u původní profese.
Blíženci - 22.5.-21.6. Hodně lidí do vás bude šít, v poslední
době jste si totiž nadělali spoustu nepřátel. Zkuste zmírnit své
tempo a hlavně nepoužívejte vulgárních slov při jednání s konkurencí.
Raci - 22.6.-22.7. Vaším problémem číslo jedna se v poslední době
stává alkohol. Stres a obavu z budoucnosti řešíte pitím, což není to
pravé ořechové. Dejte si pár dní volno a zcela se uvolněte.
Lvi - 23.7.-23.8. Přemýšlejte o svých rezervách a nehledejte chyby
v druhých lidech. Chybí vám sebekritika, na což můžete doplatit.
Jestli hodláte tento týden uzavřít nějaký obchod, jednejte na rovinu.
Panny - 24.8.-23.9. V intimním vztahu vám to klape poměrně dobře, ale určité problémy se objeví mezi vámi a potomky. Nejednejte s dětmi z pozice síly, to by se vám mohlo brzy vrátit jako bumerang.
Váhy - 24.9.-23.10.Můžete být celkem v klidu, finanční ztráta vám
hrozit nebude, a to ani v případě, že se pustíte do větší transakce.
Nejednejte ale bezhlavě a hlavně si nechte poradit od odborníků.
Štíři - 24.10.-22.11. Mrazivé počasí vám moc nevyhovuje, ovšem
i tak musíte zvládnout všechny naplánované záležitosti. Nesmíte
ale onemocnět, takže se dobře oblékejte a zásobte se vitamíny.
Střelci - 23.11.-21.12. Lásku a pohodu vám budou v tomto týdnu
všichni závidět. Následující dny budete samý úsměv, jen málokterý problém vás dokáže vykolejit. Ve střehu buďte jen před žárlivci!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nechtěně urazíte člověka, kterého si jinak velice vážíte. Přijdete na to ovšem naštěstí brzy, takže máte
spoustu času na omluvu. A když k tomu přidáte kytici, bude vše v
pořádku.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Tento týden budete mít hádavou náladu, takže všichni se budou muset mít před vámi na pozoru. Jestli chcete
křičet, vyběhněte ven na dvůr a tam si hulákejte jak chcete.
Ryby - 20.2.-20.3. Rodinnou i pracovní pohodu umocní nečekaná,
ale zajímavá návštěva. Přijde totiž člověk, kterého jste už léta neviděli. A jelikož kdysi dávno jste se měli moc rádi, přeskočí jiskra i
nyní.

Inzerce

6. prosince 2010
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Hrozbě jménem exekuce lze předejít
Každý z nás se během života může dostat do svízelné situace, kdy není schopen dále hradit všechny svoje závazky
včas nebo v plné výši. A mnohdy i ne
vlastní vinou. Nastanou různé nesnáze,
na které ani zdaleka nejsme připraveni.
Ze dne na den přijdete o zaměstnání,
těžce onemocníte, přihodí se nečekaná
událost v rodině nebo je vám razantně
snížena mzda. Zaměstnavateli se totiž
přestalo dařit a přinutily ho k tomu
okolnosti. Pokud máte více věřitelů a
peněžité závazky po dobu delší 30 dnů
po lhůtě splatnosti a nejste je schopni
plnit, neúprosně vám hrozí úpadek. V
tomto případě na nic nečekejte a řešte
svou situaci ihned, formou osobního
bankrotu. Vyvarujete se exekucím,
které rozhodně nejsou nic příjemného a
vždy znamenají velké navýšení dlužné
částky. Zažili jsme dobu, kdy získat půjčku bylo velice snadné. Zvláště pak s

jistotou v podobě stálého a slušného
příjmu. Ovšem rodinné příjmy jsou vrtkavé a můžou se velice rychle změnit.
V takové patálii se ocitl i pan Luděk.
Měl pouze nezajištěné úvěry na vysoké
sumy u banky. První ránou byla pro něj
ztráta práce, kterou měl rád a vykonával ji už mnoho let. Vzápětí se začaly dopisy s výhrůžkou exekuce jen sypat. Věděl, že nepřebírat poštu by situaci ještě zhoršilo, a tak každá cesta do
schránky pro něj byla utrpením. Zhroutil se jako hromádka karet a nebyl schopen normálně fungovat, natož pracovat. Se zoufalstvím pročítal inzeráty a
objevil nabídku společnosti Abivia s. r.
o., která se zabývá zpracováním návrhu
na zahájení insolvenčního řízení spojeném s návrhem na povolení oddlužení. Řekl si, že tato možnost je jeho poslední nadějí, jak se vyhrabat z bahna a
domluvil si konzultaci se zaměstnan-

cem společnosti Abivia s. r. o. Ten panu
Luďkovi vrátil ztracený optimismus a
sílu žít. Oddechl si, že všechno bude zase dobré. Najednou byl zase schopen
vykonávat novou práci, kterou se mu
podařilo díky štěstěně najít. Dnes má
povolené oddlužení splátkovým kalendářem a bude splácet nezajištěným
věřitelům 30 % z celkové dlužné částky. Jestliže řádně dodrží své povinnosti
v rámci povolení oddlužení, insolvenční soud ho na základě návrhu osvobodí od zbytku nesplacených závazků.
Z příběhu plyne poučení, že se nevyplácí spoléhat na to, že to nějak dopadne a časem zaplatí najednou. Aktivní
přístup každého dlužníka je nejlepší
cestou, jak zabránit exekuci. Začněte
tedy znovu a s čistým štítem i vy.
Kateřina Vodáková

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023,
NEBO PIŠTE
NA E-MAIL:

DOPES

pvbila@seznam.cz

Zveme vás do naší nově otevřené prodejny s kvalitním sudovým a lahvovým vínem
převážně z Moravy a dále prodej delikates. Prodej zahajujeme 6.12.2010
a připravili jsme pro vás vánoční soutěž a tak neváhejte a navštivte nás.

Vánoční
soutěž:
vinotéka

1HMOHYQěMåtµ
QRWHERRNYÿ5

1. cena – 20 litrů sudového vína dle vlastního výběru

2. cena – 10 litrů sudového vína dle vlastního výběru
3. – 5.cena – dárkový balíček vína a delikates
5. – 10. cena – láhev vína

Slosování proběhne 23. 12. 2010 v 18h. Zařaďte se do slosování kupónem, který zde odstřihnete a donesete jej na naši
prodejnu. Dále získáte kupón při každém nákupu min. 1,5 litru sudového vína a nebo jednoho lahvového vína. Čím
vícekrát nás navštívíte, tím větší šanci na výhru získáte. Výherci budou obesláni SMS zprávou nebo emailem.

Těšíme se na vaši návštěvu !

Vánoční soutěž- Kouzlo vína
Jméno a Příjmení:
telefon:
e-mail:

nebo na splátky .Āměsíčně

Kouzlo vína
Wolkerova 5a , 796 01 Prostějov
(vedle restaurace Fiesta)
e-mail: kouzlouvina@seznam.cz
www.kouzlovina.cz

7.990,-

15,6” ACER eMACHINES E442
AMD V140 2,3GHz, 2GB RAM,
250GB HDD, graf. ATI RADEON
HD4250, numerická klávesnice,
rozlišení displeje 1366x768,
Mironet výhoda: servis výměnou
nebo zápůjčka náhradního notebooku, záchrana dat zdarma.

dárek si při koupi vyberete
ze sortimentu Mironetu
přímo na webu

kód: 90610122

Nabídka platná od 3.12.2010 do vyprodání zásob. Právo na změnu cen a chyb vyhrazeno. Ceny jsou uvedeny s DPH

Poděbradovo nám. 2a, Prostějov
tel.: 773 123 004

www.mironet.cz
internetový obchod s nejlepším servisem

Výprodej modelů 2010! Slevy až 50 000Kč.
i10

i20

i30

Matrix

AUTO-PYTELA s.r.o., Havlíčkova 783/16, Vyškov 68201
tel: 517334157 , fax: 517347778
email: info@auto-pytela.cz , www.auto-pytela.cz

tenis

KVITOVÁ OCENĚNA
Tenistka TK Agrofert
získala prestižní ocenění
od WTA - stala se
NOVÁČKEM
OVÁČKEM

Večerníkovské
Sportovní

MENU

Strana 24

lední hokej

DRTIČI
Č BYLI ROZDRCENI
Prostějovští Jestřábi
na Hodonín
naletělia BYLO
HOTOVO!

Strana 26
volejbal

DRUHÁ PROHRA...

Volejbalistky
Prostějovapadly i se
druhým favoritem
své skupiny
Ligy
gy mistryň!
y
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NENECHTE SI UJÍT!
MISTROVSTVÍ ČR 2010 V BOXU
MUŽŮ A ŽEN
DNES v 18:10 HODIN a ZÍTRA
v 10:10 HODIN
OSMDESÁTIMUTOVÝ
SESTŘIH NA ČT 4 SPORT
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„K POSTUPU POTŘEBUJEME JEŠTĚ JEDNU
VÝHRU!“
Že by byl kapitán prostějovských basketbalistů
JAROSLAV PRÁŠIL nenasytný a ani šňůra tří triumfů
na evropské scéně mu nestačila? To ani tak ne, jen má
moc dobře spočítáno, co je třeb ak tomu, aby všechny tři
předchozí zápasy nepřišly vniveč...

NUMERO

7

T bodů doposud získali v podzimní části druhé ligy
Tolik
hházenkáři Prostějova. A jelikož poslední utkání první
ppoloviny sezony si již předehráli, přezimují právě s
tímto počtem na kontě. Věřme, že jim sedmička přinese
tí
štěstí a záchranářské práce se týmu Sokola II. vyhnou
št
vvelkým obloukem!

Boxerský šampionát skončil prostějovským
PROSTĚJOV - Boxeři domácího
oddílu dokonale ovládli víkendové
„WINKHAUS MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ
A ŽEN V BOXU 2010“, které se od pátku do nedělo konalo
ve Společenském domě (bývalé KaSC) v Komenského ulici.
Přestože Prostějovští pořádali
nejvýznamnější sportovní akci boxerského kalendáře poprvé v historii, dokonale ji ovládli, a to jak v
zákulisí, tak i v samotném ringu.
Tuzemský šampionát, na kterém
vůbec premiérově společně zápolili
muži i ženy, totiž skončil velkolepým organizačním úspěchem i
sportovním triumfem pořádajícího
BC DTJ! Vždyť domácí borci získali hned čtyři mistrovské tituly, k
nimž přidali další dvě stříbra a aby
toho nebylo málo, na dalších dvou
zlatých v podání hostujících borců
v extraligovém týmu se lesk třpytí z
poloviny! „Je to naprosto dokonalé,
skvělé, výborné. Mám ohromnou
radost,“ nechal se ve včerejším odpoledni unášet na vlnách euforie
Radoslav Křížek, šéftrenér prostějovského týmu. Ten byl poprávu
vyhlášen nejlepším týmem celého
mistrovství ČR 2010! Velkou zásluhu na celém vydařeném podniku
však nese i Tomáš Rak, ředitel organizačního výboru. Právě jeho osoba
totiž veškerý boxerský galapodnik,
který se nesl ve velké noblese a
účastnila se jej řada významných
hostů v čele s nejvyšší garniturou
města Prostějova, zorganizovala a
dala mu minimálně zlatý punc. „Je
to nejlepší mistrovství republiky za

GALA PŘEDSTAVENÍM
BYLA TO PARÁDA! Víkendové mistrovství republiky v boxu mužů a žen naprosto ovládlo prostory společenského domu. Foto: Z. Pěnička

ovládli v domácím prostředí
mistrovství republiky, když získali čtyři tituly, o něž se postarali
Dušan Chromý, Miroslav Šerban,
Vardan Besaljan a v bratrovražedném souboji i Petr Novotný.
K největším překvapením patřilo
brzké vyřazení ústeckého bijce
Vikroty a také vítězství Karla
A jak to tedy v ringu dopadlo? Už Nečesánka z klubu Pražský robylo řečeno, že boxeři Prostějova hovník v kategorii do 64 kg nad

poslední roky,“ neslo se zákulisím
šampionátu. „Byl to nejlepší šampionát v historii,“ odcházeli spokojení
nejen samotní účastníci. Líbilo se to
i divákům, kterých během třídenního zápolení našlo do Společenského
domu téměř čtyři tisícovky. Nedělní
finálové duely pak byly vyprodané
takřka do posledního místečka!

na evropské scéně i POTŘETÍ ZVÍTĚZILI!
ZÁHŘEB (Chorvatsko)/
PROSTĚJOV - Tři utkání
- tři výhry. Tak vynikající a
po pravdě dost nečekanou
bilanci mají basketbalisté BK
Prostějov v EuroChallenge
Cupu poté, co ve třetím
duelu základní skupiny „E“
uspěli na hřišti chorvatského
KK Záhřeb. Orli jsou tak
po polovině zápasového
programu bez porážky v čele
tabulky a senzačním způsobem
míří za postupem do další
fáze třetího nejprestižnějšího
evropského poháru! „Přesto
je ještě postup daleko. Všichni
soupeři jsou vyrovnaní, stát
se může cokoli. K postupu
potřebujeme ještě jedno
vítězství. To ještě nemáme,“
krotí případnou přehnanou
euforii Peter Bálint, trenér
basketbalistů Prostějova.
Ve druhé polovině základní
fáze EuroChallenge Cupu navíc
mají tu výhodu, že hned dva ze
tří duelů hrají doma. V příštím
kole však znovu zajíždějí ven,

tentokrát do Slovinska. Souboj
dvou vedoucích mužstev
tabulky Krka Novo Mesto - BK
Prostějov je na programu v úterý
7. prosince od 20.30 hodin.
„Podařilo se nám porazit tři
dobré mančafty, ale to zatím nic
neznamená, protože k postupu
jsou potřeba minimálně čtyři
vítězství. A čekají nás tedy tři
další velmi náročné zápasy,
z nichž aspoň jeden musíme
vyhrát. Zatím jsem samozřejmě
spokojený, neboť zdolat tak
kvalitní protivníky se ne vždy
povede. My to dokázali a do
EuroChallenge Cupu vstoupili
výborně,“ nechal se slyšet v
rozhovoru pro Večerník, který
najdete na straně 22, Bálint.
Pozitivní nálada pochopitelně
panuje
i
v
kabině
prostějovských basketbalistů,
za kterou promluvil její lídr a
kapitán týmu Jaroslav Prášil.
„Asi nikoho to nenapadlo,“
okomentoval pohled na tabulku
křídelník Orlů. „Kdybychom
všech tří výher dosáhli doma,

LEDNÍ HOKEJ
LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 24. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ORLOVÁ
STŘEDA 8. 12. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

VOLEJBAL

Pište nám své
náměty!

Zbývajících osmi zápasů nabídlo
vyrovnané partie.
O průběhu mistrovství a výkonech prostějovských boxerů se
dočtete na straně 28, kde také najdete prvotní ohlasy. Velký speciál
k tuzemskému šampionátu pak
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
hlavní mediální partnera MČR
2010 v boxu mužů a žen, chystá
do příštího čísla!
-pk-

SENZACE: Basketbalisté Prostějova

Sportovní tipy týdne
TRAGÉD

zkušeným domácím boxerem
Markem Bosým. Naopak favorizovaní boxeři Severu Ústí nad
Labem se museli spokojit s jedním titulem, který vybojoval v
nejnižší váhové kategorii do 49
kg Viktor Agateljan. Nejkratší čas
k vítězství potřeboval ve váze do
91 kg Novotný z Prostějova, který
svého klubového kolegu Marka
Chmelu porazil r.s.c. ve 2. kole.

LIGA MISTRYŇ - ZÁKLADNÍ SKUPINA, 3. KOLO
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
ORGANIKA BUDOWLANI LODŽ
(Polsko)
ČTVRTEK 9. 12. 2010 18:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

tak by možná nešlo o tak velké
překvapení. Ale tím, že jsme
hned dvě vítězství přivezli
z venku, jde podle mě o skutečně

úžasný výsledek. Tohle určitě
nikdo čekat nemohl. Teď zbývá
dílčí úspěchy potvrdit na svém
hřišti a postup nás nemine.

Zatím máme oproti soupeřům
výhodu,“ sdělil Prášil. Také
interview s ním najdete na
straně 22.
-son, pk-

TTENISOVÍ
E N I S OV Í P
PŘÍZNIVCI,
Ř Í Z N I VC I , P
POZOR!
OZOR!
SPORTOVNÍ REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU PRO
VÁS PO BASKETBALOVÉM A VOLEJBALOVÉM SPECIÁLU
PŘIPRAVUJE VE DRUHÉM POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU DALŠÍ,
JIŽ TŘETÍ PŘÍLOHU S TÉMATICKÝM OBSAHEM NA JEDNO
ODVĚTVÍ. V PŘÍŠTÍM TÝDNU DOSTANE SVŮJ SAMOSTATNÝ
PROSTOR TENIS A KONKRÉTNĚ TK AGROFERT PROSTĚJOV!
A TO NEJEN PROTO, ŽE DOSLOVA JIŽ ZA DVEŘMI JE SENIORSKÁ
EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ČR PRO ROK 2010. PŘÍLOHU S ORIGINÁLNÍM
NÁZVEM
„PROSTĚJOVSKÝ TENIS SE VYHŘÍVÁ NA VÝSLUNÍ,
aneb TK AGROFERT tuzemským hegemonem!“,
KTERÁ VYJDE JAKO SOUČÁST NAŠEHO TÝDENÍKU UŽ ZA TÝDEN, TJ. V
PONDĚLÍ 13. PROSINCE 2010!! NEZAPOMEŇTE SI TAK ZAJISTIT PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, KTERÉ VÁM PŘINESE DOKONALE MAPUJÍCÍ
SERVIS TENISOVÉHO DĚNÍ JAK O TOMTO VÍKENDU, TK V PRŮBĚHU CELÉHO
LETOŠNÍHO ROKU.
VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 24

ANKETA:
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
O NEJLEPŠÍ SPORTOVCE
PROSTĚJOVSKA ROKU 2010
PÁTEK 10. 12. 2010 17:00 HODIN
Městské divadlo Prostějov
více čtěte na straně 21

FUTSAL

OKRESNÍ LIGY OKF 2010/2011
TURNAJE 1., 2.A, 2.B LIGY MUŽŮ,
VETERÁNŮ, PŘÍPRAVEK A
ROZHODČÍCH
SOBOTA 11. 12. 2010 8:00 - 18:00
NEDĚLE 12. 12. 2010 8:00 - 18:30
hala ZŠ a RG Prostějov - Městská
hala Kostelec na Hané - hala
Nezamylice na Hané
více čtěte na straně 25

Sportovní tipy týdne

VOLEJBAL

NOHEJBAL

EXTRALIGA KADETEK, SKUPINA
„B“ - 23. a 24. KOLO
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
TJ MITTAL OSTRAVA
SOBOTA 11. 12. 2010 10:00 a 14:00
tělocvična ZŠ Palacká

10. ROČNÍK TURNAJE
POSLEDNÍ ŽÁKOVSKÁ SMEČ,
zařazeného do seriálu Poháru ČNS
a Evropského poháru žáků
NEDĚLE 12. 12. 2010 12:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM
Více čtěte na straně 21

BASKETBAL:

LEDNÍ HOKEJ

MATTONI NBL - 14. KOLO
BK PROSTĚJOV
BASKETBAL QANTO SVITAVY
SOBOTA 11. 12. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

LIGA JUNIORŮ - 28. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
NEDĚLE 12. 12. 2010 16:30 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

Reality
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
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

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
2+1 ul. Havlíčkova, PV
3.900Kč/měs. + ink.
2+kk ul. Krasická, PV. Nový, cihl. desing. byt,
nadstand.kompletně zařízený od architekta.
Bližší info a cena v RK.
3+1 Puškinova ul.
5.500Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU

BYTY- PRODEJ
2+1 s lodžií, os. vl., ul. Brněnská, PV, 3.p.60m2
Cena: 990 000Kč
2,5+1, Sídl. svobody, PV. Dr., 1.patro, alkovna,
lodžie. Nová koupelna, WC, kuchyň. linka!
Cena: DOHODOU

ROSTISLAVOVA 8, PROSTĚJOV
tel. fax: 582 341 705
775 341 705, 608 805 659
e-mail: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
1+1, ul. V. Ambrose
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 1.800,-/měsíc + inkaso
2+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
2+kk, Dykova ul.
Kč 5.500,-/měsíc + inkaso
2+kk, zařízený, ul. Školní Kč 7.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Wolkerova ul.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+kk, Dykova ul.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+1 - zařízený, Dvořákova ul.
Kč 9.500,-/měsíc vč. inkasa

Foto každého bytu najdete na:

RODINNÉ DOMY
Prodej patrového RD 7+1 s terasou,
saunou, garáží a zahradou v Kostelci na
Hané.
Cena 2.400.000 Kč
Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská
SLEVA!830.000 Kč

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.490.000 Kč
PronájemRD3+1sezahr.vMostkovicích.
12000Kč/měs.

www.jhreality.cz

Prodej atriového RD 4+1 s garáží, zahradou na
ul. Sadová, PV. Plně podsklepený, krb v pokoji i
venkovní krb, bazén. Jedinečná lokalita u lesoparku
Hloučela!
Cena: 4 500 000Kč

Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: v RK

RD 5+1 s terasou, garáží a zahrádkou v
Prostějově - Čechůvkách.
2xkoupelna, 2xWC.Výborný tech. stav, po
úpravách. Plyn.vytápění, el.e.220/380V, obec.
voda a kanalizace.
Cena: 3250000Kč
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
zahrada 752m2.
Cena: 660 000Kč

Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou

2

Pronájem plech. sklad. haly 150m , ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem 200m2 nebyt. prostor v objektu
bývalé stodoly v Prostějově Domamyslicích.
Vhodné na sklad, lehkou výrobu, dílnu atd.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 5000Kč/měs. + služby

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
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Prostějov,ul.Drozdovice
Prodejrodinnéhodomuse2bytyvel.2+1a1+1(možno propojit) po rekonstrukci v r. 2003. Ihned k bydlení,
plyn. ÚT + krbová kamna. Možnost vybudovat průjezddodvoraapodkroví.Pozemekcelkem275m2.
Cena:Kč2.200.000,-

Prostějov,Krátkául.
Prodej většího stavebního místa poblíž centra. Krásná
zahradasestaršímRD(kdemolici).Pozemekovýměře
1512m2,veškeréinž.sítě.
Cena:Kč3.090.000,-
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Prostějov,ul.Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra
města. Dům k opravě, možnost rozšíření do podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část. podsklepeno.
Zast.plocha109m2.
Cena:Kč841.000,N
O
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Prostějov,Dykovaul.
Pronájembytu3+kkvezrekonstruovanémnájemním
domě blízko centra. Podl. plocha 90 m2, 2. patro, plyn.
ÚT.
Cena:Kč6.000,-/měsíc+inkaso
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Zast.plocha133
m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.790.000,S
S
L
L
E
E
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Prostějov-Čechovice
POSLEDNÍCH 5 DOMŮ K PRODEJI
ZA VÝJIMEČNOU CENU!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním,obytnáplocha100m2.Pozemek170m2.
Cena:Kč2.790.000,-

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ!

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE! - při rezervaci bytu do 31.12.2010 sleva 8% z
bytu! Posledních 5 bytů velikosti 3+kk s balkonem,
sklepem za uvedenou cenu + cena garáže 182.000 Kč.
Podlahováplocha80a82m2. Cena:Kč1.671.640,-

BYTY–PRODEJ:
Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru města. Možno využít i na služby.
Cena: 8000Kč/měs. + inkaso

POZEMKY
Prodej komerč. pozemku 7849m2 u
Intersparu v PV.
Cena: 1160Kč/m2.
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií
v Dobromilicích.
Cena: dohodou

1+1, Brandlova ul. – možno do OV, cihla, 30 m3, 1.
patro,porekonstrukci–
Kč595.000,-SLEVA!
1+1,Moravskául.–OV,40m2,zv.přízemí,lodžie
Kč670.000,-SLEVA!
2+1,ul.Šárka–DB,75m2,2.patro,pův.stav
Kč720.000,--SLEVA!
2+1,Okružníul.–DB,cihla,1.patro,balkon,50m2
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
2+1, Tylova ul. – OV, cihla, 55 m2, zv. přízemí, balkon,
porek.
Kč1.190.000+provize
3+1, sídl. E. Beneše – OV, 70 m2, 2. patro, plast. okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1,sídl.Svornosti–OV,cihla,85m2,4.p.,lodžie,plyn.
ÚT
Kč1.295.000,--SLEVA!

Nabízíme:
RD – PRODEJ
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 4.990.000 Kč
1084 m2.
Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z
s teras. ve Vrahovicích. Cena 2.590.000 Kč

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerc. účel.. Cena 2.490.000 Kč

RD 7+1 Soběsuky u Plumlova
Obytná plocha 209 m2, balkon, lodžie, podsklepený, garáž, pozemek 2492 m2, vl.studna, plyn,
220/380, septik.
Bližší informace v RK

BYTY – PRODEJ
Prodej zrekon. cihl. přízem. částeč. podsklep. RD 3+1 v klid. části Prostějova.
Cena 2.095.000 Kč
BYTY PRODEJ

DB 3+1 s balk., PV-Kostelecká, 2. p. po rek.
sam. měřidla, výtah, 72 m2. Po dohodě.
Cena 1.380.000 Kč

Prodej DB 3+1 s balkonem,PV-A.Slavíčka,
69 m2, 5.patro, sam. měřidla, dlažba, lino, 2x
sklep,velmi pěkný.
Cena: 1.090.000 Kč

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
DB 2+1 s balk. a šatnou, 4. p. cihl. domu, sam. měřidla, 50 m2. Střecha po rek.,
top. 2x WAF, níz. měs. nákl.
Po dohodě. Cena 595.000 Kč
OV 3+1 s balk., Kostelec n. H., 3. p. s
výtah., po rek., 72 m2.Cena 1.300.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1, PV-Pod Kosířem.
Cena 6.000 včetně en.
Podkrovní 3+1, 2. p., 145 m2, PV - Wolkerova.
Cena 11 000 Kč/měs. vč. en.
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.260.000Kč
Pronájem obchodu 11m2, PV centrum.
Cena 4.200/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
140 m , momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 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
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m
1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

Byt 1+1, Krasická ul, Prostějov
35 m2, 1.NP, OV, cihla, lodžie, novostavba, bezbariérový byt.
Cena: 900.000 Kč
Byt 2+1, Krokova ul., Prostějov
55 m2, 3.NP, DV, cihla, balkon, sklep, dům po
zateplení.
Cena: 990.000 Kč

BYT 2+kk, Prostějov, Krasická ul. OV, 60,5
m2 + 2 balkony, sklep, novostavba, Kuch.linka
s vest. spotřebiči.
Cena 1.790.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály
2
DB, 67 m , v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1
62 m2 a 2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1
138 m2 a ve 3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s
možností rozšíření do půdních prostor.
Cena 5.190.000 Kč

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané
sestávající z administrativní budovy s bytem
4+kk, výrobních a skladovacích prostor o
celkové ploše cca 640 m2. Výměra pozemBližší informace v RK.
ků 1142 m2.

NEBYTOVÉ PROSTORY
Prostějov, Olomoucká - pronájem 3. NP, 706,3 m2
vhodné jako skladovací prostory nebo prostory pro
lehkou výrobu. Kompletním sociálním zázemí (šatny,
umývárna, wc), nákladní výtah. Cena 400,- Kč/m2/rok

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Držovice - Prodej 2 pozemků určených pro
stavbu RD, inženýrské sítě na hranici pozemku,
výměra pozemku 1020 m2. Cena 1600,- Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pozemek pro výstavbu RD - min 3000 m2
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný
k rekonstrukci
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.

Pro čtenáře ...

Rubriky, pozvánky, inzerce

6. prosince 2010
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Stallo se před....
4. 12. 2000
►PROSTĚJOV OVLÁDL BRNO,
ROSICE VŠAK NE
Přesně jednadvacet dnů od výjezdu do Šumperku
vyrazili díky akci tehdejšího předsedy klubu příznivci
prostějovského hokeje v hojném počtu do Brna, kam se
vydalo na jedenáct autobusů s fanoušky! Ti v hale Rondo
vytvořili svým oblíbencům naprosté domácí prostředí a
současně je také dohnali k veledůležitým dvěma bodům,
jež přinesla výhra v poměru 4:1. O tu se střelecky
zasloužili dvakrát Černý, Palinek a Vasilev. Strůjcem
vítězství byl také brankář Hamrla. Děkovačky tehdy
nebraly konce a slavilo se přímo v hale, po cestě a ještě
dlouho „doma“... Tým trenéra Přecechtěla si tak napravil
reputaci po předchozím rozčarování, kdy na svém ledě
nestačil na Rosice, kterým výběr HC podlehl 2:4. Jediné
dva góly dali Michal Janeček a Palinek. V tabulce první
ligy se „žlutomodrá síla“ propadla na osmou příčku.
► HÁZENKÁŘI KOSTELCE
PADLI VE DVOŘE KRÁLOVÉM
Házenkáři Kostelce na Hané sehráli další utkání první ligy,
na které však nebudou svěřenci trenérské dvojice Grepl Hegar dobře vzpomínat. Na horké půdě totiž nepředvedli
týmový výkon a nakonec také zaslouženě podlehli
poměrem 22:25. Jediným hráčem, který snesl přísnější
měřítko byl pivotman Kubik, autor jedenácti branek. Sám
vak na vše nestačil... Tabulka vykretuovala Kostelec na
sedmé pozici.
► Č.O.K.C. OBNOVIL SVOJI ČINNOST
Dne 1. prosince 2000 se v kavárně Hotelu Avion konala
ustanovující valná hromada Českého Občanského Klubu
Cyklistů (Č.O.K.C.) Prostějov. Historie oddílu s tímto
názvem sice sahá až do roku 1898, kdy byl prvně založen.
Poté ale byla jeho činnost několikrát přerušena a po válce
dokonce klub zmizel z mapy na půl roku. Nyní se žezla
chopil výbor ve složení: Zacpal, Crhonek, Donth, Fišer,
Kremla, J. Vačkář ml., O. Vačkář, Zatloukal a Šandera.
-pk-

PODĚKOVÁNÍ...
Děkuji všem přátelům a známým
za květiny, dary a milá blahopřání
k narozeninám.
Adolf DOŠIN Vlk

Prostějovský basketbal si v těchto
dnech připomíná 60. výročí
svého založení a Večerník se
proto rozhodl taktéž vzpomenout
některé nejvýznamnější události,
skutečnosti a přečiny. Již ve
třech číslech jsme vám nabídli
úvodní díly ALMANACHu, při
dnešním čtvrtém pokračování
nahlížíme do šedesátých let
minulého století, která jsou
charakterizovaná jako „Hledání
cesty“. Příště se posuneme zase
o něco kupředu a podíváme se
na počátky kvalifikované práce
s mládeží.

a našim hráčům díky souběhu
60. LÉTA - HLEDÁNÍ CESTY smůly postup těsně unikl, což
mělo za následek, že někteří hráči
Po období krize způsobené s basketbalem skončili a šli hrát
zrušením sportovní školy dorostu házenou.
a odchodem hráčů na vojnu, začal Druhý pokuse o vzkříšení
opět mužský basketbal nabírat basketbalu žen přišel v polovině
dech. Z vojny domů se postupně šedesátých let. Nejprve Petr
vrací Václav Teprt, Ladislav Kalabis, po něm Pavel Ziegler dali
Hudeček, Pavel Ziegler, posléze dohromady nejprve dorostenky,
Břeťa Muller, Honza Salaj a další po přechodu do dospělých tým
a daří se vybudovat silný tým. začal hrát nejnižší soutěž na jižní
V roce 1963 se podařil postup Moravě OP II. třídy.
do krajského přeboru I. třídy, Po odmlce se v klubu opět
tedy třetí nejvyšší soutěže. Další objevuje mládež. Trenérům Ivo
rok se soutěže reorganizovaly Skřekovi a Vladimíru Běhalovi se

daří dát dohromady tým mladíků,
z kterých se v následujícím období
uplatnili jako hráči František
Opletal a František Jakubík, který
si udržel svoji sportovní formu
neskutečně dlouho. Josef Kočí
byl prvním rozhodčím z našeho
klubu, který získal kvalifikaci
rozhodčího 1. třídy a mohl
tedy pískat celostátní soutěže.
převzato z www.bkprostejov.cz

Eliška Hubáčková se rozjela do nové sezóny

Mladá krasobruslařka
PROSTĚJOV - Již na konci
minulé sezóny si mladá
prostějovská krasobruslařka
Eliška Hubáčková dvěma
vítězstvími na závodech v
Kopřivnici a v Olomouci,
kde navíc vyhrála i Přebor
Olomouckého kraje, připravila
slibný odrazový můstek pro
nový ročník Poháru Českého
krasobruslařského svazu v
ročníku 2010-2011. Ten se
naplno rozběhl již v prvních
říjnových týdnech a dá se bez
nadsázky říct, že letošní sezóna
začala pro mladý talent z Hané
velmi slibně.
Ze tří doposud absolvovaných
podniků si Eliška Hubáčková
dvakrát odvezla bronzovou
medaili za třetí místa na závodech
Slovácký džbánek v Uherském
Hradišti a Karvinském kahanci.
Navíc k tomu přidala o jednu

pátou příčku z Orlové. „V
Uherském Hradišti si navíc
v silně obsazeném závodě zajela
osobní bodový rekord 83,99
bodu. Zúročila tak náročnou
jarní i letní přípravu, kdy kromě
pilování závodních programů
pokračovala v tréninku dvojitého
axela a dvou trojitých skoků.
Dvojitého axela již pevně
zařadila do krátkého programu
i do volné jízdy a provedení
trojitého skoku plánuje během
letošní sezóny,“ sdělila Večerníku
Lenka Hubáčková, maminka
talentované krasobruslařky.
„K větší jistotě ve skocích,
preciznosti v piruetách a
obtížnosti v krokových variacích,
jako i ke zlepšení techniky
bruslení jistě přispěla i účast
na jarním a letním soustředění
v Kravařích ve Slezsku, kde
Eliška s přestávkami téměř

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou
nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující přehled
sportovních šlágrů, které
můžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, či společně s
kamarády ze sportbaru, oceníte
a pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pkBOX
MISTROVSTVÍ ČR
MUŽŮ A ŽEN 2010
Sestřih šampionátu
v Prostějově
PONDĚLÍ 6. 12. 2010
18:10 hodin
FOTBAL
LIGA MISTRŮ
FC Real Madrid - AJ Auxerre
STŘEDA 8. 12. 2010
20:45 hodin
VOLEJBAL
LIGA MISTRYŇ základní skupina
VK Modřanská Prostějov Organika Budovlani Lodž
(Polsko)
ČTVRTEK 9. 12. 2010 18:00
hodin

měsíc pracovala pod vedením
zkušených tuzemských i
zahraničních trenérů,“ prozradila
dále náplň vedoucí k posunutí
výkonnosti. Soustředění se
Hubáčková mohla zúčastnit
i díky Městu Prostějov, které
podpořilo sportovní růst mladé
krasobruslařky příspěvkem
na náklady s tím spojené.
„Krasobruslení je sport náročný
i nákladný, a tak bychom chtěli
poděkovat všem, kteří podporují
krasobruslení a umožňují

Elišce kvalitní přípravu. V prvé
řadě patří naše poděkování
marketinkové společnosti
TK PLUS, jakožto hlavnímu
partnerovi, dále společnosti
Eleman,s.r.o., VOP Protivanov
a společnosti Datom, s.r.o.,“
vzkázala Lenka Hubáčková.
Další závody Českého poháru,
kterých se Hubáčková mladší
zúčastnila, se konaly uplynulou
sobotu 4. prosince v hale USK
Praha. O tom ale zase až příště....
-pk-

SKOKY NA LYŽÍCH
SVĚTOVÝ POHÁR
přímý přenos závodů
z Harrachova
SOBOTA 11. 12. - NEDĚLE
12. 12. 2010 15:40, resp. 13:40
hodin

NAŠE PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY SE PŘEHUPUJE DO DRUHÉ POLOVINY

VYHRÁVAT DÁRKY S FILIPEM, MŮŽETE AŽ DO VÁNOC:
PŘÍŠTĚ UŽ JDEME NA FINÁLOVÉ KOLO! SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. TÝDEN ZNÍ:
Pěkně se nám rozjela ta předvánoční soutěž o hračky... Obdobně jako při předešlých
kláních se i tentokrát ukazuje, že
soutěživost našich čtenářů nezná
mezí. A tak telefonní linka v redakci drnčí ostošest, e-mailová
schránka je zavalena a i poštovní
doručovatelky mají co dělat! Prostě, v těchto dnech chce každý, ať
už malý či velký, vyhrát nějakou
tu cenu, která může klidně posloužit i jako dáreček pod vánoční stromeček. Ve spolupráci s
prodejnou “Hračky U Filipa”,
sídlící v prostějovské ulici Újezd,
jsme totiž pro všechny čtenáře
opětovně připravili “PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ” o velmi
atraktivní ceny, které věnovalo
právě zmíněné hračkářství. Nejen pro naše nejmenší přívržence

je v redakci připravený nejrůznější sortiment v celkové výši více
jak 10.000 korun, který už postupně týden co týden pečlivě a s
radostí rozdělujeme! Dnes se
usmálo štěstí již na druhou desítku výherců, která správně zodpověděla otázku a měla i štěstí při
losování, které jsme museli
provést z více než stovky adeptů!
Na konci celého seriálu pak i letos proběhne velké slosování o
HLAVNÍ CENU, kterou tentokrát bude AKUMULÁTOROVÉ
AUTO v hodnotě 2 500 Kč!
Největší zpravodajský a společenský týdeník v regionu PROSTĚJOVSKÝ Večerník tudíž i
tentokrát myslí na vás!
Po nemalém úspěchu několika
předchozích dílů totiž pokračujeme v načaté tradici a poté, co se

naše redakce dohodla s majitelem prodejny „Hračky U Filipa”
panem Lubomírem Chybou na
již šestém pokračování toliko populární soutěže, dostávají tedy
děti, ale i dospělí nejrůznějšího
věku znovu šanci vyhrát některou z hodnotných a atraktivních
cen. O ty jste mohli soutěžit již
dvakrát, nyní se otevírá příležitost číslo tři, které může naplnit
ono pověstné: „do třetice všeho
dobrého...“ Toto dějství přitom
uzavírá jistou základní část soutěže. Na trojici základních kol poté následně naváže finálové vyvrcholení a samotné vyhlášení těch
nejúspěšnějších a nejšťastnějších. Soutěžit tak s námi můžete
prakticky až do Štědrého dne. A
pokaždé bude ve hře první cena v
hodnotě 1.000 korun a dalších
devět dárečků nejrůznějšího sortimentu. Takže konec lelkování,
zbystřete pozornost a osvěžte
paměť - „Předvánoční soutěž

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s prodejnou „HRAČKY U
FILIPA“ pomalu vrcholí!
Pravidla jsou přitom tradiční,
známá a hlavně veskrze jednoduchá. Stačí, když znáte správnou
odpověď na námi položenou
otázku, kterou pak jakoukoliv
možnou formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla redakce v
Olomoucké ulici. V takovém
případě pak už jen musíte čekat,
jestli jste odpověděli správně a
zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování. A v každém dílu
rozdělíme rovnou desítku cen!
Navíc šance na úspěch neskončí v
jednom daném kole. Na konci této velké “PŘEDVÁNOČNÍ
SOUTĚŽE
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU S PRODEJNOU HRAČEK U FILIPA”
proběhne finálové dějství a následně i globální losování, v němž
bude ve hře hlavní cena v podobě
akumulátorového auta v hodnotě

2 500 korun! Abyste byli zařazeni
do tohoto závěrečného slosování,
je třeba se zúčastnit jednoho ze tří
kol plus samotného finálového
dějství a také provést v období od
22. listopadu do 16. prosince
2010 nákup v prodejně Hračky U
Filipa, sídlící v ulici Újezd, v hodnotě nejméně 200 korun. Za takto
provedený nákup obdržíte u pokladny po žádosti o zájem zúčastnit se soutěže s Večerníkem vytištěný kupón, který vyplníte a buďto jej sami můžete doručit s vaší
odpovědí na soutěžní otázku do
naší redakce, nebo tak bude provedeno za vás přes
personál prodejny „Hračky U Filipa“.
Takže - po roce se opět
blíží Vánoce a vy můžete
prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku každý týden vyhrát
pěkný dárek na Ježíška!
-pk-

Správná odpověď z 2. dílu soutěže PV Večerníku s Hračkami U Filipa (číslo 47/2010, 29. 11.)
zní: PROSTĚJOVSKÝ Večerník,v současnosti nejčtenější týdeník v regionu, začal vycházet
v roce 1997!“

ŠTĚSTÍ SE PŘI LOSOVÁ Í USMÁLO A TYTO VÝHERCE:
1. cena: Jana OTAVOVÁ, Ovocná 15, Prostějov
2. cena: Radka ROZEH ALOVÁ, Stichovická 461, Prostějov
3. cena: Lukáš PÍREK, Dolní 16, Prostějov
4. - 10. cena: David NOVÁK, Jezdecká 4463/6a, Prostějov • Dominik HRUBÝ, Brněnská 19,
Prostějov • Markéta KAŠTILOVÁ, E. Beneše 18/26, Prostějov • Roman JUKL, Lípy 312, Čechy pod Kosířem • Jolana PAJCHLOVÁ, Růžov 52, Stražisko • Lucie SCHÖNFELDOVÁ,
Kostelec na Hané • Kristýnka ŠŤOŤOVÁ, Přemyslovice 435
Výhry si vyzvedněte v redakci PV Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov!

HRAČKY U FILIPA

- v prostějovské ulici Újezd jsou už tradičním partnerem nejrůznějších soutěží v našem týdeníku.
Letošní předvánoční klání završuje již půltucet dílků vzájemné spolupráce. Prodejna disponuje
širokým sortimentem hraček, které jsou zákazníkům k dispozici ve dvou podlažích prodejny. V
prvním patře najdeme aktuální sezónní hračky včetně nejznámějších značek a momentálních „trháků“ na trhu, v přízemí si pak můžete vybrat z takzvaného „outletu“, kdy se jedná o výprodej
hraček starších modelů, nebo s poškozenými obaly či hračky z všemožných výstav.
-in-

Jaký Večerníček začne od středy tohoto týdne
vysílat pro své dětské diváky Česká televize?

Odpovědi zasílejte do pátku 10. prosince 2010 na adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, nebo
telefonujte na číslo 582 333 433 či zasílejte na e-mailovou adresu: inzerce@vecernikpv.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme již třetí desítku šťastlivců,
kteří obdrží ceny věnované prodejnou Hračky U Filipa. Výherce zveřejníme opět v příštím vydání, které vyjde 13. prosince
2010, v němž najdete také již čtvrtou soutěžní otázku!

Reality

6. prosince 2010

777 251 878

Rodinné domy:
OLŠANY u
PV - zděný
RD 3+kk na
klíč, typ
BUNGA-

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

2

LOV, pozemek 525 m ,
CENA: 3.450.000,-Kč

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

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

NOVINKA!

1+1 Krokova, Prostějov Tel: 777 231 606
OV, 2. patro, středový byt, původní velmi udržovaný stav, 43 m2, lodžie a sklep. Nová fasáda, zateplení, plastová okna, stupačky. Nízké
náklady na bydlení.
Cena: 630.000 Kč

NOVINKA!

3+1 Hybešova, PV
Tel: 777 231 606
Nadstand, 1. Patro, nová luxusní kuch. linka
vč. spotřebičů, vlastní plyn. kotel, neprůchozí světlé pokoje, prostorná komora, lodžie a
vlastní sklep. Orientace sever-západ.
Cena: 1.600.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

EXKLUZIVNĚ!

RD Prostějov – Mozartova Tel: 777 231 606
RD o dvou bytových jednotkách 3+1 a 4+1 v
klidné a žádané lokalitě, zahrada 257 m2, garáž,
altán, tři balkony, terasa, plynové topení, vlastní
studna i obecní vodovod. Cena: 4.000.000 Kč

NOVINKA!

4+1 Západní, Prostějov - Tel: 777 231 606
OV, 84 m2, balkon, 1. patro, započatá rekonstrukce. Velmi klidné bydlení s dobrou dostupností do centra města, nákupní středisko v blízkosti domu. Ihned volné. Cena: 1.600.000 Kč

mek 585 m2,

OLŠANY u
PV- zděný
RD 5+1 s gar.
přístřeškem
na klíč, pozeCENA 4.250.000,-Kč

MOSTKOVICE - novostavba RD
5+1 s garáží a
terasou, pozemek 906 m2. K předání 05/2011.
CENA: info v RK
BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1, z roku 1993, pozemek 268 m2. CENA: 2.550.000,-Kč
PROSTĚJOVIČKY - řadový nepodskl. RD 5+1 s
garáží, pozemek 267 m2, zahrada mimo dům 527 m2.
CENA: dohodou v RK

dou, pozemek 330 m2.

STUDENEC-řadový
RD 3+1 s
možností
půdní vestavby, nutná rek. střechy, pozemek 524 m2.
CENA: 490.000,-Kč

čený, pozemek 269 m2
1+kk Krasická, PV
Tel: 777 231 606
OV, v novostavbě, II. patro s výtahem, výměra
38 m2, cihlový. Částečně zařízen: sedací souprava, stolek, kuchyňský stůl + židle, šatní skříň
v předsíni, lednička.
Cena: 1.000.000 Kč

P V- D o m a myslice-řadový konc.
RD 4+1s garáží a zahraCENA: v RK

SKALKA novostavba
řad.
RD
4+kk, častečně nedokon-

PĚNČÍN sam. stojící
celopodsklepený, RD
6+1, poř. 2+1
a 3+1, tři garáže, velká zahrada. Pozemek
2
CENA: 2.500.000,-Kč
4819 m .

PRONÁJMY
Byt 3+1 Partyzánská, PV Tel: 777 231 606
OV, lodžie, alkovna, celková plocha bytu 78 m2.
Byt po kompletní rekonstrukci, plastová okna,
nové rozvody, zděná koupelna,pokoje neprůchozí, komora na patře. Cena: 1.330.000 Kč

EXKLUZIVNĚ!

Byt 2+1 Mlýnská, PV
Tel: 777 231 606
Prodej bytu 2+1, OV, 51 m2 v novostavbě v centru
města. Nová kuch. linka, plast. okna, vlastní plyn.
topení. K rychlému jednání. Cena: 850.000 Kč

RD Doloplazy
Tel: 777 231 606
Přízemní řadový RD 2+1, lokální plynové
topení, el. bojler, obecní vodovod a kanalizace. Za domem dvorek. K nemovitosti náleží i
zahrada o výměře 337 m2. Cena: 620.000 Kč

RD Kostelec na Hané
Tel: 777 231 606
Řadový RD 3+1, 111 m2, krbová kamna, kotel
na plyn, nový rozvod elektřiny, nepodsklepený. V koupelně elektrický bojler. Za domem je
menší dvorek.
Cena: 780.000 Kč
Tel: 777 231
606Tel:
777 231 606
BYTY
PRONÁJEM:
1+kk, n/c, sídl. Svornosti, PV
5.800,-/měs.vč.ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, z/c, Uprkova, PV
7.000,-Kč/měs.+ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.
3+1, n/c, Divišova, PV
8.000,-/měs.vč.ink.
4+1, n/c, Bulharská, PV
9.000,-/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, ov/p M.Pujmanové, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
2+1, db/pA. Slavíčka, PV
2+kk,ov/c, Krasická,PV
3+1,ov/p,Partyzánská,PV
3+1,ov/c, Krapkova, PV

650.000,- Kč
1.250.000,- Kč
900.000,- Kč
1.820.000,- Kč
1.330.000,- Kč
1.500.000,- Kč

POZEMKY:
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2

280,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Nezamyslice

860.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

Prostějov - byt 2,5+1, ul. Třebízského,
ve zděném domě, 1.NP, ul. Třebízského,
cca 100 m2 s balkonem, vl. topení, kuch.
linka s myčkou, možnost posezení na zahradě.
Cena: 7.500,- Kč + ink.
BYT 2+1, ul. Pod Kosířem, 60 m2,
1.NP, vlastní vytápění.
CENA: 5.000,-Kč+ink.
BYT 3+1, OLOMOUC, 75 m2, 8.NP,
výtah.
CENA: 9.400+ink.

Byty - prodej
PV-Šárka-pěkný DB 2+1, 53 m2,3.NP,
nové zděné jádro, dům po revitalizaci.
CENA: dohodou v RK
KONICE-byt 3+1 Konice, panel, 60 m2,
4.NP bez balkonu, pův. jádro, plast. okna.
CENA: 740.000,-Kč
KONICE-byt 3+1v OV, 2.NP rod. domu
okálového typu, 64 m2, po rek. bytu. Zahrada 327 m2. CENA: dohodou v RK
PV-Vrchlického, byt
5+kk s terasou, 122 m2,
2.NP, sklep
30 m2, nadstandardní byt k rekonstrukci.
CENA: dohodou v RK
PV-Sídl. sv.- byt 2+1 v OV, 55 m2, 1.NP,
dům po revitalizaci, byt v původ. stavu.
CENA dohodou v RK.

Nebytové prostory
Prostějov pronájem nebyt. prostoru
(kanceláře) v
podnik. objektu v centru
města, naproti OD Prior. Kancelář se nachází ve II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout + WC. Elektroměr je společný
(přepočet). Možnost pronájmu parkovacího místa ve dvoře.
CENA dohodou v RK

Pozemky:
Prodej staveního pozemku Prostějov-Vrahovice,
ul. M. Majerové o výměře 690 m2. Veškeré IS, vhodné pro dvojdomek.
Cena: 690 000,-Kč

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) 3+1 v OV, St.Manharda,
990 tis.Kč
2) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích
1880 tis.Kč
1499 tis.Kč
3) 3+1 v OV A.Slavíčka, 75 m2,
4) 3+1 Sídl.E.Beneše,
1100 tis.Kč !

Byty:
1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše
780 tis.Kč
2
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830 tis.Kč
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m2
855 tis.Kč
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
699 tis. Kč, SLEVA
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
1110 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
1320 tis.Kč, NOVINKA
2+1, panel, E.Valenty, 59 m2
3+1 Okál, Přemyslovice
405 tis.Kč, SLEVA !!!
3+1 Okál Pěnčín
390 tis.Kč, SLEVA !!!
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m2
3+1 OV cihla, Manhardova, 62 m2
990 tis.Kč, NOVINKA
2
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 74 m
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m2, 2 lodžie
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt)
1350 tis.Kč, SLEVA
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
2
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné jádro 1550 tis.Kč,
SLEVA
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt
1599 tis.Kč

Pronájmy :

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Čelechovice n/H
3,3 tis.Kč+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč + inkaso
1+1 Krasická, část.zař.
6,8 tis.vč.ink.
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
1+1 B.Němcové, zrekonstr.
6,8 tis.vč.inkasa
1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
6 tis.Kč + ink.
1+1 E.Beneše, část.zař.
6,5 tis.Kč vč.ink.
1+1 Hradební
3,5 tis.Kč + inkaso
1+kk Sídl.Svornosti
5,8 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
1+1 Manhartova, podkroví
4,5 tis.Kč + ink., NOVINKA
1+1 Pražská
4 tis.+ ink., NOVINKA
--------------------------------------------------------------------2+1 Čelechovice n/H
4,6 tis.Kč + inkaso
2+1 Fanderlíkova
5,8 tis.Kč + ink.
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2
2+1 Dolní
9,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Seloutky, v RD, zahr.
5,5 tis.Kč vč.ink., SLEVA !
2+1 Západní
6,2 tis.Kč + ink.
2+1 Dukelská brána, část.zaříz.
7 tis.Kč + ink.
2+1 Sídl.Svobody
8,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dolní, šatna
9 tis.Kč vč.ink.
2+1 Drozdovice
4,7 tis.Kč+ ink.
2+1 Fanderlíkova
6 tis.+ ink.
2+1 Dolní
8 tis.vč.ink.
2+1 Českobratrská
6,7 tis.Kč.vč.ink.
2+1 Martinákova
8 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova
5 tis.+ ink.
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.Kč + ink.
2+1 Havlíčkova
5 tis.Kč + ink.
2+1 Italská
7,2 tis.vč.ink., zaříz., NOVINKA
2+1 Tyršova
5 tis. + ink., NOVINKA
2+1 Fugnerova
6 tis.+ ink., NOVINKA
-------------------------------------------------------------3+1 Karlov
8 tis.Kč + inkaso
3+1 Martinákova, zaříz.
8,9 tis.Kč vč.ink.
3+1 A.Slavíčka, krásný byt
8 tis.vč.ink.
3+1 Vápenice, podkr.byt
7,5 tis.Kč + ink.
3+1 Pod Kosířem
8,2 tis.Kč vč.ink.
9,5 tis.Kč + ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony
3+1 Komenského, podkroví
7 tis.Kč + ink.
3+1 Hvězda
7 tis.Kč + ink.
3+1 Moravská
9 tis.Kč vč.ink.
3+1 Západní
8,5 tis.vč.ink., NOVINKA
3+1 Sídl.Svobody
5,5 tis.+ ink., NOVINKA
4+kk nám.Spojenců
10 tis.Kč + ink.
-----------------------------------------------------2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kč vč.ink.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou
13 tis.Kč
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.
RD 1+1 v Přemyslovicích, zahrada
5 tis.Kč + ink.
RD 2+1 na Husově nám., zahrada
7 tis.Kč + ink.

RD :
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr.
890 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m2
1300 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný
1880 tis.Kč
1950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m2
2
3+kk Mostkovice, 430 m , blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku, se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2020 tis.Kč
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
4+1 Hrdibořice
2570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :
Obchod - u centra
10 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
trafika - prodej, el., WC, zisková
67 tis.Kč
2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Další komerční prost. - viz. web RK.

Garáže:
- prodej, Bedihošť
89 tis.Kč
- prodej Šmeralova, Pv
225 tis.Kč
- prodej u nové nemocnice
295 tis.Kč
- pronájmy : U splávku, Šmeralova ul., 2x nám.Spojenců,3x
Pod Kosířem, Lidická ul., sídl.Svornosti, aj.
Další garáže - viz web RK.

Chaty a chalupy :
3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
Chalupa v Rakové, velice pěkná,

590 tis.Kč - SLEVA
450 tis.Kč
1.100 tis.Kč

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

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk a 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem Prostějov
1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
5.100 Kč+en
1+kk Drozdovice, 31m2.
2
7.000+en
1+1 Krasická, 40m + gar.stání
2
2+kk Drozdovice, 60m , novostavba 7.000 Kč+en
2
3+kk Drozdovice, 77m , novostavba 9.500 Kč+en
3+1 A.Slavíčka, po rek., zařízen 10.000 Kč+en
10.000 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m2, po rek.

Byty prodej Prostějov
1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
1+kk DV, E.Beneše
650tis Kč
1+1 OV, E.Beneše, po rek.
750tis Kč
1+1 OV, Okružní, po rek.
750tis Kč
2+1 OV, Němčice n. H.
830tis Kč
3+1 DV, Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, C. Boudy, cihla
1.450tis Kč
3+1 OV, Domamyslice, cihla, po rek. 1.650tis Kč
4+kk DV, Anglická,
1.130tis Kč
3+1 OV, Hrubčice, po rek., garáž, zahrada
1.190tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
3.990tis Kč
RD Želeč 2+1, velká zahrada
1.050tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek.
1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.390tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada 1.490tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek.1.350tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
RD Pěnčín, 3+1 s garáží,
750tis Kč
2
1400 Kč/m2
Poz. Domamyslice, 1426m .
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek. 890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

Mobil: 775 246 321
Bytypronájem
2+1, PV, Moravská,
2+1, PV, E. Beneše,
2+kk, PV Fügnerova,

www.kk-reality.com
◘ Prodej RD 5+1 v Prostějově-Čechovicích,
po rekonstrukci, momentálně 2+1 s možností
dostavby v patře (nachystáno).Koncový řadový, příjezd na pozemek. Cena 1 970 000Kč
◘ Prodej nedokončené novostavby ve Vrahovicích 5+kk
Cena 2 050 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Krasicích, po rekonstrukci, zahrádka.
Cena 2 475 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H voda,
plyn, elektřina, zastavěná pl. 106m2, zahrada
604m2
Cena 230 000Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií. Dům
i byt po celkové rekonstrukci. Byt se prodává
včetně všeho vybavení. Cena 940 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci, 69m2.
Cena 1 339 000Kč
◘Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv. přízemí,dům po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 po kompletní
rekonstrukci v 1. patře. Nová Cena 550 000Kč

8.000 Kč vč. en
7.000 Kč vč. en
6.300 + en

Bytyprodej
2+1 DV, Zrzavého
850tis Kč
3+1 OV, Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 OV, E. Beneše, po kompl. rek. 1.290tis Kč
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m2, 1.390tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada, 650tis Kč
RD Čechy p. K. 3+1,
490tis Kč
RD Vrahovice 3+1, zahrada
790tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada 890tis Kč
RD Bílovice, 5+1 po část. rek,
990tis Kč
RD Brodek u Konice, 4+1 v pěkném stavu, 1.190tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2, 750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

Mobil: 776 29 44 98
1+1 OV, PV B. Němcové
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek.
4+1 OV, sídl. Svobody,
RD 4+1 Brodek u Konice

750tis Kč
950tis Kč
1.290tis Kč
1.190tis Kč

www.cmreality.cz

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro,
54 m2, velký, pěkný.
Cena 920 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+kk s lodžií v klidné části
PV, 4/4.výtah,dům po revitaliaci,vlastní kotelna, nízké měsíční náklady. Cena: 825.000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1,Anglická panel plast.
okna, šatna.
Cena 785 000 Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV, lodžie, 30m2
Cena 600 000 Kč
◘ Pronájem cihlového bytu 2+1 v centru
města, po kompletní rekonstrukci, velikost
89m2.
Cena 5500Kč+ink
◘ Pronájem rodinného domu 5+1 s garáží
a zahradou v Držovicích.
Cena 13 000Kč+ink
◘ Pronájem 1+kk s lodžií, 5500 Kč vč.ink

Školní 14 v Prostějově , tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostějov@a-zreality.cz.

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
Tel.: 606 922 838
RODINNÉ DOMY, CHATY

* Exkluzivně nabízíme k prodeji HOTEL
ZLECHOV u Plumlovské přehrady. Veškeré
informace poskytneme případným zájemcům
pouze osobně v naší kanceláři.
* RD 3+kk v Alojzově, lux. novostavba, zastavěná plocha 270m2 včetně garáže, okr. zahrada s
altánem, gril, terasa 30m2 atd. Pozemek celkem
940m2. Dům je nový, 100% stav – bez dalších investic. Skvělý výhled na Prostějov a okolí!!
Cena 5.700.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2,
rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
Cena 3.100.000Kč. - VÝRAZNÁ SLEVA !!.
* RD 1+1 v Otaslavicích, dům je ve špatném
stavu, el. 220V/380V, vodovod, před domem je
přípojka plynu a hloubkové kanalizace, garáž.
Celková výměra zahrady 363m2.
Cena k jednání 365.000Kč.
* RD 4+1 v Lutotíně, patrový, průjezd, zastavěná
plocha včetně dvora 328m2, zahrada 170m2, nová
el. 220V/380V, obec. vodovod, studna, plyn, 2x
koupelna, garáž. Cena k jednání 1.230.000Kč.

Pozemky :

Tel.:728 166 255

Stav.poz. v Bedihošti, zasíťovaný, 940 m2
640 tis.Kč
400 Kč/m2
Stav.poz. v Kraličkách, 1200 m2,
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+ 80 m2
780 tis.Kč
590 Kč/m2, možná sleva
Stav.poz.v Držovicích 3 tis.m2,
2
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu 20 tis.m , Pv, 275 Kč/m2
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m2, 935 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK

2+1, DB, Belgická, panel, 54m2, byt i dům po
rekonstrukci.
Cena 990.000Kč
CENA K JEDNÁNÍ !!
2
3+1, DB, Šárka, panel, 68m , byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!

OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

BYTY

Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej pozemku v Čechovicích o výměře
1820m2. Pozemek ÚP města určen pro výstavbu rodinných domů. Další info. v RK.
Cena k jednání 2.400.000Kč.
* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* 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.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

www.reality-domino.cz

Dřevnovice – RD 2+1 s garáží a dvorkem, přízemní, částečně podsklepený. Možnost půdní
vestavby. Dobrý stav.
Cena 795 tis. Kč
Olšany – RD s 2 byty 3+1, garáž, hospodářské objekty, dvůr, zahrada s vjezdem, možnost další vestavby, voda obecní i studna,
plyn před.
Cena 2.310 tis. Kč
Držovice – RD 5+1 s garáží, voda obecní i
studna, plyn, el. 220/380, přilehlý pozemek
1.187 m2 lze využít jako stavební místo.
Cena 2.185 tis. Kč
Brodek u PV Konice 3+1 s garáží, cihlový, sedlová střecha, topení ÚT, el. bojler, vl.
studna, dvorek, zahrada. Cena 735 tis. Kč
Brodek u PV – RD 4+1, poschoďový,
v řadové zástavbě, částečně podsklepený,
plynové topení, el.220/380V, voda obecní,
malý dvorek.
Cena 770 tis. Kč
Protivanov – chata podsklepená s pozemkem 478 m2, vlastní studna, chata zařízená
k celoročnímu užívání. Pěkná udržovaná.
Cena 450 tis. Kč
Zahrada se zděnou chatkou, 380 m2, studna, Prostějov
Cena 150 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice,
Čechovice, Alojzov a Mostkovice
Garáž zděná, PV – Za Mechanikou
Cena 105 tis.
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice
Cena 670 tis. Kč
2109 - Byt 1+1, Dr, panel, PV-Hybešova
Cena 735 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla,
PV – Studentská
Cena 750 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše
Cena 740 tis. Kč
2073 - Byt 1+1, OV, cihla, PV-E. Miličova
Cena 785 tis. Kč
2087 - Byt 2+kk, OV., panel, Konice
Cena 645 tis. Kč
2094 - Byt 2+kk, Dr., panel, PV-Hybešova
Cena 790 tis. Kč
2088 - Byt 2+1, OV, cihla, Kralice n. H.
Cena 890 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
2030-Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kč
2080 - Byt 2+1, OV, cihla PV-Arbese
Cena 1.150 tis. Kč
2076 – Byt 3+1, OV, cihla,
PV – Svatoplukova
Cena 1.498 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2070 - Byt 3+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 1.150 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, 110 m2,
PV-Svatoplukova
Cena 1.265 tis. Kč
2102 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
Cena 1.340 tis. Kč
20972 - Byt 3+1, OV, panel,
PV-Partyzánská
Cena 1.460 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická
Cena 1.190 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
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U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
- byty 1+1, 2+1

BYTY:
Prodej bytu 2+1 Libušinka, OV/panel., 6.p.,60
2
m , lodžie, šatna, parkety, dlažba. Nízké náklady
na bydlení
990 000,- Kč
Pronájem bytu 1+1, E.Beneše, 28 m2, 2.NP, lodžie
5 500,, Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

RD 3+1 Okružní ul., dvoupodlažní, poz. 244 m2,
podsklepený, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, garáž.
2 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl.
poz. 175 m2, zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda,
kanalizace, volný ihned.
1 450 000,- Kč

Sleva! RD 3+1 Těšice u Nezamyslic, zahrada 3064
m2, zděná stodola, hospodář. budovy, garáž. Nové
ÚT/plyn,koupelna, WC. vlastní voda, septik. V tichém prostředí.
850 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2, určeno
ke stavbě RD, v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů, krásná lokalita. 1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn
u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek 1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena 350,- Kč/m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól - bývalé restaurace, o výměře
450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru.
Prostory od 14 do 600 m2 ihned k pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m2, koupelna,
wc, žumpa, krásné místo v blízkosti Plumlovské
přehrady, možnost stavby RD.
1300 000,- Kč
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2,
veranda, terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

Rekreační chata 3+kk Seč u Lipové, celk. pl.
pozemku 600 m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC.
490 000,- Kč
Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2, dřevěná, sklípek, v překrásném prostředí lesů Drahanské
vrchoviny.V blízkosti 2 rybníky.
270 000,- Kč

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
B Y T Y prodej
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
1+kk,OV,M.Pujmanové
550.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
1+1,OV,Olomoucká,35m2, 649.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2 870.000,-Kþ
SNÍŽENÍ CENY ! ! !
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 850.000,-Kþ
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 900.000,-Kþ
2+1,OV,Šárka,56m2,po rek. 950.000,-Kþ
2+1,OV,Olomouc.,cihla,55m2 820.000,-Kþ
2+1,OV,V.Špály,panel,60m2,7.p.,lodžie,
þást.rekonstr,výhodná investice899.000,-Kþ
cena v rk
2+1,nám.Husserla,109m2
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
3+1,OV,Anglická,panel,72 m2,lodžie,
5.p.,nízké náklady
1.199.000,-Kþ
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
po rekonstrukci
DOHODA ! ! !
NOVINKA
3+1,OV,Valenty,76m2,lodžie,2.p.,po rek.
prostor.a slunný, CIHLA
1.399.000,-Kþ
3+1,OV,Vrahovice,cihla,zvyš.pĜízemí,
91m2,balkon, garáž
cena k jednání
3+1,DB,Kostelecká,panel,75m2,lodžie,
2.p.,po kompl.rekonstr.,
1.299.000,-Kþ
3+1,OV,NČmþice n/H,72m2 950.000,-Kþ
D O M Y prodej
RD5+1,2+1,VĜesovice,velký pozemek,
PĜístavby,garáž,dílna,
1.850.000,.Kþ
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna,balkon,ihned k bydlení velmi
pČkný!cena v RK-DOHODA JISTÁ!
RD 3+1,VĜesovice,vjezd,velká zahrada,
studna,nutná rekonstrukce
649.000,-Kþ
RD 7+1,Kostelec na Hané,dílna,krb,sauna,
jídelna,zahrada KRÁSNÝ ! 2.400.000,-Kþ
RD 2.5+1,OTINOVES,samostat.stojící,
plyn,voda,elektĜina,dvorek,zahrada,
vhodné na CHALUPU!!!
599.000,-Kþ
RD 4+1,Hruška,samostatnČ stojící,cihla,
velká zahrada,krb,2xgaráž DOHODA
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
Výhodná cena!RD ProstČjov2x4+1,2+kk
Č
Melantrichova ul.
DOHODA !
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako sídlo fy.cena DOHODA!
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,ProstČjov,cihla,volné
4.500,-Kþ
2+kk,Vápenice,90m2,luxus.
6.800,-Kþ
2+1,sídl.Svobody,55m2
4.900,-Kþ
2+1,Dobrovského,55m2
4.800,-Kþ
3+1,Kostelecká,2.p.,po rekons. 5.000,-Kþ
RD 7+1 Klenovice n/Hané
15.000,-Kþ
Obchod v centru,30m2,
5.000,-Kþ
...nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
stavební pozemky…………

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…ProstČjov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi

INZERCE ZDARMA!
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH
StČhování, vyklízení, stavební práce
a rekonstrukce bytových jader,
… údržba všech typĤ nemovitostí.

Reality, řádková inzerce

6. prosince 2010

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz

reality

reality

reality

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
Platím hotově. 774 851 606.

PRONÁJEMBYTŮPROSTĚJOV:
Pokoj v RD J. Kučery 3.200 Kč vč. ink
1+1, 33 m2 Šmeralova 4.500 Kč + ink
1+1, 32 m2 E. Beneše 4.800 Kč + ink
2+1, 45 m2 Italská
5.900 Kč + ink
3+1, 100 m2 Křížkovského 6.000 Kč + ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 E. Beneše, 34 m2 570.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, 34 m2 630.000 Kč
BYT 2+1 Kralice na Hané, 62 m2
720.000 Kč
BYT 2+1 J. Zrzavého, 60 m2 850.000 Kč
BYT 2+1 Moravská, 61 m 970.000 Kč
BYT 3+1 Olomoucká, 72 m2
990.000 Kč
BYT 3+1 Brněnská, 75 m2
1.100.000 Kč
RD PLUMLOV, poz. 1995 m2
1.890.000 Kč
SLEVA! Nový RD 5+KK BRODEK
u PV
2.250.000 Kč
ŘAD. RD 3+1 PROSTĚJOV-Krasice
2.480.000 Kč
RD 5+1 ČEHOVICE, po rekonstr.
2.620.000 Kč
Nový RD Mostkovice, luxusní
Cena v RK
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

Pronájem bytu 2 + 1 v RD, 72 m2, nájem + ink. 4.700 Kč + 2.500 Kč. Tel.:
739 250 495.

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek 630.000Kč
1+1 E. Beneše OV 36m2
599.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 680.000Kč
1+1 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
2+kk Hybešova 45m2 nízké náklady 650.000Kč
2+1 Dolní OV 63m2 nová koupelna 850.000Kč
2+1 V.Špály OV
939.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
825.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.050.000Kč
2+1 Olomoucká OV 55m2 cihla
820.000Kč
2+1 Svolinského cihla 58m2
1.149.000Kč
2,5+1 Svobody OV část rek. k jednání 1.090.000Kč
3+1 Ptenský Dvorek OV 77m2 po celk rek 839.000Kč
3+1 sidl. Svobody OV po celk rek. 1.060.000Kč
3+1 Italská OV 70m2+ lodžie
1.099.000Kč
3+1Na hrázi 75m2+lod. OV po rek 1.239.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže 1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+1 Libušinka 34m2 lodžie
2+1 PV 59m2 po celkové rek.
2+1 u centra 60m2 cihla

700.000Kč
1.295.000Kč
1.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2

1.360.000Kč

DOMY

Volejte: 739 322 895
Chata Přemyslovice zahrada 700m2
RD 2+1 Určice
RD 2,5+1 Hradčany
RD 4+1 Přemyslovice
Chata 3+1 Ptení zánovní

246.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
439.000Kč
739.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
189.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
RD 3+1 Kostelec
690.000Kč
3+1 Vřesovice zahrada1000m2
648.000Kč
RD 4+1 Rozstání garáž
590.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.390.000Kč
RD 2+1 Prostějovičky po celk. rek. 1.365.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
1.500.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén
info v RK

Volejte: 732 285 189
RD 2x3+1 u centra PV dvůr, garáž 3.200.000Kč
RD1+1Dětkovice vjezd, dvůr, zahrádka 530.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr 1.700.000Kč
Chata 2+kk Prostějovičky garáž, zahrada 350.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek.
550.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Svornosti 40m2 cihla
5.800 vč. ink
1+1 Brněnská 40m2+lodžie
5.200 vč. ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.900Kč vč.ink
2+kk Krasická 62m2 zánovní
6.900+ ink
2+1 Italská i zařízený
5.900Kč +1.300ink
2+1 Krasická 73m2 cihla
6.000Kč+ink
2+1 Západní zánovní
6.900Kč+1300ink
2,5+1 nám.Spojenců 113m2 terasa 20m2
6.500Kč+2.500ink
2,5+1 S.Svobody 63m2 po celk. rek. 8.000Kč vč.ink
3+1 Okružní 78m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
8.500Kč vč.ink
RD 2+kk Přemyslovice po rekon. 5.000Kč+ink

Volejte: 723 335 940
1+kk, u centra 30m2
3+1 u Němčic 72m2
RD7+1 Klenovice zahr. garáž

4.500Kč+ink
6.900kč vč.ink
info v RK

Volejte: 732 285 189
1+1sídl.Svobody 40m2 po revit. 6.000Kč vč.ink

www.realitypolzer.cz

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 5+2 Drahanovice-Ludéřov
1.000.000,-Kč
RD 3+1 Bousín po rekonstrukci
1.500.000,-Kč
RD 3+kk Klenovice na Hané1.400.000,-Kč
RD 5+1 Otaslavice
1.550.000,-Kč
RD 3+1 PV-Držovice
1.330.000,-Kč
RD 3+kk Drnovice u Vyškova 2.450.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.880.000,-Kč
RD 2+1 Brodek u Konice 380.000,-Kč
RD 2+kk Suchdol u Konice 250.000,-Kč
RD 3+1 Suchdol u Konice
220.000,-Kč
Chata 2+kk Hlubočky
1.220.000,-Kč
2
RD 3+1 + pozemek 3500m Raková u
Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.100.000,-Kč
RD RD Dobromilice + 1500m2 pozemek
260.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov –Vrahovice 2.500.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 900.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
1.850.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.600.000,-Kč
RD 2+1 Ohrozim
650.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice
650.000,-Kč

KERAMBYTY
IKA: PLUS

Byt 2+1 PV ul.ul.V.Ambrose 920.000,-Kč
Byt 3+1 Klenovice na Hané+ zahrádka
940.000,-Kč
Byt 3+1 Prostějov
1.958.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc 1.800.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1, PV,ul.J.Zrzavého
850.000,-Kč
Byt 3+1, PV, ul. A.Fišárka 1.185.000,-Kč

POZEMKY na RD :

Pozemek na RD – Senice na Hané 1212m2
727.200,-Kč
Pozemek na RD – PV-Vrahovice – 926m2
982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice 1400m2
245.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice 1340m2
650.000,-Kč
Pozemek na RD – Mořice
2
1m2/260Kč
plocha1300a1400m

POZEMEK KOMERCE :
Komerční objekt+RD + pozemky –
Mořice
5.000.000,-Kč
St.Boleslav – pozemek 79.000m2 cena v RK
Brandýs n/Laben – bytový dům
rozestavěný
cena v RK
Praha – pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
1000,- Kč/m2
Olomouc- 50.800m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2
500,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 54000m2
26,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 20000m2
20,-Kč/m2

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

REALITNÍ KANCELÁŘ
Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6,
Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

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

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej:

Ostatní:
Pronájem garáže nám.Spojenců, PV, novostavba,
el.
1.200,-Kč/měsíc
2

Pronájem nebyt.prostor Rejskova, PV, 1.NP, 90m ,
kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v pátek
10. prosince
v 10.00 hod.!

Hledám ke koupi byt 1 + 1. RK nevolat.
777 231 606.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost
k prodeji. Případnou exekuci vyplatím.
731 541 589.

Pronajmu nebytové prostory hl. ulici v
PV, cca 90 m2, velké výlohy, vhodné na
obchod, kadeřnictví, kanceláře. Levně.
Tel.: 724 337 984..
Prodám chatu na Stražisku, podezděná,
500 m2 pozemek, voda, el., krásné prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724 337
984.
Prodám větší RD v Kostelci na Hané,
cca 1.900.000Kč. Tel.: 724 337 984.
Aktuálně nabízíme k prodeji
tyto byty:
* Zděný byt 3+1 po rekonstr., 78 m2,
lodžie, velký sklep-dílna 22 m2, ohrazené parkoviště a hřiště, Janáčkova,
1.420.000,-Kč
* Byt 3,5+1, 75 m2, lodžie, výtah, sídl.Svobody, volný ihned, 1.375.000,-Kč
* Zděný byt 3+1, po rekonstr., 74 m2,
vlast.plyn.kotel pro ohřev vody a topení,
revitaliz. dům, E.Valenty, 1.400.000,-Kč
* Zděný byt 2+1, 55 m2, pův. udrž. stav,
revital. dům, plast. okna, balkon,
Krokova, 930.000,-Kč
Byty v novostavbě u centra:
* 2,5+kk, 60 m2, balkon, výtah, sklep,
1.350.000,-Kč
* 2+kk, 58 m2, velká terasa, výtah,
sklep,1.200.000,-Kč
Kuchyň.linka dle vlastního výběru zdarma, možnost výběru dekoru plovoucích
podlah.
Rodinné domy a pozemky:
* 5+1, zahrada, v.rek., Klenovice n/H.,
650.000,-Kč
* 3+1, zahrada, po rek., Lutotín,
1.600.000,-Kč
* 6+2, v rek., zahrada, Čechovice,
1.600.000,-Kč
* 6+2, zahrada, Vřesovice, 1.950.000,-Kč
* 4+1, zahrada, Klenovice n/H,
2.060.000,-Kč
* stav. pozemek 577 m2, Vrahovice,
715.000,-Kč
Aktuálně hledáme:
* 3-4 pokojový byt
* rodinný dům , do 4,5 mil. Kč, v
Prostějově
Nabízíme zdarma kompletní poradenský a právní servis
Celá nabídka na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová, tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz

Hledám domek k celkové rekonstrukci,
demolici do 20 km od PV. Volejte 775
635 832.
Koupím pole, zahradu, travnatou plochu
s příjezdovou cestou od 500m2 a víc,
do10 km od PV. Platba v hotovosti 20 –
30 Kč/m2. Tel. 608 601 719.

Domy prodej:
RD 3+1 Smržice, garáž, zahrada
1.480.000
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, k rekonstrukci
950.000,-Kč

Koupím chatu kdekoliv na Prostějovsku.
Mám hotovost. 777 231 606.

Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

1+kk C.Boudy, Prostějov, OV,cihla 690.000,-Kč
1+1 E.Beneše, Prostějov, OV, panel
690000,-Kč
2+1 Werichova, Olomouc, DB, panel 950.000,-Kč
3+kk Studentská, PV, cihla,1/6 domu 900.000,-Kč
3+1 Kostelec na Hané, OV, panel, 72 m2
Cena: 1.250.000,-Kč
3+1 Vrahovická, PV, OV, cihla
1.150.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.590.000,-Kč
4+1 Moravská, PV, OV, cihla
1.430.000,-Kč

Karel Sochor

KKEERRAAM
MIIKKAA PPLLUUSS
STAVBY KRBŮ

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957
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Pronajmu byty v RD po rekonstrukci. 1 +
1 za 3.300 Kč + ink. 1.700 Kč, byt 2 + 1 za
4.600 Kč + ink. 2.200 Kč. Zahrada, internet zdarma. Tel.: 777 88 52 51.
Parkovací místa v podzemních garážích – non stop hlídané. Francouzská
ul., PV. Tel.: 604 430 934.
Prodám 4+1 v OV, ul. V.Špály. Cena:
1.500.000 Kč. Tel.: 732 851 809, 736
288 105. Ne RK!
Prodej RD 5 + 1 se zahradou v blízkosti
centra. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.
Pronajmu cihlový byt 2 + kk v klidném
místě blízko centra, ul. Rumunská.
Plocha 52 m2, velmi pěkný, zařízený, ihned k nastěhování. Tel.: 608 88 76 64 p.
Novák. RK Nevolat!

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů
a apartmánů. Krátkodobě
i dlouhodobě, pro jednotlivce,
páry i skupiny. Tel.: 776 544 388.
Pronajmu nadstandardní mezonetový
byt 4 + kk, sauna, koupelna, 2x WC,
šatna, lodžie, 3 x balkon, 3. NP, ve středu města. Nájem 10.000 Kč měs. + ink.
Tel.: 602 703 254.
Prodám byt 3 + 1, OV, v žádané lokalitě. Bez RK! Právně jištěno. Tel.: 721
189 022 po 19.00 hod.
ROZVOJ, SBD nabízí cihlový DB 3 +
1 (75 m2) s vlastním topením v atraktivní lokalitě na Vojáčkově nám. v
Prostějově. Cena: 1.610 tis. Kč. Bližší
info na tel. 736 488 062

Pronajmu 2 + kk po rek., Tyršova ul.,
5.000 Kč/měs. + ink. A 1 + 1 Pražská
ul., 4.000 Kč/měs. + ink. Tel.: 608 776
089.
Prodám chatu na Plumlovské přehradě u vody. Tel.: 608 776 089.
PRONÁJEM BYTU 2 + KK - 3KM
OD PV. KOMPLETNĚ VYBAVENÝ (INTERNET, TELEVIZE,
PRAČKA, VANA, SEDAČKA, POSTELE, LINKA, SPORÁK) 6.000,VČETNĚ INKASA, KAUCE - DOHODA, NEKUŘÁK, ZVÍŘATA NE! TEL.: 608 215 911.
Pronajmu 3 + 1 na Sídl. svobody,
3.p., částečně zařízený, rekonstrukce jádra, nájem 5.500 Kč + ink. Tel.:
604 430 934.
Prodám nebo pronajmu levně garáž za
Mechnaikou. Tel.: 737 321 069.
Koupím byt 3 + 1 v OV, v lokalitě
Dolní, Tylova, Brněnská a blízké okolí, možno i k rekonstrukci. Tel.: 728
268 853.
Pronajmu byt na Sídl. svobody 3 + 1 s
alkovnou, i dlouhodobě, možnost i garáže. Ne reality! Tel.: 732 215 683.
Prodám byt 2 + 1, Šárka, po rekonstrukci, 1.000.000 Kč. Dohoda možná. Tel.: 739 66 47 07.
Pronajmu byt 1 + 1, Sídl. svobody,
5.500 Kč. Tel.: 728 005 674.
Vyměním byt 1 + 1 nová kuchyň a
koupelna, blízko centra, za 2 + 1+
dopl. Tel.: 737 22 92 92.

Prodej bytu 3 + 1, OV/P, 74 m2, lodžie,
po kompl. rekonstr v blízkosti centra.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.

Koupíme byt 2+1 nebo 1+1 směr nemocnice. Tel.774101818

Hledáme ke koupi byt 3 + 1, okolí centra. Tel. 774 858 723.
Hledáme ke koupi RD v PV do 3 mil.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.
Prodej nadstandard.RD 7 + kk s byty 3x
1 + 1, Smržice, rozsáhlá rekonstr., k
bydlení i podnikání. Pozemek 2.258
m2. Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.
Prodej RD 5 + 2, Čelechovice N/H
Kaple, po rekonstr. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.
Prodej RD 5 + 2, Čechy pod Kosířem,
po částeč. rekonstr. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818.

Pronájem nebytových prostor 40 m2 –
2 místnosti + parkoviště, Plumlovská
ul. 50, PV. Vhodné pro kanceláře nebo
prodejnu. Pronájem od 1.1.2011. Tel.
736 633 796.
Pronajmeme 2 + kk, pěkný, velký, v
centru města, 777 344 507.
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Italská
ul. T:602775607.
Pronájem cihl. bytu 1 + 1 ul.C. Boudy,
cca 40m2 (lodžie+sklep), velmi pěkný udržovaný, volný ihned. Nájem:
5.500 Kč/měs. (včetně inkasa). Tel:
775 343 333.

zvířata

Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, 55 m2, situovaný na východ, Olomoucká ul., 5. patro, bez balkonu, nový výtah, původní
stav. Tel.: 732 252 296, cena 820.000 Kč.

Prodám štěňata Yorkšírského teriéra
bez PP, kupírovaný ocásek, malého
vzrůstu. Cena 4.500Kč. Tel.: 775 10
59 50

Koupím RD 1 + 1 nebo menší 2 + 1 i
bez zahrady - Klenovice, Skalka.
SMS na tel.: 734 490 592

Prodám štěňata Boloňského psíka za
2.000 Kč. Nelíná. Vhodné pro alergiky. Roztomilý vánoční dárek. Tel.:
721 133 397.

Prodám byt 1 + 1, OV, lodžie, nízké náklady, Libušinka, cena 700.000 Kč.
Spěchá. RK nevolat! Volat po 16.00
hod. 775 607 263.
Prodám nebo pronajmu DB 3 + 1, cihla,
zvýšené přízemí, vl. plyn. topení, pronájem 8.000 Kč vč. energií. Info na tel.:
724 31 66 33.
Pronajmu garáž, B.Šmerala, uzavřený
objekt. Tel.: 723 039 347.
Prodej řadové garáže - Močidýlka.
Garáž je ve velmi dobrém stavu s možností připojení elektřiny. Volná ihned.
602 558 388
Pronájem garážového stání v suterénu
novostavby v Krasicích. 602 558 388.

Prodám domek v obci Skalka 2 + 1,
vhodné i jako chalupa. Dvůr, zahrada.
Bližší Inko na tel.: 608 33 20 80.

Prodej bytu 2 + 1, OV/C, 79 m2, lodžie,
šatna, pův. stav. Garanční fond bydlení,
tel.: 774 101 818.

Solární studio Body Sun v Prostějově
nabízí k pronájmu část svých prostor k
provozování dalších služeb souvisejících s relaxací a krásou. Bližší informace po tel. domluvě na tel.: 777 725 454.

Vyměním městský 2 + 1 s výměrou 60
m2 v centru města vedle radnice, za garsonku. Nízké náklady. Tel.: 608 33 20 80.

Prodám byt 1 + 1, E.Beneše, OV, 33 m2,
569 000Kč. 737 772 130.

Vyměním větší městský byt za menší.
Tel.: 739 415 619.

Prodám byt 3 + 1 v OV, 604 988 597.

Nabízím pronájem nejl. kosmetika, masáže apod. Tel.: 603 818 845.

Prodám byt 3 + 1, cihla, OV, 1. patro,
blízko středu města. 1.000.000 Kč. Tel.:
605 190 608. 582 34 85 58.

Prodám byt 2 + 1, 51 m2, v OV,
Okružní ul., PV. Panel. dům po revitalizaci, cena dohodou.Tel.: 728 268 853.

Pronajmu 1 + kk, po rek., cena vč. ink.
5.800 Kč. 790 36 36 38.
Pronájem 3+1, ihned, 608839131
Vyměním větší městský byt za menší.
Tel.: 739 415 619.

různé
Ruština
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí češtiny, nabízí výuku, doučování, překlady
ruštiny. Individuální přístup. Tel: 777
675 891, email: rustinaPV@seznam.cz
Kombinovaná internetová a katalogová reklama a bezplatná zelená linka už od 1.590 Kč/rok vč. DPH. Tel.:
608 84 85 68.

auto - moto
SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.

VEČERNÍK
TAKÉ NA INTERNETU!
Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Řádková inzerce

práci
nabízí

6. prosince 2010

práci
nabízí
Pro pobočku v PV hledáme spolehlivé
a komunikativní spolupracovníky, pro
práci v kanceláři. Nejde o dealerství
ani pojištění. T.: 731 565 119.
Bar herna ponorka, přijme kuchařku/e.
Tel.: 602 588 617.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9-12h.
www.studio365.eu
Přijmu pedikérku na ŽL. Tel.: 775
079 985.
Přijmeme obsluhu do herna- baru
Plzeňka na Krasické ul., Prostějov. Info
p. Belo 608 767 273, pí. Konečná 775
646 150, osobně v herna- bar Plzeňka,
Krasická ul., Prostějov. Spolehlivost
podmínkou.
Přijmeme asistenta/ku do kanceláře v
Prostějově. Výdělek 30.000 Kč. Tel.:
737 38 76 71.
Hledám učitele na počítačový program
METLAB. Tel.: 604 521 870.
Pro provoz naší pobočky v regionu, hledáme pracovníky -ce. Nabízíme volnou
prac. dobu, rekvalifikaci, 28 – 50
000kč/měs. a postup. Žádný prodej ani
pojišťovnictví. Věk a praxe nerozhodují. Tel.: 728 958 301.
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do hlavního pracovního poměru lakýrníka.Nabízíme zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové podmínky a
závodní stravování. Požadujeme vyučení a praxi v oboru, bezúhonnost.
Osobní kontakt pouze po tel. domluvě.
Tel: 777 632 869 p. Vejmola po-pá
8.00-16.00
Práce domů. Za Vaši SMS s adresou zašlu nabídku, 728 490 077.
Přijmeme spolupracovníky do kanceláře na vyřizování technické admin. Tel.:
604 765 014
Zavedený noční klub v Prostějově,
nabízí místo společnice se zajímavým ohodnocením v poklidném a seriozním pracovním kolektivu.
Neotálejte a volejte denně na tel.733
202 001 po 21.h.
Přijmu na ŽL pedikérku/a, tatéra/ku.
775 079 985.
www.internetjob.cz/ivana
Hledám asistentku poj. KOOPERATIVA na 1/2 úvazek s nástupem od 2011.
Obchodní zastoupení. Lidická 38, PV,
777164309, jiri.dostal.rb@seznam.cz,
www.kooperativa-prostejov.cz
Nabízím výdělek nebo přivýdělek.
Nyní výhodná vánoční akce. Tel.: 733
725 025.
Do připravovaného CONTOURS FITNESS pro ženy přijmeme trenérku.
Požadujeme znalosti a zájem o fitness,
vstřícnost, organizační schopnosti a
pracovitost. Odpovídající ohodnocení.
Práce v příjemném prostředí dámského
fitness. Tel.: 773 677 048.
VÍTE UŽ TEĎ, ŽE VÁM BUDOU
PO VÁNOCÍCH CHYBĚT PENÍZE
A CHCETE OKAMŽITĚ ZAČÍT
VYDĚLÁVAT? Tel.: 777 104 909.
Nová pracovní místa – manipulant/ka.
Pracoviště
Prostějov.
Ihned.
Informace: Personální agentura, Vodní
4, PV. Tel.: 722 55 33 45.
Zajetá fa v PV, dobré sociální zázemí,
přijme do zaměstnání vyučené dámské – pánské krejčové.Podmínka: samostatnost při hotovení kapes, praxe v
oboru nutná. Nástup 3. leden 2011.
Informace podávají: mob.: 602 790
377, 725 516 331, tel.: 582 800 837.
Přijmu kosmetičku a maséra/ku na ŽL.
Tel.: 607 634 098.
Přijmeme pracovníky-ce pro práci po
telefonu, asistenty, referenty, real.
makléře, obchod. zástupce, managera.
Nabízíme kompletní zaškolení, výdělky 22 – 48.000 Kč/měs. dle oboru a
práce. T: 605 254 556.
Přijmu zedníky se ŽL (partie) i na HPP
pro fasády a zednické práce. A zkušené
tesaře pro dřevostavby. Životopis na:
info@cestap.eu, GSM 603 202 023
Dobře placená práce. Volejte ihned.
Pomůžu každému, všem, kdo bude
chtít. Spolupráce jistá. Tel.: 605 167
037.

BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce
bez vstupních investic, pružná pracovní doba 20 hod. týdně, vysoký výdělek (nad 30 tis. korun). Zaškolení
zdarma, rychlý kariérní postup..
Neváhejte a volejte 737 465 727.
POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.
www.domajob.cz Práce z domu.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
Hledáme spolupracovníky pojišťovny
KOOPERATIVA. Nabízíme zajímavou práci na IČ s nadstandardním finančním ohodnocením a podporou.
Obchodní zastoupení Lidická 38,
Prostějov, tel. 777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz, www.kooperativa-prostejov.cz
Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.
Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.
Do soukromých jeslí v PV hledám
zdravotní sestru. Tel.: 602 617 804.

práci hledá

finance
NEUSPĚLI JSTE?
! U NÁS ANO !
Bez poplatků do 24 hodin.
Schválení na kanceláři.
Tel.: 777 265 285
! ! ! PENÍZE ! ! !
Na příjem nebo na zástavu.
Bez poplatků a ručitele.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 776 494 459
! ! ! NOVINKA ! ! !
Dnes požádáte, zítra ji máte.
Na příjem nebo na zástavu.
Spolupráce možná.
Bez poplatků. T. 774424671.
Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Nebank. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.
Rychlá půjčka pro všechny. Bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
604 603 644.
PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.
Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775
300 501.
Peněžní vánoční výpomoc, skoro
všem, 5 – 15.000 Kč. Tel.: 607 275
496.

služby
Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43
93 02.

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku, obložení a
plotů (i všechny stol. práce vč.
oprav).
Opravy oděvů, Trávnická 63, Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Levně. 777 818 463.

Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla,
kotle na pevná a plynná paliva, podlahové topení. Tel.: 776 386 401.

NOVINKA PŘIROZENÉ OBOČÍ
– TETOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
CHLOUPKŮ, VOLBA JEJICH
SÍLY, BARVY A HUSTOTY. Tel.:
603 818 845.

Prodám obývací stěnu černé barvy,
složenou ze tří částí, ve velmi dobrém
stavu. Šířka jednoho bloku 90cm, celkem tedy 270cm, výška cca 210cm.
Možno vidět osobně, příp. zašlu foto
e-mailem. Důvod - změna dispozice
bytu. Cena do 7.500 Kč. Dohoda
možná. Tel.: 604 222 203.
Bílé a elektro zboží, nábytek se slevou
až 30%. Stavební materiál se slevou
až 40%. Tel.: 608 848 568.
Prodej palivového dřeva. Info na tel.:
604 853 059.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
PRODEJ ŽIVÝCH RYB
ZA DOBRÉ CENY
ve dnech 21. až 23.12.2010
od 10.00 do 17.00 hod. na adrese:
Čes. arm. sboru 45, Vrahovice.
RYBY SI MŮŽETE OBJEDNAT
DENNĚ od 16.00 - 20.00 hod. na
tel.: 602 858 658 nebo 777 213 920.

Dne 9. prosince 2010
by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček
pan Rudolf BÁBEK
z Prostějova.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 12. prosince 2010
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana
Ing. Svatopluka ZAVÍRALA
z Konice.
Stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Úklidové práce MIRIBURI provádí
strojové čištění koberců, čalounění a
veškeré úklidové práce. Tel.: 732
604 916, e-mail: miriburi@seznam.cz,
www.miriburi.estranky.cz. V případě zájmu volat po – pá od 14.00 hod.,

koupím
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba
v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Sběratel koupí staré zlaté
(Československé 1 – 10 dukáty 3.500
– 75.000 Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní
jednání. Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek: Mišeň
5 - 20.000 Kč, Rosenthal 3 - 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 - 5.000 Kč,
Kodaň 2 - 4.000 Kč, Slavkov 1 3.000 Kč, Dux 500- 1.500 Kč, a další. Tel.: 603 161 569.
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.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ zahájen
6.12.2010 denně od 13.00 – 18.00
hod., víkend 8.00 – 18.00 hod. Plumlovská ul. (vedle Úřadu práce). PRODEJ KAPRŮ od 19.12.2010. NEJLEPŠÍ CENY!

je v pátek

10. prosince
v 10.00 hod.!

Dne 5. prosince 2010
tomu byl jeden rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jaroslav RŮŽIČKA
ze Ptení.
Stále vzpomínají syn
a dcera s rodinami

Řez a kácení stromů, vč. štěpkování
větví. Tel.: 777 898 310.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
předškolního věku v průběhu celého
dne, odpolední hlídání školáků včetně
přípravy na vyučování a doprovodu do
kroužků. Tel.: 777 139 079.

gratulace

STAROŽITNOSTI

Dne 5. prosince 2010
jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka JELENA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

vás
přivítají
v prostorách

seznámení

KOLA U NÁS
ZAKOUPENÁ
JAKO
VÁNOČNÍ
DÁREK
USCHOVÁME
Až DO
23.12.2010
SLEVY KOL
A OBLEČENÍ

K váženému seznámení hledám ženu přiměřeného věku. Vdovec
61/167. Tel.: 774 809 845.

* servis
* doplňky
* součástky * prodej

DOMU
v Komenského ul.,
Prostějov
Chtěli bychom touto cestou
popřát naší mamince, babičce
a prababičce,
paní Zdeňce FRÉHAROVÉ,
která dne 11. prosince 2010
oslaví krásné 85. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let
přejí syn Jiří a dcera Marie
s rodinami.

Dne 5. prosince 2010
jsme si připomněli smutné
9. výročí úmrtí
paní Zdeňky KLEMEŠOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomínáme.
Manžel Ivo, synové
Ivo a Tomáš s rodinou

GOLEM

SPOLEČENSKÉHO

ŘÁDKOVÉ
pro další číslo

Dne 9. prosince 2010
uplynulo 6 let,
kdy nás navždy opustil
prap. David BLÁHA
z Prostějova.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínku uctí, děkují rodiče
a sestra s rodinou.

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.

UZÁVĚRKA
INZERCE

Dne 9. prosince 2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie JEDLIČKOVÉ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dagmar s rodinou.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5, PV
Tel.: 602 481 262.

Z vlastního kapitálu, bez registru a
poplatku pro schválení zašlete SMS
na 775 727 160 jm., příjmení, r.č.,
tel., okres, příjem, požadovanou částku. Obratem obdržíte výsledek.
Půjčka i pro důchodce a ženy na MD.

Prodám slivovici (švestka) 2009, 0,7L
za 250 Kč, PV. Zn.: Velmi dobrá.
Tel.:776 268 657.

Nabízím skleněné a dřevěné korálky,
fusingová sklíčka, řetízkovinu i komponenty k výrobě šperků. Tel.: 602
245 797, www.bizuterie-tomkova.cz

Dne 11. prosince 2010
uplynou 2. roky, co nás opustila
paní Jevovefa TŘÍSKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miluška s rodinou.

Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.:
777 124 888.

Dvě ženy středního věku nabízí výpomoc při úklidu v domácnosti a další
spojené služby. Tel.: 605 194 786.

PRODEJ KRMIV A OSIV
-Krmení pro: drůbež, králíky, koně,
kozy, ovce, ptáky, kočky. Krmení pro
psy: Hills, Brit, Imagine, Optima,
Kira, Cotecan, Visan, Acana apod.
Dále nabízí: jarní a ozimé osivo, různé
druhy trav, sadba brambor, semena,
hnojiva, rybářské šroty a návnady, rybí moučka, vitamíny a minerály pro
drůbež, králíky apod., bio přípravky
do žump, septiků, jezírek, akvárií, odpadů apod., netkaná textilie, brambory a jiné. Otevřeno: 7.30 – 12.00,
12.45 – 16.00hod. Zrenovovaná prodejna krmiv Patonia s.r.o.
Kostelecká 23 (areál Moragrup)
Prostějov

Čas utíká a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Peníze na míru, i s příjmem pro důchodce, MD atd. Bez kaučních poplatků a registru. 604 430 422.

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

vzpomínáme

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

Masér NZP – s mnohaletou praxí,
nabízí služby ve Vašem soukromí i
mimo něj. Jemné mobilizační techniky. Specifické druhy masáží. Profesionální úroveň + přijatelné ceny.
Volejte: 731 202 302.

prodám

20

37/185 rozvedený, bezdětný, SŠ,
hledá sympatickou ženu kolem 30
let, pro vážný vztah. Dítě není překážkou. 605 848 640.

6. prosince 2010

prodám

zvířata

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

Prodám štěňata Yorkšírského teriéra
bez PP, kupírovaný ocásek, malého
vzrůstu. Cena 4.500Kč. Tel.: 775 10
59 50

Prodám slivovici (švestka) 2009, 0,7L
za 250 Kč, PV. Zn.: Velmi dobrá.
Tel.:776 268 657.
PRODEJ KRMIV A OSIV
-Krmení pro: drůbež, králíky, koně,
kozy, ovce, ptáky, kočky. Krmení pro
psy: Hills, Brit, Imagine, Optima,
Kira, Cotecan, Visan, Acana apod.
Dále nabízí: jarní a ozimé osivo, různé
druhy trav, sadba brambor, semena,
hnojiva, rybářské šroty a návnady, rybí moučka, vitamíny a minerály pro
drůbež, králíky apod., bio přípravky
do žump, septiků, jezírek, akvárií, odpadů apod., netkaná textilie, brambory a jiné. Otevřeno: 7.30 – 12.00,
12.45 – 16.00hod. Zrenovovaná prodejna krmiv Patonia s.r.o. Kostelecká 23 (areál Moragrup) Prostějov

vzpomínáme
Čas utíká a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Prodám štěňata Boloňského psíka za
2.000 Kč. Nelíná. Vhodné pro alergiky. Roztomilý vánoční dárek. Tel.:
721 133 397.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Dne 11. prosince 2010
uplynou 2. roky, co nás opustila
paní Jevovefa TŘÍSKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miluška s rodinou.

-obklady, dlažby
sanita

Dne 9. prosince 2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie JEDLIČKOVÉ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dagmar s rodinou.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Mob.: 604 259 957

Nabízím skleněné a dřevěné korálky,
fusingová sklíčka, řetízkovinu i komponenty k výrobě šperků. Tel.: 602
245 797, www.bizuterie-tomkova.cz
Prodám obývací stěnu černé barvy,
složenou ze tří částí, ve velmi dobrém
stavu. Šířka jednoho bloku 90cm, celkem tedy 270cm, výška cca 210cm.
Možno vidět osobně, příp. zašlu foto
e-mailem. Důvod - změna dispozice
bytu. Cena do 7.500 Kč. Dohoda možná. Tel.: 604 222 203.

Dne 9. prosince 2010
by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček
pan Rudolf BÁBEK
z Prostějova.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Bílé a elektro zboží, nábytek se slevou
až 30%. Stavební materiál se slevou
až 40%. Tel.: 608 848 568.
Prodej palivového dřeva. Info na tel.:
604 853 059.

Dne 9. prosince 2010
uplynulo 6 let,
kdy nás navždy opustil
prap. David BLÁHA
z Prostějova.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínku uctí, děkují rodiče
a sestra s rodinou.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
PRODEJ ŽIVÝCH RYB
ZA DOBRÉ CENY
ve dnech 21. až 23.12.2010
od 10.00 do 17.00 hod. na adrese:
Čes. arm. sboru 45, Vrahovice.
RYBY SI MŮŽETE OBJEDNAT
DENNĚ od 16.00 - 20.00 hod. na
tel.: 602 858 658 nebo 777 213 920.

koupím
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek: Mišeň
5 - 20.000 Kč, Rosenthal 3 - 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 - 5.000 Kč, Kodaň 2 - 4.000 Kč, Slavkov 1 -3.000
Kč, Dux 500- 1.500 Kč, a další.
Tel.: 603 161 569.

SATELITY,
POČÍTAČE

Dne 12. prosince 2010
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana
Ing. Svatopluka ZAVÍRALA
z Konice.
Stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Prodej, montáž, servis

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412

Dne 5. prosince 2010
tomu bude jeden rok, kdy nás
navždy opustil
pan Jaroslav RŮŽIČKA
ze Ptení.
Stále vzpomínají syn
a dcera s rodinami

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.

různé
Ruština
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí češtiny, nabízí výuku, doučování, překlady
ruštiny. Individuální přístup. Tel: 777
675 891, email: rustinaPV@seznam.cz

STAROŽITNOSTI

GOLEM
vás
přivítají
v prostorách

Kombinovaná internetová a katalogová reklama a bezplatná zelená linka už od 1.590 Kč/rok vč. DPH. Tel.:
608 84 85 68.

SPOLEČENSKÉHO

DOMU

auto - moto
SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.

seznámení
K váženému seznámení hledám ženu přiměřeného věku. Vdovec
61/167. Tel.: 774 809 845.
37/185 rozvedený, bezdětný, SŠ,
hledá sympatickou ženu kolem 30
let, pro vážný vztah. Dítě není překážkou. 605 848 640.

Dne 5. prosince 2010
jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka JELENA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

v Komenského ul.,
Prostějov

KOLA U NÁS
ZAKOUPENÁ
JAKO
VÁNOČNÍ
DÁREK
USCHOVÁME
Až DO
23.12.2010
SLEVY KOL
A OBLEČENÍ
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

Dne 5. prosince 2010
jsme si připomněli smutné
9. výročí úmrtí
paní Zdeňky KLEMEŠOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomínáme.
Manžel Ivo, synové
Ivo a Tomáš s rodinou

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v pátek
10. prosince
v 10.00 hod.!

VEČERNÍK
TAKÉ NA INTERNETU!
Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz
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Basketbal, volejbal

6. prosince 2010

Tým BK PROSTĚJOV vyhrál na evropské scéně potřetí v řadě a VEDE SKUPINU!

Orli opět šokovali, když zvrátili mač v Záhřebu

k
o
k
s
roz

Z 70:74

EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 3. zápas:

KK ZÁHŘEB - BK PROSTĚJOV

70:74
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:

24:17, 18:15,
6:22, 22:20
17/11:20/16
32/16:48/23
23/9:18/4
35:39
14:9
20:21
6:10
17:9
220

Sestava a body Prostějova
Lawrence 5
Šležas 8
Bohačík 2
Hyzy 5
Landry 16
Marek 3
Trenér:
Asistenti:

Pv

ZÁHŘEB (Chorvatsko)/
PROSTĚJOV - Ze zcela opačné
výchozí pozice šli do středeční,
v pořadí třetí bitvy v základní
skupině EuroChallenge Cupu
oba soupeři. Zatímco domácí
po dvou prohrách nutně
potřebovali zvítězit, hosté
mohli být se dvěma triumfy
v zádech relativně v klidu.
A zápas přinesl hned několik
zvratů. Katastrofální začátek,
úchvatné představení ve třetí
části a zvládnutá koncovka.
Přesně tenhle postup ukázali
prostějovští basketbalisté

na palubovce KK Záhřeb,
což nakonec vedlo k triumfu
v poměru 74:70.
Na palubovce to během první půle
bohužel vypadalo podle aktuálního
stavu v tabulce, když maximálně
nabuzení Chorvaté kralovali a Češi
jejich náporu nedokázali příliš čelit.
Řádil hlavně pivot Zoric, který do
přestávky nastřílel dvanáct bodů
a přidal deset doskoků. Neomylnými
trefami z dálky zase BK trápil Masic
a právě velice přesná střelba Croatie
byla tím, co nejvíce odlišovalo
oba celky. Prostějovský tým se
v útoku moc neprosazoval, takže
poločasovému vedení protivníka
rozdílem deseti bodů se nešlo divit.
Po změně stran přišel razantní
obrat. Orli o sto procent přidali

v obraně, bojovali jako lvi, třetí
čtvrtinu vyhráli 22:6 (!) a do
poslední desetiminutovky tak šli
se slibným náskokem šesti bodů.
Za otočení vývoje vděčili také
ofenzivnímu příspěvku trojice
produktivních opor Nicholson,
Veikalas, Landry. Hanácká legie
rychlou hrou i v závěrečné části
zvyšovala rozdíl ve skóre, ovšem
Záhřeb se nevzdával a v závěru
zle kousal. Hosté si ale koncovku
pohlídali, i bez vyfaulovaného
Hyzyho uhájili další nesmírně
cenné vítězství a se zápasovou
bilancí 3 - 0 vévodí průběžnému
pořadí skupiny E. Orlí letku za
úspěchem vedlo trio dvouciferných
hráčů. Nicholson zaznamenal

18 bodů, Landy dal pouze o bod
méně a střelecký účet Veikalase se
zastavil na 16 bodech. Za domácí
se prosazoval hlavně pivot Luka
Žorič s 21 body a 16 doskoky.
„Bylo to utkání dvou rozdílných
poločasů,“ pustil se do hodnocení
duelu Peter Bálint, trenér BK
Prostějov. „V tom prvním jsme hráli
dost laxně a dělali chyby, zatímco
domácí velmi dobře skórovali
díky vysoké úspěšnosti střelby nad
padesát procent. Když se družstvu
takhle daří, začne si mnohem
víc věřit a je těžké jej zastavit.
Zvlášť pokud se sami trápíte nejen
v útoku, ale i v obraně, kde se
kluci dopouštěli zásadních hrubek
a z těch soupeř dával jednoduché

body. Do druhé půlky se nám
povedlo udělat dvě podstatné
změny. Začali jsme bránit jiným
způsobem s mnohem vyšší
agresivitou a tím Záhřeb zastavili
v rozletu. Mančaft dal do hry také
výrazně větší míru bojovnosti,
chytil se směrem dopředu a tohle
všechno dohromady přineslo
obrat ve vývoji zápasu. Domácí
pod tlakem přestali trefovat střely,
tím znervózněli, ztráceli míče,
dělali chyby a trápení se přeneslo
na jejich stranu. My toho využili
a bitvu ukočírovali k vítězství,“
sdělil Bálint na adresu souboje,
který byl pro jeho svěřence již
třetím vítězným na evropské scéně
v řadě!
-son, pk-
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EUROCHALLENGE CUP

základní část - 3. KOLO
SKUPINA „A“: BC Nižnyj
Novgorod (Rusko) - Spartak
Petrohrad (Rusko) 65:72, Szolnok
Olaj KK (Maďarsko) - BCM
Gravelines Dunkerque (Francie)
70:69. Průběžné pořadí: 1.
Petrohrad 6, 2. Szolnik 5, 3.
Dunkerque 4, 4. Nižnyj Novgorod 3.
SKUPINA „B“: BC Chimik Južnyj (Ukrajina) - Deutsche Bank
Skyliners Franfurkt n.M. (Německo) 61:60, Maccabi Haifa (Izrael) - BK
Ventspils (Lotyšsko) 80:86. Průběžné pořadí: 1.Ventspils 5, 2. D. Bank
Skyliners 4, 3. Haifa 3, 4. Južnyj 3
SKUPINA„C“: Helsinn Lugano Basket (Švýcarsko) - LukoilAcademic
Sofie (Bulharsko) 66:69, Sport Lisabon e Benfica (Portugalsko) - Tartu
Rock (Estonsko) 80:74. Průběžné pořadí: 1. Sofie 6, 2. Benfica Lisabon
5, 3. Lugano 4, 4. Rock 3
SKUPINA „D“: Norrköping Dolphins (Švédsko) - Belgacom Lutych
(Belgie) 92:94, Barak Netanya (Izrael) - Türk Telekom Ankara (Turecko)
113:89. Průběžné pořadí: 1. Lutych 6, 2. Netanya 5, 3. Norrköping 4, 4.
Ankara 3.
SKUPINA „E“: Telekom Baskets Bonn (Německo) - KK Krka Novo
Mesto (Slovinsko) 71:74, KK Záhřeb (Chorvatsko) - BK Prostějov
(ČR) 70:74. Průběžné pořadí: 1. Prostějov 6, 2. Novo Mesto 5, 3. Bonn
4, 4. Záhřeb 3.
SKUPINA „F“: Antverpy Giants (Belgie) - Enterprise BC Dynamo
Moskva (Rusko) 72:53, Lokomotiv Kuban Krasnodar (Rusko) - SteauaTurabo Bukurešť (Rumunsko) 78:59. Průběžné pořadí: 1. Antverpy 5, 3.
Kuban 5, 3. Dynamo Moskva 4, 4. Bukurešť 4.
SKUPINA „G“: Intercollege Etha Encomi Nikósie (Kypr) - BC Zadar
(Chorvatsko) 78:66, Pinar Karsiyaka Izmir (Turecko) - Apoel Nikósie
(Kypr) 76:68. Průběžné pořadí: 1. Karsiyaka 6, 2. Zadar 4, 3. Apoel
Nikósie 4, 4. Encomi Nikósie 4.
SKUPINA „H“: SLUC Nancy Basket (Francie) - Entente Orleanaise
Loiret Basket (Francie) 70:66, Dexia Mons-Hainaut (Belgie) - BC
Oostende (Belgie) 71:68. Průběžné pořadí: 1. Nancy 6, 2. Orleans 4, 3.
Mons-Hainaut 4, 4. Oostende 4.
-pk-

HOŘÁK týdne

KKyle
y l e LANDRY
LANDRY

David
D
a v i d MAREK
MAREK

OM střelba doskok asistence
59:25 33/22
26
4
získané míče užitečnost body
3
42
35
Už je to obehraná písnička, ale co
se dá dělat. Kanadský pivotman
dál kraluje prostějovským Orlům
a patří bezesporu k největším
postavám Bálintova souboru,
ať už se hraje na domácí či
mezinárodní scéně. Nejinak tomu
bylo i v tom uplynulém týdnu.
Velký fanoušek ledního hokeje
kraloval jak v Záhřebu, tak i v
jihomoravské metropoli. Jeho
partie měly společný rys: vždy
to byl on, kdo ponejvíce táhnul
mužstvo k výhrám. Nemůžeme
jinak:
Skvělá práce, Kyle!

OM

střelba

získané míče

doskok asistence

4
užitečnost

Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

Sestava a body Prostějova

13:15, 21:29,
17:22, 15:20
22/18:20/15
59/21:48/28
22/18:16/5
40:34
8:15
20:20
2:9
14:9
421
Vyklický, Hošek,
Milata

Lawrence 2
Šležas 15
Veikalas 16
Hyzy 12
Landry 19
Marek 5
Bohačík

Tóth 5
Prášil 12
Dokoupil
Krakovič

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

koše Mattoni NBL v číslech

kam vedou další evropské kroky...
4. KOLO: KK Záhřeb - Telekom Baskets Bonn (středa 8.12., 19:30
hodin), Krka Novo Mesto - BK Prostějov (úterý 7. prosince, 19:00
hodin)

37:14 14/5

66:86

1
body

4
6
8
Minule jsme ukázali na
rozehrávačskou jedničku, není
směřujeme k jeho kolegovi. Ne,
že by český reprezentant hrál extra
špatně, ale slavné to taky není. I
když bojuje, snaží se, je prospěšný
především týmu, tak osobně se
od něj čekal mnohem bohatší
příspěvek. V řadě okamžicích
totiž až příliš snadno ztrácí míče,
což se na rozehrávače jeho kvalit
vůbec nehodí. Obdobný dojem
byl z jeho počínání i v zápasech
na palubovkách Záhřebu a Brna.
Takže, Davide přidej!

Kouč PETER BÁLINT je spokojen, současně ale varuje:

„Ještě jsme nepostoupili!“
PROSTĚJOV - Průlom na mezinárodní scéně v probíhající sezoně
zatím vychází basketbalistům BK
Prostějov. V nelehké základní skupině EuroChallenge Cupu mají
slibně našlápnuto k nečekanému
postupu, když po dvou předchozích výhrách zvládli vítězně i třetí
duel na hřišti KK Záhřeb (74:70).
Trenér Orlů Peter Bálint (na snímku Z. Pěničky) tak zákonitě může
být dopoud jen spokojen.
* Máte tři výhry ze tří utkání
v dost těžké skupině se dvěma celky z Adriatické ligy a jedním mužstvem z německé bundesligy. Čím
si vysvětlujete dosud stoprocentní
výsledkovou úspěšnost?
„Hlavně nesmíme svou bilanci v evropském poháru přeceňovat. Je však
pravda, že náš tým v přípravě na
minulou i letošní sezonu ukazoval
proti silným zahraničním soupeřům
svou kvalitu. Navíc motivace hráčů
na mezinárodní scéně je maximální,
mohou se ukázat v příznivém světle
a to oni dobře vědí. Tím se kvalita
našich výkonů znásobuje. Podařilo
se nám porazit tři dobré mančafty,
ale to zatím nic neznamená, protože
k postupu jsou potřeba minimálně
čtyři vítězství. A čekají nás tedy tři
další velmi náročné zápasy, z nichž
aspoň jeden musíme vyhrát. Zatím
jsem samozřejmě spokojený, neboť
zdolat tak kvalitní protivníky se ne

vždy povede. My to dokázali a do
EuroChallenge Cupu vstoupili výborně.“
* Apelujete na své svěřence, aby
nic nepodcenili a dali i do zbytku
skupiny všechny síly?
„V tomhle na ně apelovat nemusím.
Oni sami vědí, že tři vítězství nestačí
a že nás ještě čeká tvrdá práce. Kluci
navíc chtějí uspět v každém střetnutí
EuroChallenge, kde má jakákoliv
výhra značnou cenu. Nějaké podcenění, polevení nebo ztráta koncentrace tak podle mě nehrozí.“
* Je po herní stránce nějaký podstatný rozdíl mezi českou Mattoni
NBL a evropským pohárem, který
letos absolvujete?
„Já žádný velký rozdíl nevidím.
V EuroChallenge jsou možná o
něco kvalitnější hráči, třeba německý Bonn dost staví na jejich
individuálním prosazení. Celkově
je v mezinárodním měřítku vyšší
nasazení a dominuje fyzická síla,
zatímco v Česku se víc staví na
taktice. Největší odlišnost však já
osobně vnímám v úrovni rozhodčích. V Evropě jsou sudí o třídu
výš především tím, že na začátku
utkání jasně stanoví trend pískání
a ten pak až do konce dodržují. Za
tři pohárové zápasy jsme tím pádem neměli jediný problém s řízením střetnutí, byla to rovina na
obě strany. Což se o Mattoni NBL
bohužel často říct nedá, v ní se

rozhodčí většinou sami pasují do
dominantní role nad hráče. V mezinárodním měřítku je to naopak.“
* Před chvílí jsme mluvili o motivaci a podcenění, což jsou patrně stěžejní příčiny některých
výpadků v dosavadním průběhu
Mattoni NBL. Souhlasíte?

„Jako větší problém jsem zatím
viděl jediné utkání, a to doma
s Ostravou. Tam určité podcenění bylo, však i sami hráči přiznali,
že jejich koncentrace po zdolání
Noveho Mesta zdaleka nedosahovala maxima. Čehož soupeř využil.
Trochu podobné to možná bylo

proti USK Praha, naopak porážku
s Pardubicemi nebo těsné vítězství
nad Děčínem jako problematické
nevnímám. Oba tyto silné celky
u nás zahrály velice dobře, zatímco my se potýkali i s únavou.
Absolvovat během čtyř týdnů šest
hodně těžkých zápasů při dlouhém
cestování není jednoduché, ale rozhodně se na to nechci vymlouvat.
Náročnější program je třeba brát
jako fakt, který se občas může podepsat na úrovni našich ligových výkonů. Prioritou je totiž momentálně
úspěch v evropském poháru, vedle
toho ale musíme co nejlépe zvládat
také Mattoni NBL.“
* Zmínil jste cestování.
Zkomplikovala vám už tak dlouhou štreku autobusem do Záhřebu
a zpět sněhová kalamita?
„Naštěstí ne. Přívaly sněhu se nám
vyhnuly, do Chorvatska i zpátky
jsme jeli po uklizených silnicích a
tudíž bez komplikací.“
* A co fandové KK? Zažili jste divácké peklo?
„To vůbec ne, právě naopak. KK je
totiž v Záhřebu nejméně oblíbeným
basketbalovým klubem, příznivci
se orientují výhradně na Cibonu a
Cedevitu. Do hlediště tak na nás přišlo jen okolo dvou set domácích diváků, které dvacítka našich věrných
fanoušků jasně překřičela. Za tuhle
podporu moc děkujeme.“
Marek Sonnevend

13. kolo: Basketbal QANTO Svitavy - BK JIP Pardubice 70:84 (22:23, 32:41,
47:67). Nejlepší hráči: Horák 21, Kramný 12 bodů a 4 doskoky, Macela 11, Šindelář
10 bodů a 8 doskoků - Arnold 21 bodů a 8 doskoků, Hampton 15, Pospíšil 12 bodů
a 5 doskoků, Wright 10. Trojky: 17/6:13/3. Střelba 2 b.: 41/18:48/28. Trestné hody:
21/16:26/19. Doskoky: 21:33. Osobní chyby: 24:24. Rozhodčí: Hruša, Vondráček,
Znamínko. Diváků: * Basketball Brno - BK Prostějov 66:86 (13:15, 34:44,
51:66). Nejlepší hráči: Castleberry 15 bodů a 11 doskoků, Reinberger 15 bodů a 4
doskoky, Norwa 13 bodů a 11 doskoků - Landry 19 bodů a 10 doskoků, Veikalas
16 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Šležas 15, Hyzy 12 bodů a 4 doskoky, Prášil 12.
Trojky: 10/2:16/5. Střelba 2 b.: 59/21:48/28. Trestné hody: 22/18:20/15. Doskoky:
40:34. Osobní chyby: 20:20. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Milata * BK Děčín USK Praha 84:73 (22:28, 41:42, 65:61). Nejlepší hráči: Hatcher 27, Sanders
21 bodů a 4 asistence, P. Houška 14 bodů a 10 doskoků - Hruban 17, Vyoral 14,
Bjegovic 11, Klimeš 11. Trojky: 21/7:10/4. Střelba 2 b.: 43/25:46/24. Trestné hody:
14/13:18/13. Doskoky: 36:24. Osobní chyby: 18:18. Rozhodčí: Zachara, Galajda,
Baudyš * NH Ostrava - BK Breda & Weinstein Opava 90:75 (25:14, 48:30,
65:54). Nejlepší hráči: Spagrud 20 bodů a 11 doskoků, Mason 19, Palyza 14, Burke
11 bodů, 10 doskoků a 4 asistence, Stuchlý 10 - Blažek 25 bodů a 7 doskoků,
Štec 15 bodů a 4 doskoky. Trojky: 18/7:14/3. Střelba 2 b.: 37/23:48/24. Trestné
hody: 33/23:25/18. Doskoky: 36:26. Osobní chyby: 29:28. Rozhodčí: Vrážel,
Kurz, Večeřa. Diváků: * BC Kolín - UNIBON Nový Jičín 76:106 (13:26, 35:49,
57:78). Nejlepší hráči: Smith 22, Jones 14, Zuzák 13 bodů a 5 doskoků - Šarović
22, Ubilla 21, Channels 15, Šoška 12 bodů a 7 doskoků, Pandula 11 bodů a 4
doskoky. Trojky: 22/7:17/10. Střelba 2 b.: 39/22:49/29. Trestné hody: 16/11:21/18.
Doskoky: 20:34. Osobní chyby: 17:20. Rozhodčí: Lukeš, Paulík, Kučerová.
Diváků: * Lokomotiva Plzeň volný los
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. BK JIP Pardubice
12 10 2
2. BK Prostějov
12 10 2
3. Unibon Nový Jičín
12 9 3
4. BK Děčín
12 9 3
5. NH Ostrava
12 8 4
6. BK Breda&Weinstein Opava 12 6 6
7. BC Kolín
12 5 7
8. Basketball Brno
12 3 9
9. USK Praha
12 3 9
10. Basketbal QANTO Svitavy 11 1 10
11. Lokomotiva Plzeň
11 1 10

965:803
1058:904
1087:874
897:810
984:911
914:926
888:949
860:928
874:981
737:928
726:976

22
22
21
21
20
18
17
15
15
12
12

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...

nad dosavadní cestou evropským pohárem

* Jardo, co byste řekl k vítěznému
utkání v Záhřebu proti KK?
„Nezačali jsme nic moc, obrana
nebyla ideální a za první poločas
jsme tak dostali docela hodně bodů.
V šatně o přestávce jsme si potom
řekli, že musíme hrát agresivněji a
vyvíjet na soupeře větší tlak, aby
nedával tak jednoduché koše. To
se nám povedlo, hned v nástupu
do druhé půle jsme stáhli svou
desetibodovou ztrátu a tím se rychle

vrátili do zápasu. Domácí naopak
znervózněli, nám tam následně
spadly nějaké střely z dálky a do
vedení jsme šli my. Od té doby
už jsme byli lepší, dařilo se nám
zvyšovat náskok na přibližně deset
bodů a mít střetnutí pod kontrolou.
Až v poslední minutě Záhřeb
dvěma trojkami snížil na konečný
čtyřbodový rozdíl, takže výhra
nebyla v ohrožení.“
* Vám osobně zápas dle statistik
příliš nevyšel. Mrzí to?
„Je pravda, že jsem měl za celé
utkání jen dvě střely a nespadla
mi tam ani jedna. Celkově jsem se
moc nedostával do dobrých pozic,
proto jsem se do zakončování nijak
netlačil. Dařilo se jiným klukům,
což bylo podstatné: aby ty body
někdo dal. My máme výhodu, že
z našeho mužstva střelecky vyskočí
každý zápas někdo jiný. Není to tak,
že když soupeř uhlídá jednoho nebo
dva zakončovatele, prohrajeme.

Protivník naopak neví, na koho
se při bránění nejvíc soustředit, a
my z toho můžeme těžit. Tak jako
v Záhřebu, kde jsme téhle své
přednosti také využili.“
* Vaše skupina v evropském
poháru se po rozlosování jevila
dost silně, vy však máte tři
vítězství ze tří duelů. Napadlo
by někoho z vás, že je vůbec něco
takového možné?
„Já myslím, že pokud by nad tím
kdokoliv seriózně uvažoval, tak
by ho to rozhodně nenapadlo.
Kdybychom všech tří výher dosáhli
doma, tak by možná nešlo o tak
velké překvapení. Ale tím, že jsme
hned dvě vítězství přivezli z venku,
jde podle mě o skutečně úžasný
výsledek. Tohle určitě nikdo čekat
nemohl. Teď zbývá dílčí úspěchy
potvrdit na svém hřišti a postup
nás nemine. Zatím máme oproti
soupeřům výhodu.“
* Aktuální situace Prostějova

v EuroChallenge Cupu
svádí k myšlenkám, že už je
hotovo. Budete si uvnitř týmu
zdůrazňovat, že ještě není?
„Určitě ano. Všichni dobře víme,
že k postupu potřebujeme ještě
minimálně jednu výhru. Porveme
se o ni hned v příštím zápase na
hřišti Krka Novo Město, a jestli to
nevyjde, zbudou dva pokusy doma.
Musíme to brát tak, že když jsme
dokázali uspět venku, na vlastní
palubovce je to povinnost.“
* Na mezinárodní scéně se vám
daří náramně, zato v Mattoni
NBL to není úplně ono. Proč?
„Nebudu nic nalhávat, určitě hraje
svou roli podcenění. Nemůžu mluvit
za všechny hráče, ale jak to tak vidím
ze svého pohledu, jednoznačně jsme
několik ligových utkání mohli a měli
odehrát zodpovědněji. K někdy nižší
koncentraci se navíc přidává únava
z cestování, které je do zahraničí
opravdu příšerné. Člověk stráví

BRNO/PROSTĚJOV - Obavy
z toho, jak hráči BK Prostějov
zvládnou ligový duel mezi
dvěma bitvami v pohárové
Evropě, se nenaplnily. Orli
zapomněli na vyčerpání
z těžkých bojů v EuroChallenge
i z úmorného cestování a ve 13.
kole Mattoni NBL přesvědčivě
zvítězili na hřišti Basketball
Brno o dvacet bodů 86:66.
Sobotní utkání, které se muselo
obejít bez účasti pivotů z obou
stran, se od začátku vyvíjelo lépe
pro Hanáky, kteří v průběhu
celého zápasu udržovali zhruba
desetibodový náskok. Několikrát
se sice domácím podařilo snížit
pod tuto dvoucifernou hranici,
ale naši hráči neznervózněli a v

během tří dnů skoro celé dva dny
v autobusu, což není žádná sranda.
Vystoupíte z autobusu, musíte na
trénink, druhý den je zápas a k tomu
ještě připočtěte ne zrovna ideální
spaní. Celý denní rytmus je zkrátka
narušený, no a když se pak všechno
sečte, dojde k takovému výpadku,
jako s Ostravou. Soupeř byl na
rozdíl od nás maximálně nabuzený,
měl velkou touhu porazit Prostějov
coby pohárového reprezentanta
ČR a povedlo se mu to využitím
našeho momentálního rozpoložení.
Pamatuju si třeba Nymburk
v minulé sezoně, kdy k nám přijel
v podobném stavu a dostal o
třicet bodů. Prostě to není vždycky
jednoduché, na druhou stranu se
musíme snažit zvládat ligu i během
EuroChallenge co nejlépe. Věřím,
že jsme se z dosavadního vývoje
poučili a dalších větších výpadků už
se vyvarujeme.“
Marek Sonnevend

PRAHA - V hlavním městě se v uplynulém týdnu sešel výbor
České basketbalové federace a projednal řadu změn, které
se dotýkají i našeho basketbalu. V kategorii chlapců budou
nové kategorie, vznikne nový systém péče o sportovní talenty,
Prostějov by měl být jedním z vrcholových článků. Klubový web
prostějovských Orlů přinesl ze zasedání následující zprávu.
Ve čtvrtek 25. listopadu zasedl na Strahově výbor ČBF. Byla zde
učiněna zásadní rozhodnutí, mající dopad na basketbal v Prostějově.
Od sezóny 2011/12 bude nově zavedena kategorie chlapců „U15“,
„U17“ a „U19“, stávající kategorie by tak měly hrát ve stejném
složení i další sezónu. Mistrovství ČR kategorie „U14“ nebude v
této sezóně pro čtyři týmy, nýbrž pro šest. Dívčí kategorie zůstanou
zřejmě stejné. Po dlouhé době se zasedání zúčastnil i předseda
minibasketbalu Jiří Toušek. V této kategorii došlo v poslední době
k totální absenci činnosti ze strany vedení asociace minibasketbalu,
to se omezilo pouze na organizaci Festivalů (Mistrovství ČR), i zde
však byly značné nedostatky a problémy. I díky tomu prostějovské
hráčky nemají (a asi mít nebudou) medaile z Festivalu nejmladších
minižaček ze Strakonic. Po diskvalifikace družstva Klatov, které
hrálo se staršími hráčkami, se sice posunuly na 3. místo, více
vedení ČAMB neřešilo. Vedení týmu očekává, že iniciativa ČBF
povede k volbě nového vedení minibasketbalu a opětovné renesanci
nejmladších kategorií. Ty měly především za vedení zesnulého ing.
Škvora vynikající úroveň.
Další novinkou je změna organizace podpory talentované mládeže. V
Prostějově se zcela jistě udrží sportovní třídy, které jsou na ZŠ dr. Horáka
a SCM (Sportovní centrum mládeže) pro chlapce 15-19 let, novinkou
bude vznik VSCM (Vrcholové sportovní centrum mládeže) pro chlapce
ve věku 19-23 let. Ty budou čtyři, jedno z nich bude v Prostějově, rádi
bychom upřesnili, že se vlastně jedná o současný tým BK Prostějov „B“,
který hraje 1.ligu v Brně. -pk(zdroj: www.bkprostejov.cz)

14. kolo, sobota 11. prosince 2010, 17:00 hodin: Lokomotiva
Plzeň - BC Kolín (středa 15.12., 18:00 hodin), Unibon Nový Jičín
- NH Ostrava (16:00), BK B&W Opava - BK Děčín (18:00), USK
Praha - Basketball Brno (17:30), BK Prostějov - Basketbal QANTO
Svitavy, BK JIP Pardubice volný los.
-pk-

defilé

na dostřel. Naštěstí se Prostějované
včas probrali, třemi koši za sebou
v podání bojovníka Hyzyho znovu
odskočili (44:56) a zbytek střetnutí
měli jasně pod kontrolou. Obrana
pracovala na velmi solidní úrovni,
pod košem se prosazoval spolehlivý
Landry a z větší vzdálenosti trojice
Veikalas, Slezas, Prášil. V jednu
chvíli tak hostující družina vedla
už rozdílem třiadvaceti bodů
(57:80) a nakonec si z Brna odvezla
pohodový výsledek. Hostům
tak ani pranic nevadilo, že se tři
minuty před koncem vyfauloval
podkošový hráč Kyle Landry, který
zase nasbíral tradiční double-double
(10 doskoků, 19 bodů). Zápas mohli
dohrát v poklidném tempu, které
právě náskok zaručoval. Nakonec
jsme se společně se skupinou
prostějovských fanoušků mohli
radovali z vítězství o dvacet bodů a
to poměrem 86:66.
-son-

PROSTĚJOV - Některé
zápasy dalších celků Orlů byly
odloženy, především souboj
„C“-týmu mužů s UP Olomouc
„B“. Prostějovské „béčko“ pak
nezvládlo ani jeden z domácích
zápasů s týmy z horní části
tabulky, kadeti byli úspěšní
jen napůl. A tak roli Mikuláše
převzaly minižačky, každému
ze soupeřů pořádně naložily
„stovku“.
1.liga muži:
BK Prostějov „B“ - Levharti
Chomutov 78:89 (19:24, 36:51,
59:68)
Střelci BK Pv „B“: Rusek 14, Bajar
13, Šiška 12, Majerík 11, Semerád
11, Paunovič 8, Šír 5, Melichárek 4.
BK Prostějov „B“ - Sokol Vyšehrad
84:94 (19:25, 41:45, 65:72)
Střelci BK Pv „B“: Paunovič 22,
Semerád 18, Šír 14, Šiška 12,
Majerík 10, Bajar 6, Rusek 2.
extraliga kadeti „U16“
BK Prostějov - BC Vysočina 91:45
(23:10 49:29 69:33) a BK Prostějov
- JBC Brno 63:89 (11:17, 27:37,
46:68)

ZNOJMO - Neděle 5. prosince
nebyla ve Znojmě ve znamení
ledového vína, jak by se při
pohledu na teploměr mohlo
zdát, ale ve znamení korfbalu, když na jih Moravy zavítal
tým SK RG Prostějov. Hanáci
ale na dobře střílející Znojmo
nestačili a dvakrát ve 4. kole
České korfbalové extraligy
podlehli.

26:17 (15:10)
Sestava a koše Prostějova:
Sequensová 4, Šnévajs 3, Tichý 3,
Lešanská 2, Nasadilová 2, Koldová
1 (43. Planičková 1), Lužný 1,
Snášel. Trenéři: Hennie Baas a Jan
Mynařík. Rozhodčí: hlavní Báder,
čárový Pernica
Snaha Hanáků nastoupit s agresivní obranou Znojemských hráčů
ztroskotala hned v úvodu utkání na
úspěšných průnicích na dvojtakty.
Naštěstí pro Prostějov se dařilo i
v útoku a utkání bylo vyrovnané

až do 24. minuty, kdy na stav 9:9
dorovnal svým prvním extraligovým zásahem Lužný, nováček v
základní sestavě SK RG. Pak ale
přišla slabší pětiminutovka hráčů
Prostějova, čehož domácí využili
a do druhého dějství si připravili
pětibodové vedení - 15:10 po poločase z pohledu Znojma. Po přestávce hosté snížili na 12:15, ale po
oddechovém čase Jihomoravanů
se opět rozběhl znojemský stroj
na koše a šňůra 7:1 v rozmezí 36.
až 46. minuty jasně rozhodl o výsledku utkání - 22:14 pro Znojmo
čtvrthodinu před koncem. Poté se
hra opět vyrovnala, což na korigování výsledku samozřejmě nestačilo a bylo jasné, že z tohoto utkání si
SK RG body neodveze.

1. KCC Sokol České Budějovice
2. TJ Znojmo MS YMCA
3. KK Brno
4. VKC Kolín
5. SK RG Prostějov
6. TKC Děčín
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8
8
8
8
8

8
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4
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3
0

0
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0
0
0
0

0
0
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1
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0
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200:118
154:143
142:133
161:142
135:156
96:196

24
16
13
10
9
06

PŘÍŠTÍ PROGRAM
5. dvoukolo, sobota 18. prosince 2010: TKC Děčín - TJ Znojmo
MS YMCA, SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice,
KK Brno - VKC Kolín (neděle 19.12.).
-pk-

Jiří HOFÍREK - asistent trenérky Basketball Brno:
„My jsme do zápasu šli s tím, že nechceme prodat svou kůži snadno
a to se myslím povedlo. Mrzí mě, že jsme zahodili mnoho košů z
pod koše, na druhou stranu jsme bojovali o každý míč, dobře jsme
doskakovali a dali jsme do zápasu maximum. Hráčská kvalita je
na straně Prostějova a díky ní nás hosté v závěru utkání přehráli a
navýšili rozdíl ve skóre na konečných dvacet bodů.“
Peter BÁLINT - BK Prostějov:
„Z naší strany to byl docela dobrý zápas, který jsme měli od začátku
až do konce ve svých rukou. Soupeř nás ničím nepřekvapil, my pořád
vedli a domácí jen několikrát snížili na menší rozdíl. Přesto jsme
utkání stále měli pod kontrolou a zaslouženě zvítězili. Šlo o týmovou
práci, kdy každý splnil své úkoly a tím se zrodil kvalitní výkon
celého mužstva. Zápas jsme od začátku kontrolovali, jsem spokojen
a validita obou týmů myslím mluví vše o vývoji utkání. Do rotace se
přitom rovnoměrně dostali všichni hráči, nikdo nemusel strávit na
palubovce přes třicet minut a to je vzhledem k dalšímu náročnému
programu pozitivn.“
-pk, son-

OP mladší minižačky:
SBŠ Ostrava „B“ - TJ OP Prostějov
12:110 a 13:123
Střelkyně Prostějova: N. Svobodová
41, Neherová 39, Buřtová 36,
Vymazalová 35, Galíčková
33, Buráňová 22, Marková 18,
Pořízková 8, Drmolová 4.
V deseti lidech se vydala děvčata
do Ostravy, do poslední chvíle
nebylo jasné, zda díky kalamitě
dojedou. Výborný výkon podaly
Buřtová a Pořízková. Hlavně
prvně jmenovaná dokázala že
její nominace do týmu 1998 byla
oprávněná. Již standardně se dařilo
Nině Svobodové a potřebovala
by si tu pohodu vzít i do starších
minižaček, velmi dobře zahrála
Vymazalová. I ostatní děvčata hrála
dobře a kolektivně. Nesobeckost se
vyplácela celé utkání a kombinace
byly velmi pohledné. „Ostravanky
měly často problém s naší obranou,
přejít přes polovinu hřiště se jim
moc často nedařilo. Na závěr je
potřeba vítězství nepřeceňovat,
soupeř teprve začíná a na hře to
bylo znát,“ uvedli po utkání trenéři
domácího výběru

TJ OP Prostějov - MEZ Mohelnice
103:5 (26:2, 60:3, 85:3) a 106:10
(26:4, 62:4, 86:6)
Střelkyně Prostějova: Galíčková
70, Buřtová 60, Frgalová 42,
Buráňová 25, Pořízková 8,
Filoušová 2, Zacpalová 2.
V obou zápasech nebylo pochyb
o vítězkách již od prvních
minut. Především hráčky z
prostějovského celku, které hrají
a trénují se staršími ročníky 99
a 98 byly na hřišti dominantní a
rozdělily se o celkové skóre mezi
sebou. „Je ale třeba vyzdvihnout
výkony hráček, které trénují od
letošního podzimu. Po vystřídání
zkušenějších hráček byla hra
vyrovnaná a především pro
začínající holky to byla dobrá
škola a motivace na další tréninky
a zápasy. Je vidět zlepšení jak v
technických dovednostech, tak
i v bojovnosti a plnění pokynů
trenérů,“ nechali se slyšet
koučové.
OP nejmladší minižáci:
BK Prostějov - SKB Zlín odloženo.
-ls, pk-

2. ZÁPAS:
TJ ZNOJMO MS YMCA
SK RG PROSTĚJOV

24:18 (12:7)
Sestava a koše Prostějova:
Tichý 6, Konečný 4 (44. Lužný),
Šnévajs 3, Snášel 1, Koldová
1 (53. Zelinková), Lešanská

1, Nasadilová 1, Sequensová
1. Trenéři: Hennie Baas a Jan
Mynařík. Rozhodčí: hlavní Ševčík,
čárový Báder
Znojemští si do zápasu ponechali vynikající střelbu z prvního střetnutí, zatímco hostům z
Prostějova se nedařilo a prohrávali tak ve 12. minutě už 0:6.
Poté se trefili konečně i Hanáci
započali poměrně úspěšnou stíhací jízdu. Když minutu před
přestávkou přidával koš z dálky
Konečný, bylo to již přijatelných
9:12 z pohledu Prostějova. Na
počátku druhé půle se podařilo
ještě snížit na 10:12 po faulu na
Šnévajse, ale pak se již domácí
začali opět vzdalovat, zejména
zásluhou velmi dobré střelby z
pole. Po řadě zásahů na obou
stranách zápas nakonec skončil
prohrou Prostějova 18:24.
„Bez dvou opor, Bednáře a
Uherky, dostali příležitost mladí
Tichý a Lužný a podali vynikající výkony. Zatímco Honza Tichý

DALA, ALE NESTAČILO TO. Na tomto snímku sice hráčka prostějovského
SK RG Aneta Lešanská zakončuje volný hod, body to však hanáckému oddílu na
jihu Moravy nepřineslo.
Foto: SK RG
zúročil své zkušenosti z mnoha
extraligových startů a stal se nejlepším střelcem, Martin Lužný
svoji čtyřku podržel zejména na
doskoku a získával cenné zkušenosti do dalších extraligových
utkání. S výsledky samozřejmě
nemohu být spokojen, ale počet
obdržených košů na naší straně
byl hlavním problémem. V úvodu prvního utkání to pramenilo z
příliš riskantního bránění a úniků
hráčů Znojma na dvojtakty, ve
zbytku zápasu a celé druhé utkání

pak z vynikající střelby domácích
z velké vzdálenosti. Výsledkově
neprožíváme nejsilnější období,
ale rozhodně nic nevzdáváme a
pokusíme se to zlomit,“ sdělil pro
Večerník Jan Mynařík, jeden z
trenérské dvojice týmu SK RG a
současně předseda prostějovského korfbalového oddílu.
Pátým dějstvím pokračuje nejvyšší
korfbalová soutěž již příští víkend
a družstvo SK RG Prostějov přivítá
v sobotu 18. prosince ve dvojutkání
tým Českých Budějovic.
-pk-

Hrubanová (Zelinková), Láhner,
Měsícová, Vařeka 1, Drábková,
Hloch, Komárek, Planičková)
Druhé utkání s natěšeným
domácícm celkem se vyvíjelo
poněkud nešťastně. Vzhledem k
převaze na jedné polovině výškové
a na druhé zkušenostní šlo od
začátku o masakr neviňátek. „Jedna
naše čtyřka ztrácela míč prakticky
hned po první střele, druhá to
SK RG Prostějov B
většinou prokládala špatnými
HFK Děkanka Praha
přihrávkami. I tak se však několikrát
1:23 (1:11)
Sestava a koše Prostějova „B“: podařilo zahrát zažité kombinace.

Ale střelecká úspěšnost...škoda
mluvit. Zkrátka a dobře, nešlo
to...,“ postesknul si po tomto duelu
Uherka.
„Dovolm si tvrdit, že to nebyl
tak neúspěšný den, jak vyznívají
výsledky. Moravská, která je léta
sehraná, byla pro nás tvrdý, ale
hratelný soupeř. Praha ne, rychle
kombinovali, v kádru se objevuje
několik bývalých velezkušených
postav a jejich hra byla dobře
organizovaná,“ dodal kouč SK RG
„B“.
pk-

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. DVOUKOLE:



„Béčko“ opět dvakrát padlo...

partneři korfbalového oddílu SK RG Prostějov

výsledky 4. dvoukola: KCC Sokol České Budějovice - KK
Brno 18:14 a 23:17, TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov
26:17 (15:10) a 24:18 (12:7), VKC Kolín - TKC Děčín 33:7 a
25:12.

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

Korfbalový tým SK RG se vrátil ze Znojma bez bodu

1. ZÁPAS:
TJ ZNOJMO MS YMCA
SK RG PROSTĚJOV

„ÚŽASNÉ,“ směje se kapitán BK Jaroslav Prášil
PROSTĚJOV - Mezinárodnímu
souboru BK Prostějov velí
Jaroslav Prášil z pozice kapitána
už druhým rokem. Minulý ročník
zakončil hanácký tým jedním
úspěchem (stříbro v Mattoni
NBL), v tom současném míří
za dalším (možný postup ze
základní skupiny EuroChallenge
Cupu). Nejen na toto téma vůdce
orlí letky poskytl Večerníku
exkluzivní interview.

B 66:86 Pv

poměrně poklidném závěru si
došli pro dvacetibodový triumf.
V moravském derby chyběl
domácím Meno a hostům pro
změnu Nicholson. Úvodní čtvrtina
byla vyrovnaná, když Brňané
těžili z přesné mušky Reinbergera
a Hanáci z kolektivního pojetí.
Vládly spíše obrany, proto byl
stav po deseti minutách 13:15. Na
přelomu první a druhé části Orli
svou defenzivu ještě víc utáhli,
dlouho nedovolili soupeři skórovat
a čtrnáctibodovou šňůrou utekli
na 13:24. Týmu z jihomoravské
metropole pomohl až příchod
obra Castleberryho na palubovku,
který znamenal snížení (z 25:39
na 32:39). Přesto si borci BK nesli
do šatny uklidňující náskok deseti
bodů.
Brzy po přestávce však Basketball
zatroubil do útoku a sérií z 34:48
na 44:48 se nebezpečně přiblížil

BASKETBALOVÉ
B
ASKETB AL OVÉ N
NOVINKY
OVINKY

EUROCHALLENGE CUP

SKOKAN týdne

BASKETBALL BRNO - BK PROSTĚJOV
OSTĚĚJOV

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Veikalas 21
Prášil
Nicholson 18
Tóth
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

PRŮBĚŽNÁ TABULKA SKUPINY
„E“ EUROCHALLENGE CUPu po 3. kole:
1. BK Prostějov
3 3 0
244:222
2. KK Krka Novo Mesto
3 2 1
229:220
3. Telecom Bonn
3 1 2
246:245
4. KK Záhřeb
3 0 3
226:252

Basketbalisté přemohli únavu i Brno, a to bez potíží

12. KOLO MATTONI NBL

Čtvrtiny:

22-23

Seniorské „béčko“ SK RG má své první body
PRAHA - Sobotní výprava
korfbalové rezervy do stověžaté
matičky Prahy stala se poněkud
mrazivou. A nemluvíme
tentokrát pouze o počasí. Velmi
nelichotivé skóre z utkání s
domácím týmem naprosto
zastírá první ´vlašťofky´, které
se v obou utkáních objevovaly u
našich začínajících nadějí.

SK RG Prostějov „B“
KC Moravská Třebová
10:16 (4:10)

Sestava a koše Prostějova:
Hrubanová 1, Láhner 1, Měsícová
1, Vařeka 1, Drábková, Hloch
1, Komárek 1, Planičková 1
(Zelinková 2)
„Soupeř sice byl oslaben o
jednoho chybějícího hráče, ale
jeho zkušenosti se ukázaly být
rozhodující. Trojice hráčů bránila
i útočila úsporným způsobem,
který jsme vydatně podporovali
nepřesnými přihrávkami. Když
k tomu jejich kapitánka přidala
vysokou střeleckou úspěšnost

(které se zpočátku taky trochu
podivovala, což však nijak
nezmenšilo její radost), prohra byla
na světě. Ani krátké vzepětí v úvodu
druhého poločasu, ve kterém jsme
za pět minut třikrát skórovali, nic
nezměnilo na prohře,“ ohlédnul se
za prvním soubojem Martin Uherka,
kouč korfbalového „béčka“.

Tenis

6. prosince 2010

24

Tenisový klub chce dalším titul, bojovat o něj bude v hale
PROSTĚJOV - Na schůzce Asociace extraligových klubů v Praze na Štvanici 16. února
bylo rozhodnuto, že Tenisová extraliga 2010
se bude hrát 12.-18.12.2010. Extraligu bude
hrát 10 týmů, z toho 4 týmy jsou předsazené
do dvou čtyřčlenných semifinálových skupin, které budou svá utkání hrát v Ostravě a
Prostějově. Ostatních 6 nenasazených týmů
se o 2 postupová místa utká ve dvou tříčlenných skupinách, které svá utkání sehrají
v Praze na Štvanici a v Milovicích. Finále
Tenisové extraligy 2010 se bude hrát v sobotu 18. prosince, o místu konání ještě nebylo
rozhodnuto.
Jelikož se v roce 2009 Tenisová extraliga nehrála z důvodu kolize s termínem Davis Cupu
s Chorvatskem, mělo původně startovat v
Tenisové extralize 2010 týmů jedenáct (10 stávajících + postupující z první ligy 2009). Tým
TK Realsport Nymburk se však vzdal účasti v
soutěži z finančních důvodů. Tím se zredukoval
počet startujících týmů na standardních deset.
„Pro společnost TK PLUS je tenis základním

produktem. Na něm jsme vyrostli a proto se
budeme snažit ho udržet co nejdéle, jak nám
to síly a finanční prostředky dovolí. Letošním
rokem kráčíme stejnou cestou jako jsme kráčeli
v letech předchozích. V tomto roce se hrálo pět
mistrovství ČR družstev mládeže, ve kterých
naše týmy byly vždy ve finále a z toho dvakrát
jsme získali titul. Snažíme se jednoznačně udržet být nejlepším klubem v České republice.
Samozřejmě k této filozofii patří, abychom i v
extraligovém klání stáli na stupni nejvyšším,“
pronesl již dříve na tiskové konferenci Miroslav
Černošek, šéf prostějovského tenisu.
„Tím, že se budou zápasy odehrávat v hale na
dvou dvorcích s tribunou o kapacitě 300 míst, budeme poprvé při sportovní akci vybírat vstupné.
Neděláme to proto, abychom si přivydělali, ale
po zkušenostech během exhibice Ivana Lendla
při UniCredit Czech Open, kdy jsme měli zcela
naplněný centrálním dvorec, bychom chtěli být
schopni zkoordinovat počet fanoušků a příznivců tenisu, kteří se na letošní extraligu v Prostějově
přijdou podívat,“ dodal Černošek.

Družstvo TK AGROFERT Prostějov, které
tvoří kostru jak českého daviscupového, tak i
fedcupového mužstva má opravdu hvězdné
obsazení. Posuďte sami: Tomáš Berdych, Igor
Andrejev, Jan Hájek, Lukáš Lacko, Vašek
Pospíšil, Lukáš Dlouhý, Jiří Novák, Maria
Kirilenková, Lucie Šafářová, Petra Kvitová.
„Na tiskové konferenci v tomto týdnu pak
oznámíme ještě dva zahraniční posily, přičemž
jméno jedné z nich bude pro prostějovské příznivce další skutečnou lahůdkou,“ navnadil
fanoušky Miroslav Černošek.
„Náš tým jsme začali budovat už v březnu na turnaji v Miami a doufám, že jeho kvalitou dosáhneme titulu v letošním ročníku tenisové extraligy.
Chceme se o něj poprat!“, doplnil kapitán týmu
TK AGROFERT Prostějov Jaroslav Navrátil.
Momentálně už byl zahájen prodej vstupenek na
zápasy TK AGROFERT PROSTĚJOV v termínu 16. až 18. prosince 2010. Cena vstupenky je
290 korun Kč (platí na všechny 3 dny) a při nízké
kapacitě haly je předpoklad, že brzy bude vyprodáno!
-pk-

Čtvrtek 16. 12. 2010 od 10.00 hodin
TK Agrofert Prostějov – PSK Olymp Praha
Pátek 17.12. 2010 od 10.00 hodin
TK Agrofert Prostějov - vítěz skupiny “C“
(I.ČLTK Praha, TK Spartak Jihlava,
TCF Purum Mariánské Lázně)
Sobota 18.12. 2010 od 10 hodin
Finálové utkání o mistra ČR

na všechny 3 dny

PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s TK AGROFERT PROSTĚJOV
a marketingovou společností TK PLUS přichází na prahu odcházející sezóny
s dárkem pro všechny tenisové příznivce.

Speciál „PROSTĚJOVSKÝ TENIS SE VYHŘÍVÁ NA VÝSLUNÍ,
aneb TK AGROFERT tuzemským hegemonem!“
bude věnován jjak pprávě končícímu roku 2010,, tak i nadcházejícímu
j
vrcholu v ppodobě Tenisové extraligy
gy smíšených
ý družstev,, v
níž se bude bojovat
j
o titul mistra České republiky
p
y a s tím souvisejícímu
j
kompletnímu
p
servisu. Přílohu najdete
j
v rámci klasického
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už příští týden, tj. v PONDĚLÍ 13. PROSINCE 2010. A zaměřena bude nejen na
„A“-družstvo,, ale svůjj prostor
p
dostanou také mládežnické výběry
ý y TK Agrofert.
g
Vězte tedy, že se máte skutečně na co těšit!
CHYSTÁME PRO VÁS HNED ŠESTNÁCT STRAN O TENISU NAVÍC!
Z tenisového soudku vám chystáme přednést následující menu:
* exkluzivní rozhovory se šéfkou tenisových projektů Petrou Píchalovou-Langrovou, trenéry Jaroslavem Navrátilem, Ivo
Šilhánkem, Jaroslavem Machovským a dalšími mládežnickými odborníky
* ptali jsme se také Tomáše Berdycha, Jana Hájka, Jiřího Nováka, Lucie Šafářové, Petry Kvitové i nové posily Marie Kirilenkové
* představíme vám kompletní „A“-tým TK Agrofert Prostějov včetně realizačního týmu a členů vedení klubu, který bude za
pár dnů bojovat o další mistrovský titul
* chybět nebude kompletní rozlosování Extraligy ČR smíšených družstev mužů a žen
* seznámíme vás se vším podstatným, co tato sezóna přinesla
* okénko k mládežnickým týmům TK Agrofert Prostějov
* exkluzivní fotografie nejen z kurtů, ale i ze zákulisí

PŘIPRAVOVANÝ SPECIÁL BY NEMĚL CHYBĚT V RUKÁCH ŽÁDNÉHO FANOUŠKA
PROSTĚJOVSKÉHO TENISU. NEJLEPŠÍ SERVIS „BÍLÉHO SPORTU“ VYJDE JAKO
SOUČÁST VEČERNÍKU V PONDĚLÍ 13. PROSINCE 2010!

Už v pátek se koná tenisový „Večer mistrů a medailistů 2010“
10.12.2010 od 17.00 hodin,
Hotel Tennis club v Prostějově

PROSTĚJOV - Už podeváté se bude
v prostorách Národního tenisového centra Morava konat „VEČER
MISTRŮ A MEDAILISTŮ“.
Slavnostní událost, na které majitelé
prostějovského klubu oceňují největší
úspěchy, se uskuteční 10. prosince. A
že bude co slavit - Berdychovo finále Wimbledonu a semifinále Roland
Garros, semifinále Petry Kvitové v
All England Clubu, stejně jako kralování prostějovského klubu českému

mládežnickému tenisu. Starší žáci a
dorost se stali mistry ČR, mladší žáci,
týmy mini a babytenisu skončily na
stříbrném stupni!

Sál prostějovského hotelu Tennis
Club zaplní nejen úspěšní prostějovští
tenisté, ale především rodiče tenisových nadějí, představitelé obchodních
partnerů, stejně jako zástupci města Prostějov a Olomouckého kraje.
„Bez vstřícnosti obchodních partnerů
bychom nemohli zajišťovat kvalitní

podmínky pro výchovu talentů, od
začátku je pak rozhodující přístup
rodičů, jejich obětavost a spolupráce
s nimi je základní předpoklad našich
společných úspěchů,“ říká už tradičně Miroslav Černošek. Prostějovský
tenisový klub loni mj. ocenil prezidenta Českého tenisového svazu Ivo
Kaderku, který z rukou Miroslava
Černoška a Jiřího Nováka převzal
Cenu za celoživotní přínos prostějovskému tenisu.
-pk-

PROSTĚJOV - Hráčka TK Agrofert
Petra Kvitová získala prestižní
ocenění organizace WTA, byla
zvolena nováčkem sezóny! Prestižní
ocenění získala dvacetiletá Kvitová
především díky svému úspěchu
ve Wimbledonu, kde došla až do
semifinále! V současné době je Petra
na soustředění v Tatrách, kde trénuje
kondici.“Je to pro mě ohromné
překvapení, přiznám se, že jsem
netušila, že taková cena existuje. Moc
si tohoto ocenění vážím a je to pro
mě velké povzbuzení do další práce,“
okomentovala Petra Kvitová ocenění
WTA.

Na londýnské trávě porazila mimo
jiné Azarenkovou či smetla pozdější
světovou jedničku Wozniackou, která
ocenění pro pro nováčka roku získala
v loňské sezóně. Podruhé v kariéře
a poprvé od roku 2005 byla hráčkou
roku zvolena Kim Clijstersová.
Sedmadvacetiletá Belgičanka v této
sezoně získala pět turnajových titulů
včetně US Open a závěrečného Turnaje
mistryň. Aktuálně jí patří třetí místo
v žebříčku za Wozniackou a Věrou
Zvonarevovou.
Belgičanka Justin Heninová dostala
ocenění za comeback roku, když se v
lednu vrátila po dvouleté pauze a hned

postoupila do finále Australian Open a
získala dva tituly. Nejlepším deblovým
párem byly zvoleny Gisela Dulková a
Flavia Pennettaová, které spolu vyhrály
sedm turnajů. Za charitativní činnost
byla oceněna Ruska Maria Šarapovová,
která mimo jiné jako ambasadorka
Organizace spojených národů navštívila
děti postižené tragédií v Černobylu.
Šarapovovou rovněž fanoušci zvolili
nejoblíbenější tenistkou a nejlépe se
oblíkající se hráčkou na okruhu. Další
Ruska Jelena Dementěvová, která
po sezoně ukončila kariéru, podruhé
získala cenu Karen Krentzckeová za
smysl pro fair play.
-pk-

Prostějovská tenistka Petra Kvitová se stala
podle WTA „NOVÁČKEM SEZONY 2010“!

Házená, futsal

29. listopadu 2010

Nečekaná ztráta v podzimní domácí derniéře!
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1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR, 10. KOLO

TJ S O K O L K O S T E L E C
T
NA HANÉ-HK
TJ BY S T Ř I C E
POD HOSTÝNEM
Poločas:
17:15
Průběh utkán:
2:3, 4:6,
Sedmimetrov hody: 5/4:6/5
6:8, 7:11, 12:13, 17:15, 20:17,
Vyloučen:
7:4
Rozhodčí:
Toko a Pavlíček 25:20, 28:25, 29:28, 32:31,
33:35.
Divák:
120
Sestava a branky Kostelce n.H.:

Trenér:
Vedouc týmu:

Alois Jurík
Radek Navrátil.

K 33:35 B
D
DVŮR
KRÁLOVÉ NAD
LABEM - Domácí loučení háL
zenkářů TJ Sokol Kostelec na
Hané s podzimní částí 1. ligy
mužů bylo smutné. Hanáci totiž nezvládli závěr dobře rozjetého utkání proti Bystřici pod
Hostýnem a v desátém kole letošního ročníku soutěže utrpěli
premiérovou porážku na vlastní palubovce.
Bez chybějící trojice opor
Varhalík, Vymětal, Ševčík nezačali Kostelečtí dobře. „Úvod jsme
nezachytili, hráli v křeči a skoro
celý první poločas marně dotahovali náskok soupeře. Až před

PROHRA

Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011

JAK SE HRÁLO...

KAM za prvoligovou házenou

11. kolo, sobota 11. prosince 2010, 17:00 hodin: Ostrava - Dvůr
Králov n.L., Košutka Plze - Kostelec n.H. (rozhodčí: Kozler,
Mošna), Bystřice p.H. - Litovel, Náchod - Karvin SCM (17:30),
Praha-Chodov - Šumperk (neděle 12.12., 13:00), Nov Vesel - Jičín

Pv

30:27

S

PROSTĚJOV - S cílem potvrdit
bodový zisk z předchozího kola
na půdě Telnice nastoupili
vůbec k poslednímu utkání
tohoto roku házenkáři
prostějovského Sokola II na
domácí palubovce proti celku
Sokolnic. Závěrečný duel
podzimní části „jihomoravské“
skupiny druhé ligy si totiž
svěřenci dua Černíček
starší - Ordelt v Hustopečích
předehráli.
Po počátečním vyrovnaném
stavu začali domácí borci od 7.
minuty postupně navyšovat své
vedení,které si zasloužili dobrou
obranou a z ní vycházeli do

rychlých protiútoků. V brance své
spoluhráče podržel Hrubý, který
za celý první poločas pustil za svá
záda pouze 10 branek a pomohl
vytvořit pohodlný náskok čtyř
branek po poločase.
Do druhého dějství nastoupil
Prostějov ve stejném tempu a
brzy si vytvořil až šestigólový
náskok - 38. 19:13. Kdo čekal
jednoznačnou záležitost, hodně se
spletl. Hosty paradoxně nakoplo
dvojnásobné oslabení,které
přečkali bez obdržené branky a
začali postupně ukrajovat vedení
Prostějova. Dostali se dvakrát
na dostřel jediné branky (25:24
a 27:26), ale domácí si tolik
potřebné body sebrat nenechali a
závěr zápasu zvládli na výbornou.
Házenkáři Prostějova tak mohli
oslavit další domácí vítězství a

trochu se uklidnit před těžkými
jarními boji.
„Podali jsme velmi dobrý výkon
v obraně hlavně v prvním
poločase, kdy nejvíce vyčníval
novic Kozlovský. Dobře nám
zachytal brankář Hrubý a v útoku
se nejvíce prosazovali Valach
s Jurečkou. Své zkušenosti opět
výborně prodal Tomáš Flajsar.
Oceňuji bojovnost celého
týmu,kdy jsme se dokázali
vymanit z určité krize ve druhém
poločase a těžké utkání dovézt
do vítězného konce. Doufám,
že tento zápas naznačil naše
možnosti pro jarní dějství, v
němž musíme získat více bodů
než na podzim,“ sdělil Večerníku
Tomáš Černíček starší, jeden
z dvojice koučů TJ Sokol II
Prostějov.
-tj, pk-

-pk-

TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
TJ SOKOL
SOKOLNICE
Průběh utkán: 1:0, 3:3,
7:3, 10:4, 11:7, 12:9, 14:10,
16:11, 19:13, 20:16, 24:21,
25:24, 27:26, 30:27

Poločas:
14:10
Sedmimetrov hody: 7/5:5/5
Vyloučen:
4:5
Rozhodčí:
Smékal,Steiger
Divák:
70

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý - Kamený.
Černíček 3
Kozlovský 1
Valach 10/5
Flajsar T. 4

Juráček 1
Bydžovský 1
T. Jurík 1
Šestořád
R. Nevrlý 1

Obručník, Vítek, Torpédo-Pepíno 4:3
(2:1), Jančík 3, Coufal - Rozehnal 3,
Chachar team-Dubany B 4:2 (2:2),
4.kolo:
Vyprahlo-Ariston A 1:3 (1:2), Vaněk 2, Hochman, Kolařík - Hradil,
Machač - Hirsch 2, Lisický, ČK: - Kawij.
Frýbort, Mechechelen-Jiřina 2:4
8 5 2 1 26:1417
(2:1), Ošlejšek 2 - Kolkop 2, Husařík, 1. Memphis
6 4 1 1 28:1313
Zdráhal, Vrchoslavice-Vyprahlo 2. Zdětín
7 4 1 2 20:1713
0:5 (-1:-1), Ariston A-Mechechelen 3. Torpédo
5:6 (3:2), Hirsch 2, Klimeš, Lisický, 4. Chachar team 5 4 0 1 21:1212
Všianský - Ošlejšek 3, Dostál, Dostál, 5. Anděl
5 3 2 0 24:1111
Pavlát, Jiřina-Vrchoslavice 6:3 6. Kohouti
5 3 1 1 19:1910
(2:3), Zdráhal 2, Havlíček, Kolkop, 7. Pepíno
7 2 1 4 20:24 7
Svozil, Zbožínek - Holub 2, Kunc, 8. Ariston B 6 2 0 4 14:20 6
Nezamyslice-Zavadilka A 0:3 (0:2) 9. Skalka B
6 1 2 3 16:21 5
- Haluza, Matula, Petržela, Skalka 10. Warriors
5 1 0 4 9:14 3
A-Bexim 4:2 (1:0), Žondra 2, Chum, 11. Čehovice
5 1 0 4 8:19 3
Pinkava - Gréza, Langr, Zavadilka 12. Dubany B 7 1 0 6 10:31 3
A-Bedihošť 5:0 (4:0), Peka 2, Haluza,
Petržela, Štastný, Nezamyslice- Kanonýři: 9 - Hlavinka Martin (Zdětín),
Likérka 2:5 (1:3), Konupka, Přídal - 8 - Los Tomáš (Zdětín), 6 - Jančík Martin
Ambroz 2, Babica 2, Janča, Bedihošť- (Torpédo), Korbel Vlastimil (Pepíno),
Skalka A 5:2 (4:0), Kresta 2, Kolda, Langer Tomáš (Zdětín), Obručník
Rozehnal, Škop - Pinkava 2, Bexim- Michal (Memphis), Rozehnal Lukáš
Nezamyslice 7:3 (2:0), Dohnal 5, (Pepíno), Vogl Martin (Kohouti), Šlézar
Doležel, Gréza - Fialka 2, Přídal, Jakub (Anděl).
Skalka A-Likérka 5:5 (1:1), Sedlák 2,
Žondra 2, Pinkava - Ambroz 2, Babica
II.B.TŘÍDA
2, Novák.
5.kolo:
1. Jiřina
7 6 0 1 42:2118
Katastrofa-Atletiko 1:1 (0:0), Jareš 2. Mechechelen 8 5 2 1 32:2017
Kotlár, Vzducholoď-Pokop 5:4 (3:3),
3. Dubany A 6 5 0 1 22:1415
Hodulák 2, Piňos 2, Studený - Šlambor
4. Likérka
7 4 1 2 32:3513
3, Cigr, Betis-Katastrofa 8:3 (3:0),
5. Ariston A 5 3 0 2 23:18 9
Masný 3, Kočíř 2, Pella, Šmíd, Šťastný
6. Zavadilka A 5 3 0 2 14:11 9
- Burget, Hubáček, Jareš, Atletiko7. Bedihošť
7 3 0 4 22:31 9
Mloci 4:4 (2:3), Kotlár 2, Šimíček
8. Relax PV B 6 2 2 2 16:18 8
2 - Dvořák 2, Prokop, Vildomec,
Katastrofa-Vzducholoď 1:10 (0:4),
9. Skalka A
7 2 1 4 21:21 7
Jareš, vlastní - Adamík 3, Piňos 3,
10. Vrchoslavice 6 2 1 3 15:18 7
Hodulák, Navrátil, Studený, Betis11. Bexim
7 2 1 4 21:27 7
Pokop 1:2 (0:0), Vydržel - Vojtíšek,
12. Vyprahlo
7 2 0 5 11:16 6
Šlambor, Atletiko-Griffins 1:5 (1:3),
13. Nezamyslice 8 0 0 8 16:37 0
Kotlár - Koudelka 2, Coufal, Hatle,
Kanonýři: 12 - Ošlejšek Radek Kolkop, Mloci-Zavadilka B 1:10
(Mechechelen), 10 - Babica Jiří (0:5), Štěpánek - Frňka 4, Chmelík
(Likérka), Mazouch Tomáš (Jiřina), 9 - 2, Doseděl, Hupšil, Sedláček, Šrot,
Bross Petr (Bedihošť), Kolkop Martin Betis-Griffins 2:7 (1:3), Masný, Pella
- Coufal 2, Kolkop 2, Bílek, Hatle,
(Jiřina), Novák Petr (Dubany A).
Maděrka, Pokop-Botafoga 3:4 (1:1),
Kazda 2, Vojtíšek - Vybíhal 2, Jamrich,
II.A.TŘÍDA
Vašek, Griffins-Zavadilka B 6:2
(3:0), Maděrka 3, Coufal 2, Kolkop 6.kolo:
Torpédo-Warriors 0:5 (0:0), Haluza, Matula, Botafoga-Mloci 5:0
Memphis-Chachar team 3:4 (0:0), (-1:-1).
Antoníček, Drešr, Obručník - Hochman
2, Vaněk, Zbořil, Pepíno-Dubany 1. Vzducholoď 8 7 1 0 44:1722
6 6 0 0 42:9 18
B 2:3 (2:1), Klemsa, Rozehnal - 2. Griffins
Hradil, Kawij, Kawij, Warriors- 3. Zavadilka B 7 5 0 2 33:1615
7 3 3 1 23:1512
Memphis 1:3 (0:0), Lízna - Nakládal, 4. Botafoga

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pokop
8
Kulcao
6
Betis
9
Katastrofa 9
Atletiko
8
DD sport
5
Prostějovičky 5
Mloci
6

4
3
3
1
1
1
0
0

0
2
1
4
2
1
1
1

4
1
5
4
5
3
4
5

24:2812
18:1911
24:3010
19:28 7
20:33 5
7:13 4
7:29 1
10:34 1

Kanonýři: 11 - Hodulák Petr
(Vzducholoď), Piňos Petr (Vzducholoď),
9 - Chmelík Bořek (Zavadilka B), 8 Maděrka Ondřej (Griffins).

Český pohár
1.kolo:
Kohouti-Jiřina 1:10 (0:7), Dokoupil
- Kolkop 3, Mazouch 3, Voral
2, Cetkovský, Husařík, Skalka
A-Zavadilka A 4:0 (2:0), Chlum 2,
Chytil, Žondra, Zavadilka A-Kohouti
8:2 (4:1), Petržela 3, Kolečkář 2,
Kovařík, Sedláček, Valter - Dokoupil,
Gerneš, Jiřina-Skalka A 4:2 (2:0),
Mazouch 2, Kolkop, Voral - Sedlák,
Žondra, Zavadilka A-Jiřina 3:2
(2:2), Sedláček 2, Chmelík - Kolkop,
Mazouch, Kohouti-Skalka A 3:9
(3:2), Dokoupil, Ruszo, Rušil - Žondra
3, Sedlák 2, Chytil, Mlčoch, Mráček,
Pinkava.
2.kolo:
, Anděl-Botafoga 3:2 (1:1), Dokoupil,
Gottwald, Trunda - Suchomel, Vašek,
Relax Prostějov B-Dubany 2:4
(1:3), Gryglák, Peka - Urban 3, Keluc,
Dubany-Anděl 2:3 (1:1), Keluc
2 - Nečas 2, Gottwald, BotafogaRelax Prostějov B 1:6 (0:4), Vybíhal
- Matoušek 3, Ján, Peka, Pořízka,
Dubany-Botafoga 4:5 (2:1), Kawij,
Keluc, Novák, Urban - Vašek 2,
Jamrich, Suchomel, Vybíhal, AndělRelax Prostějov B 3:3 (1:1), Gottwald
3 - Kucharčuk 2, Fabiánek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anděl
Jiřina
Skalka A
Zavadilka A
Relax PV B
Dubany
Botafoga
Griffins
Indiana
Bedihošť
Ariston A
Kohouti

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3

2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

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

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

9:7
16:6
15:7
11:8
11:8
10:10
8:13
0:0
0:0
0:0
0:0
6:27

7
6
6
6
4
3
3
0
0
0
0
0

Chytil 2
Jurečka 6
Ordelt
Trenéři:

VÝHRA

JAK SE HRÁLO...
nehlášen výsledky 9. kola: Zlín - Maloměřice 40:32 (22:13),
Sokolnice - Kuřim 31:23 (14:10)
10. kolo: Kuřim - Hustopeče 35:30, Velk Meziříčí - Ivančice
, Prostějov - Sokolnice 30:27, Maloměřice – Telnice 40:30,
Havlíčkův Brod – Bohunice, Brno-Juliánov - Zlín.
1. Maloměřice
2. Zlín
3. Hustopeče
4. Ivančice
5. SK Kuřim
6. Sokolnice
7. Bohunice
8. Havlíčkův Brod
9. Velk Meziříčí
10. Prostějov
11. Telnice
12. Juliánov

PRŮBĚŽNÁ
11
9
11
9
10
11
9
9
9
11
10
9

TABULKA
8 0 3
6 2 1
5 4 2
6 1 2
6 0 4
5 1 5
4 1 4
4 1 4
3 1 5
3 1 7
1 2 7
1 0 8

358:309
311:249
333:308
245:205
316:313
296:306
234:237
220:247
246:238
293:337
279:329
203:256

16
14
14
13
12
11
9
9
7
7
4
2

KAM za prvoligovou házenou
11. kolo, sobota 11. prosince 2010, 17:00 hodin: Zlín - Havlíčkův
Brod, Ivančice – Kuřim, Hustopeče - Prostějov (předehráno
32:21), Bohunice - Velk Meziříčí (neděle 5.12., 15:00), Sokolnice
- Maloměřice (předehráno 29:31), Telnice - Brno-Juliánov (neděle
5.12., 17:00).
-pk-

Kam a kdy na futsal

* futsalové výsledky * futsalové výsledky
I.třída

10. kolo

Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt

Prostějovští házenkáři se loučili vítězně. Naštěstí...

nehlášen výsledky 9. kola: Ostrava - Šumperk 27:30 (14:13), Nov
Vesel - Karvin SCM 28:29 (16:14)
10. kolo: Kostelec n.H. - Bystřice p.H. 33:35, Litovel – Náchod
28:18, Dvůr Králov n.L. - Košutka Plze, Šumperk - Nov Vesel 32:32,
Karvin SCM - Praha-Chodov , Jičín „B - Ostrava 29:25
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Šumperk
10
7 1 2
300:286 15
2. Litovel
10
7 0 3
281:246 14
3. Karvin SCM
9
6 1 2
250:217 13
4. Bystřice p.H.
10
6 0 4
328:309 12
5. Košutka
9
5 0 4
237:221 10
6. Náchod
10
5 0 5
265:275 10
7. Kostelec n.H.
10
5 0 5
281:298 10
8. Jičín „B
10
5 0 5
263:280 10
9. Chodov
9
4 0 5
261:265
8
10. N.Vesel
10
3 1 6
286:287
7
11. Dvůr Králov
10
3 0 7
270:293
6
12. Ostrava
11
1 1 9
290:335
3

„B (neděle 12.12., 16:30).

mrzí dvojnásob. Doplatili jsme
na slabší obranu, z hráčů vynikal
skvělý Vasyliev. A tři absentéři
nám scházeli opravdu citelně,“
litoval zkušený kouč.
Jeho kolektiv si před závěrem
podzimu zkomplikoval situaci.
„Je velká škoda první porážky
doma v téhle sezoně. Přišli jsme
tím o dva plusové body v tabulce pravdy, kde jsme teď na nule.
A protože sestupují hned čtyři
celky, bude při značné vyrovnanosti soutěže jaro dost hektické
a nervózní. Nám se spodek tabulky nepříjemně přiblížil, proto
musíme v posledním letošním
utkání na hřišti Košutky udělat
maximum, abychom bodovali,“
burcoval Jurík směrem k nedělnímu duelu.
-son-

L. Chalupecký 1
Šuba
Divi
Kosina 2

Jurka 4
Paták 8
M. Grulich 5
J. Grepl
M. Grepl

Kaláb
Navrátil
Varha
Vasyliev 9
T. Grulich 4

2.. L
2
LIGA,
I G A,
IG
A, S
SKUPINA
K P
KUPI
KU
PII NA
AM
MORAVA-JIH
O R AV
ORAV
OR
AVAA-JI
AA
-J
JII H

Házenkáři Kostelce ztratili slibně rozehraný duel s Bystřicí...
H
přestávkou šel výkon mužstva
nahoru a skóre se nám podařilo
otočit,“ popisoval trenér Sokola
Alois Jurík.
Po změně stran jeho svěřenci v náporu pokračovali. „Tým se chytil,
předváděl solidní házenou a v nejlepší pasáži zápasu zvyšoval brankový odstup od Bystřice. Pak ale
bohužel přišel výpadek, kdy jsme
mezi 46. a 51. minutou inkasovali
čtyřikrát v řadě za sebou a z 29:25
bylo rázem srovnáno na 29:29,“
pokračoval Jurík.
Nepomohlo ani to, že další dva
góly vstřelili kostelečtí borci.
„Od stavu 31:29 patřil zbytek
střetnutí hostům, v jejichž dresu
zářil Vacula. Koncovku jsme vůbec nezvládli a zbytečně přišli o
výhru, což v domácím prostředí
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NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Kanonýři: 6 - Mazouch Tomáš (Jiřina),
5 - Gottwald Petr (Anděl), Kolkop
1. LIGA
Martin (Jiřina), Žondra Libor (Skalka SOBOTA 11.12.2010, 15:00-17:30 hodin, Kostelec n.H.:
A), 4 - Keluc Lubomír (Dubany), Urban 15:00 SK Skalka „A“ - ŹE-STAV Nezamyslice, 15:40 ŹE-STAV
Tomáš (Dubany).
Nezamyslice - Vrchoslavice, 16:20 Mechechelen Prostějov - SK Skalka
„A“, 17:00 Vrchoslavice - Mechechelen Prostějov
NEDĚLE 12.12.2010, 13:20-18:30 hodin, Kostelec n.H.:
VETERÁNSKÁ SOUTĚŽ
13:20 Relax Prostějov „B“ - Bedihošť, 14:00 Vyprahlo Konice - Likérka M.
Prusy, 14:40 Bedihošť - Bexim Paletten, 15:20 Relax Pv „B“ - Likérka M.
2.kolo:
Prusy, 16:00 Vyprahlo Konice - Bexim Paletten, 16.40 Likérka M. Prusy Zavadilka-Štika 6:1 (-1:-1), Novák Bedihošť, 17:20 Relax Pv „B“ - Vyprahlo Konice
2.A LIGA
2, Škultéty 2, Kaláb, Valný - Hubšil,
Němčice-Moritz 5:2 (-1:-1), Horák 5 NEDĚLE 12.12.2010, 8:00-18:00 hodin, Nezamyslice n.H.:
- Kubíček, Sedlář, Litrpůl-Vícov 7:2 8:00 FC Anděl - Zdětín, 8:35
FC Pepino Konice - FC Menphis, 9:10
(-1:-1), Zapletal 3, Ohlídal 2, Frýbort, Torpedo Prostějov - Zdětín, 9:45 FC Anděl - FC Pepino Konice, 10:20
Křesala - Holinka, Vlach, Štika-Kulcao Zdětín - FC Menphis, 11:00 Kohouti Otaslavice - Torpedo Pv, 11:35 FC
2:6 (-1:-1), Pospíšil, Rozehnal - Bílý Menphis - SK Dubany „B“, 12:10 FC Warriors - FC Anděl, 12.45 S K
2, Zapletal 2, Směšný, Tichý, Moritz- Dubany „B“ - SK Ariston 92 „B“, 13:20 Agro Vláčil Čehovice - Kohouti
Zavadilka 3:3 (-1:-1), Sedlář 2, Pávek - Otaslavice, 14:00 Chachar Team - SK Skalka „B“, 14:35 SK Ariston 92
Kaláb, Novák, Škultéty, Vícov-Němčice „B“ - FC Warriors, 15:10 Agro Vláčil Čehovice - Chachar Team, 15:45 FC
3:7 (-1:-1), Minx 2, Rajchman - Horák Warriors - SK Skalka „B“, 16:20 Chachar Team - SKAriston 92 „B“, 16:55
5, Zatloukal, Štěpánek, Kulcao-Litrpůl SK Skalka „B“ - Agro Vláčil Čehovice
1:3 (-1:-1), Bílý - Frýbort, Křesala,
2.B LIGA
Zapletal.
NEDĚLE 12.12.2010, 8:00-13:20 hodin, Kostelec n.H.:
8.00 DD Sport Dubany - Kulcao Prostějov, 8:40 SK Griffins 98 Prostějov
1. Kulcao
4 3 0 1 20:7 9
- Real MB Prostějovičky, 9:20 Mloci - DD Sport Dubany, 10:00 Kulcao
2. Litrpůl
4 3 0 1 15:6 9
Pv - Real MB Prostějovičky, 10:40 KMK Katastrofa - SK Griffins 98 Pv,
3. Němčice
4 3 0 1 18:14 9
11:20 Real MB Prostějovičky - Mloci, 12:00 DD Sport Dubany - SK
4. Zavadilka 4 2 1 1 12:7 7
Griffins 98 Pv, 12:40 Mloci - KMK Katastrofa
5. Moritz
4 1 1 2 12:14 4
PROSTĚJOVSKÁ FUTSALOVÁ LIGA VETERÁNŮ:
6. Vícov
4 1 0 3 7:21 3
NEDĚLE 12.12.2010, 14:00-18:30 hodin, Prostějov:
7. Štika
4 0 0 4 4:19 0
14:00 Vícov - Kulcao Prostějov, 14:40 Moritz - Litrpůl, 15:20 Štika - Vícov,
Kanonýři: 10 - Horák (Němčice), 6 - 16:00 Kulcao Pv - Zavadilka Prostějov, 16:40 Litrpůl - Němčice n.H., 17:20
Bílý (Kulcao), 5 - Gottwald (Kulcao).
Zavadilka Pv - Moritz, 18:00 Němčice n.H. - Zavadilka.
-koc, pk-

jakým
k systémem se hhrají regionální
l futsalové
f
l
soutěže
V prvním běhu jsou regionální
futsalové soutěže, které před
touto sezónou plynule
přešly
py
p y pod
p
hlavičku ČMFS. V soutěžním
ročníku 2010/2011 se 1.ligy okresu
Prostějov zúčastní 13 družstev,
které se střetnou jednokolově každý
s každým. Po odehrání základního
kola 1. ligy budou týmy na 1.-10.
místě hrát nadstavbovou část 1. ligy
(jednokolově každý s každým),
vítěz této soutěže má právo účasti
v Olomouckém krajském přeboru
ročníku 2011/2012.
Další mužstva (celkem 24 týmů)
byla rozdělena do 2 skupin - 2. A
ligy a 2. B ligy po 12 účastnících
V obou skupinách 2. ligy (2.A,
2.B) se nejprve nalosované celky
utkají jednokolově každý s každým
v rámci své skupiny. Po skončení

této fáze soutěže se družstva rozdělí
následovně:
a) týmy na 1.- 3. místě obou skupin
2. ligy (2.A, 2. B ligy), doplněné o
mužstva na 11.-13. místě 1. ligy po
základní části (tj. celkem 9 týmů)
vytvoří nově ustavenou 2.ligu - baráž,
ve které se bude hrát jednokolově o
2 postupová místa do 1.ligy okresu
Prostějov v sezoně 2011/2012,
b) týmy, které se po základní části
soutěže 2.A, resp. 2.B ligy umístily na
4.-7. místě plus lepší celek z 8. místa
2.A nebo 2.B ligy se jednokolově
střetnou o umístění v nově ustavené
3.lize okresu Prostějov - 9 mužstev,
c) horší mužstvo, které skončilo na
8. místě po základní části 2.A, resp.
2.B. ligy plus týmy z 9.-12. místa
ze skupin 2. ligy po základní části
vytvoří 4.ligu okresu Prostějov, kde

bude hrát jednokolově o umístění 9
mužstev.
Body a skóre ze základní části se
do nadstavbové části nepřenášejí.
Výjimkou je nadstavba 1. ligy
okresu Prostějov, kde si mužstva na z
1. - 4. místa po základní části soutěže
přinášejí do dalších utkání bodovou
bonifikaci 4, 3, 2 a 1 bod.
Prosincovými turnaji bude dohrána
základní část soutěží, mužstva se ve
smyslu propozic rozdělí do nových
skupin (1.-4. třídy) a budou s novými
losovacími čísly hrát o konečné
umístění. Na ppřání Regionální
g
subkomise ČMFS nebudu používat
termín liga, ale třída okresní soutěže.
Zápasy v nadstavbové části začnou
o víkendu 8. a 9. ledna 2011, rozpis
zápasů bude zveřejněn na začátku
ledna 2011.
-koc, pk-

Volejbal

6. prosince 2010

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST

Výsledkový servis
23. KOLO: HC Frýdek-Místek - Salith Šumperk 3:7 (0:3,
1:2, 1:2). Branky a nahrávky: 30. Kolařík (Rozum), 42. Kudláček
(O.Sluštík), 49. O.Sluštík (Langer, Kotásek) - 7. Hulva, 13. Velecký
(Haas), 20. Haas (Červenka), 25. Tesařík (Červenka, Haas),
25. Červenka (Velecký, Haas), 46. Holík (Meluzín, Novosad),
50. Červenka (Tesařík, Velecký) * VSK Technika Brno - HC
Uherské Hradiště 7:2 (2:2, 4:0, 1:0). Branky a nahrávky: 12.
Jelínek (Žalud, Strýček), 15. Šrámek (Kaňkovský), 21. Mráz,
25. Šrámek (Kaňskovský), 37. Odehnal (Strýček, Mráz), 40.
Strýček (Rájnoha, Kosecký), 42. Odehnal (Brzobohatý, Benýšek)
- 1. Mikeš (Piluša, Knebl), 4. Knebl (Mikeš, Piluša) * LHK
Jestřábi Prostějov - SHK Hodonín 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). Branky a
nahrávky: 1. Doseděl (Žajgla), 18. D. Šebek (Coufal), 19. Meidl,
55. Žajgla (Duba) - 60. Hoza (Korotvička) * HC Břeclav - HC
ZUBR Přerov 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 24. Zháňal
(Konečný L., Bolfík) - 2. Kotásek (Hanák, Novajovský), 16.
Ditrich (Kolář), 23. Kotásek (Hanák), 53. Kolář (Sedlák, Vlček),
53. Kočara (Kotásek, Osina) * HC Slezan Opava - HC Plus Oil
Orlová 3:4 (0:2, 1:2, 2:0). Branky a nahrávky: 37. Měch (Tichý),
48. Polok (Tichý), 60. Tichý (Bednárek, Černý) - 16. Luka (Flašar,
Mikšan), 20. Moravec (Vnenk), 36. Ivan (Luka, Moravec), 39.
Luka * HC Uničov - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:3 (0:0, 3:1,
1:2). Branky a nahrávky: 24. Přikryl, 34. Přikryl (Frieb, Rak),
37. Frieb (Pavlas), 51. Diviš - 32. Martiník (Bokroš, Kostelňák),
51. Bokroš (L. Bacul, Martiník), 52. R. Bacul (L. Bacul) * VHK
Vsetín - TJ Nový Jičín 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 4.
Brynecký (Spitzer), 14. Plachtovič (Spitzer, Brynecký), 57. Pelc
(Vaněk, Ševčík) - 12. Hruška (Vrdlovec, Pavlačka), 12. Tomášek
(Uhlár), 22. Pavlačka (Gebauer, Hruška), 53. Vrdlovec (Hruška)
* AZ Havířov volný los. -pkPRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 23 KOLECH:
1. Salith Šumperk
22
2. HC AZ Havířov 2010
21
3. HC Plus Oil Orlová
21
4. LHK Jestřábi Prostějov 22
5. HC Zubr Přerov
21
6. HC Slezan Opava
22
7. HC Nový Jičín
21
8. SHK Hodonín
21
9. HC Bobři Valašské Meziříčí 22
10. HC Břeclav
22
11. VSK Technika Brno
21
12. VHK Vsetín
22
13. HC Uherské Hradiště
22
14. HC Frýdek-Místek
21
15. HC Uničov
21

17
15
15
13
10
11
10
10
8
5
6
6
5
3
3

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

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

2
3
6
7
6
9
8
9
9
11
12
14
12
13
16

121:57
96:50
82:53
87:54
92:56
76:68
65:65
83:77
86:86
59:74
56:73
57:90
54:104
65:111
68:129

57
49
45
41
37
37
35
33
33
26
22
21
20
15
12

kam za hokejem....
24. kolo, středa 8. prosince 2010, 18:00 hodin: Nový Jičín Opava, Orlová - Břeclav, Přerov - Prostějov, Hodonín - Uničov,
Valašské Meziříčí - Technika Brno, Uherské Hradiště - FrýdekMístek, Šumperk - Havířov, Vsetín volný los
25. kolo, sobota 11. prosince 2010, 17:00 hodin: Havířov Uherské Hradiště, Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí, Technika
Brno - Hodonín (hráno v Rosicích), Prostějov - Orlová, Břeclav
- Nový Jičín, Uničov - Přerov (neděle 12.12.), Opava - Vsetín
(neděle 12.12.), Šumperk volný los
-pk-

Filip SMEJKAL bude chybět

a tak „Mora“ zapůjčila Coufala
PROSTĚJOV - K další drobné korekci došlo v kádru
druholigového týmu LHK Jestřábi. Poté, co se zranění útočníka
Filipa Smejkala, který si při obnoveném debutu poškodil
koleno a bude minimálně tři týdny mimo hru, dohodlo se vedení
prostějovského klubu s prvoligovým sousedem HC Olomouc
na výpomoci jiného forvarda. Na střídavé starty přichází
Viktor Coufal (na snímku), který doposud působil stejnou
formou u jiného hanáckého rivala v HC Zubr Přerov, kde se v
devíti utkáních zapsal třikrát do listiny střelců a připsal si také
dvě asistence. Nyní tedy bude do konce probíhajícího ročníku
pendlovat mezi svým mateřským oddílem a prostějovskými
Jestřáby.
- pk-

zprávy z ledové plochy

Prohlášení Fans of Prostějov:
Pyrotechnika je součástí podpory klubu!
Rádi bychom na tomto místě
reagovali na otevřený dopis
vedoucího zimního stadionu
pana Ivo Horáka, v němž apeluje
na fanoušky z „kotle“, aby
nepoužívali na zimním stadionu
pyrotechniku.
Obecně pro fanouškovskou
scénu je pyrotechnika nedílnou
součástí podpory klubu. Jde o
věc sledovanou nejen fanoušky
ale i hráči, kteří toto vnímají
veskrze pozitivně. Používáme
pyrotechniku určenou pro vnitřní
prostory, která není třaskavá,
tudíž minimalizuje nebezpečí
vzniku úrazu nebo požáru.
Přesto se však nelze ubránit
vzniku určitého množství kouře.
Používání pyrotechniky se
stalo v Prostějově postupem let
tradicí, která z naší strany nikdy

na určité bázi domluvy, která zohledňuje moje zdravotní problémy. Ty mi nedovolují dělat hokej
profesionálně, proto je u mě na
prvním místě trénování dětí v kategorii páté a šesté třídy. Aktivní
hraní za mužské áčko je až za tím a
protože se nám daří, občas dostane
před zápasem druhé ligy přednost
právě vedení žáků při jejich utkáních.“
* To znamená, že branek i bodů by
s lepším zdravotním stavem bylo
ještě víc?
„To nechci tvrdit, ale je pravda,
že zdraví mi nedovoluje na sobě
víc hokejově pracovat. Přesto se
mi v probíhajícím ročníku docela
daří, možná až nad moje vlastní
očekávání. Díky za to.“
* Pomáhá, že nastupujete v jedné
pětce s bráchou Davidem, s nímž
si na ledě dost rozumíte?
„Tohle pomáhá určitě. Hrajeme
spolu odmalička, dlouhodobá
spolupráce je znát, na ledě o sobě
víme. Prostě nám to celkově klape.“
* Z týmového hlediska bojujete o
udržení v nejlepší šestce pro nad-

CHTĚJÍ OHNĚ. Fanoušci prostějovských Jestřábů mají o používání světelných efektů jasno...
Foto: Zdeněk Pěnička

Prostějovští hokejisté rozdrtili Drtiče a drží se na špici druhé ligy
Jestřábi rozhodli souboj s Hodonínem už v první třetině
PROSTĚJOV – První
prosincovou sobotu se kořistí
hladových prostějovských
Jestřábů stali hodonínští
Drtiči. Jejich zkázu načal už
po třiačtyřiceti vteřinách Petr
Doseděl a když těsně před
první sirénou zvýšili Šebek s
Meidlem už na 3:0, přepustil
Rajčák své místo mezi třem
tyčemi Šurému. Ten držel
čisté konto až do 55. minuty,
kdy ho překonal Petr Žajgla.

Domácí brankář Slovák ovšem
nakonec také čistý štít neudržel.
Pětadvacet vteřin před koncem
ho o třetí nulu v sezoně připravil
Michal Hoza.
V sobotu do prostějovského
zamrzlého hokejového stánku
zavítali Drtiči z Hodonína. Tento
pro Prostějov atraktivní soupeř,
zřejmě kvůli velkým mrazům
přilákal do hlediště nejspíš
nejslabší návštěvu v letošní
sezóně. Zatímco Jestřábům

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- SHK HODONÍN
1. třetina 3:0
2. třetina 0:0
3. třetina 1:1

Branky a nahrávky:
1. Doseděl (Žajgla), 18. D. Šebek
(Coufal), 19. Meidl, 55. Žajgla (Duba) - 60. Hoza (Korotvička)
Střely na branku: 38:27 Rozhodčí: V. Šutara - R. Adamec, J. Štěpán.
Vyloučení: 6:9 navíc Čuřík osobní trest 10 minut za nesportovní chování, Šimo
(oba PV) 5 minut plus osobní trest do konce utkání - Hoza osobní
trest 10 minut za nesportovní chování, Průdek (oba H) 5 minut plus
osobní trest do konce utkání Využití: 2:1
Oslabení: 0:0 Diváků:

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
P
Peštuka,
ešt
eš
štu
tuka
tuk
ka Fi
F
Finkes
inke
nk
kes
es

Paška, Halouska
Doseděl, Staněk

Jedlička

Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
y
yl
Coufal - P. Šebek - Kryl
tou
o šek
k
Bartošek - Stráněl - Matoušek
tin Kužílek
Ku
K
užžíílíle
lek
Trenéři: Petr Zachar a Martin

Patrik Šebek: Současné umístění nesmíme přeceňovat, ale o šestku se popereme
Je nejlepším střelcem mužstva
LHK Jestřábi Prostějov, s bratrem Davidem se přetahuje o
vedení v kanadském bodování
klubu. Společně táhnou týmovou
ofenzivu a mají výrazný podíl na
tom, že se naši hokejisté trvale drží v popředí druholigové skupiny
Východ. Den před utkáním proti Hodonínu jsme s útočníkem
Patrikem Šebkem vedli následující rozhovor.
* Letošní sezona vám zatím vychází. V čem podle vás spočívá
dosavadní úspěšnost týmu?
„Nevím přesně, jak to tady bylo
v minulém roce, ale pamatuju si,
že nijak zvlášť dobré výsledky
Prostějov neměl. V létě se pak
změnilo vedení, které s sebou přivedlo nové lidi do managementu
a ti se postarali o zajištění poměrně kvalitního hráčského kádru.
Kluci, co zde teď hrají, mají zájem, všechno funguje a můžeme
si jen přát, aby to takhle šlo dál.“
* Daří se vám i osobně, dáváš góly
a docela hodně boduješ. Jste spokojen se svými vlastními výkony?
„S Prostějovem spolupracujeme

nepřinesla zranění, kontumaci
utkání, nebo jakýkoliv problém,
s výjimkou pochopitelné
nespokojenosti následných
uživatelů ledové plochy.
Samozřejmě chápeme nelibost
sportovní veřejnosti užívající
zimní stadion po utkání. Proto
se pokusíme nalézt cestu, jak se
následnému dýmu vyvarovat
aniž bychom museli opustit od
prezentace pomocí pyrotechniky.
Byli bychom však neradi, aby
zúčastněné strany podlehly
společenské, uměle vyvolané
atmosféře odsuzující tzv. pyro.
Věříme, že nalezneme kompromis
jak uspokojit jak uživatele ledové
plochy, tak Domovní správu, tak
naši touhu podpořit náš klub.
Fans of Prostějov

stavbovou část, což by znamenalo
jistotu postupu do play off. Má
LHK takovou kvalitu, aby umístění do šesté pozice uhájil?
„Na začátku sezony jsme měli
příznivý los, který nám umožnil
rychle nasbírat hodně bodů a tím
se dobře nastartovat. Od toho se
odvíjí všechno další, teď to bude
okolo vánoc gradovat. Tabulka je
velmi vyrovnaná, čekají nás těžcí
soupeři. My se samozřejmě budeme snažit v první šestce udržet a
uděláme pro to maximum.“
* Bavíte se s klukama v kabině o
tom, kam až by šlo takhle slibně
rozjetý ročník dotáhnout?
„Tohle radši moc neřešíme. Před
sezonou byla cílem oddílového
vedení hlavně celková stabilizace
prostějovského hokeje a v případě
áčka boj o osmičku. Proto bych
současné čtvrté místo moc nepřeceňoval. Jak jsem říkal, máme
před sebou sérii náročných utkání,
soutěž je vyrovnaná a každá porážka nás může odsunout v tabulce dolů. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, jak vše dopadne.“
Marek Sonnevend

chyběl zraněný Smejkal a do
olomoucké juniorky uvolněný
Zachar, v sestavě se naopak
objevili jak Patrik Šebek, tak i
Meidl a premiérově také Coufal,
získaný na střídavé starty z
Olomouce. Drtiči nastoupili do
utkání s Tomášem Rajčákem v
brance, ale bez marodů Peše a
Beni ale naopak se do sestavy
vrátil uzdravený Vaškovič.
Mladý hodonínský golman, jenž
dostal přednost pře Šurým, však
musel už po 43 vteřinách lovit
puk ze své klece. Domácí využili
bleskově svou přesilovku po
vyloučení Juráska a Petr Doseděl
od modré otevřel brankový účet
zápasu – 1:0. Branka hosty hodně
srazila do kolen a Jestřábi byli
jasnými pány na hřišti. V šestnácté
minutě byl vyloučen hostující
Hoza, a Prostějov opět udeřil. Po
minutě a půl hry v početní výhodě
vypálil Coufal, Rajčák puk pouze
vyrazil a David Šebek jej pohotově
zasunul do sítě – 2:0. A po další
minutě a třiceti vteřinách bylo
pro hosty ještě hůř. Radek Meidl
vyzrál na bránící hráče Hodonína
a i když jeho první pokus Rajčák
zneškodnil, dostal se domácí
útočník i k dorážce, ze které se
už nemýlil – 3:0. Po této brance
došlo ke střídání v hodonínském
brankovišti a Rajčáka nahradil
Michal Šurý.
Do druhé třetiny nastoupili
hosté s viditelným odhodláním,
ale Slovák v brance Prostějova
byl vždy tam, kde být měl.
Stoprocentní šance měli ale
naopak opět domácí. Nejprve
Duba a chvíli po něm i Šimo si
však vylámali zuby na Šurém. V
polovině zápasu se začalo mírně
přiostřovat a trestná lavice byla na
obou stranách v plné permanenci.

Domácí měli dokonce výhodu
téměř devadesáti vteřin
dvojnásobné přesilovky a i když
ji téměř celou strávili v útočném
pásmu, další gól nepřidali. Ve
33. minutě pálil tvrdě hostující
kapitán Pokorný, ale Slovák proti
jeho pokusu vytasil ukázkový
semafor a podobně zlikvidoval i
šance Hozy a v samotném závěru
druhé části i Rehuše, jenž si to
na brankáře Jestřábů upaloval ve
vlastním oslabení.
Úvod poslední části nabídl hostům
velkou šanci na korigování
výsledku, když byl na 5 minut plus
do konce zápasu vyloučen Jestřáb
Šimo, leč Drtičům dnes nebylo
přáno vstřelit branku. Stejným
trestem byl v osmačtyřicáté minutě

„odměněn“ i hodonínský
Průdek, ale ani domácí svou
pětiminutovou početní výhodu
nepřetavili v další přesnou trefu.
Co se ale Prostějovu nepodařilo
v přesilovce, to se jim povedlo
po dvou minutách hry v pěti na
obou stranách. Duba přihrál mezi
kruhy na Petra Žajglu, který trefil
přesně a definitivně uklidnil své
spoluhráče – 4:0. V poslední
minutě se nakonec hostě přece
jen dočkali. Vyloučení Davida
Šebka potrestal půl minuty před
závěrečnou sirénou Michal Hoza,
ale jelikož hosté vstřelili pouze
jednu branku, slavili po závěrečné
siréně výhru zaslouženě domácí
hráči – 4:1. -pk-

ze střídaček
PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Konečně se nám v tomto utkání podařil
vstup do zápasu, vyšly nám v první třetině dvě
přesilovky, což si myslím, že rozhodlo. Dali jsme
v první třetině tři branky a pak už to víceméně jen
udržovali. Je škoda tří, nebo čtyř vyložených
šancí ve druhé třetině, které zůstaly nevyužity. Takové
příležitosti by se proměňovat měly. Ovšem to je ta naše
nemoc, upracované branky dáme, ale vyložené šance
téměř do prázdné branky ne..“
Svatopluk ČÍHAL - trenér SHK Hodonín:
„Myslím, že výsledek je zasloužený. My do zápasu
nastoupili hodně laxně, jakoby už bylo po vánočních
svátcích. Hned z první nahazované střely jsme dostali
branku, což náš přístup jen podtrhlo. Na druhou stranu
domácí hráli s takovým nasazením, které nám chybělo, takže
jsme celý zápas tahali za kratší konec. Prostějovští šli prostě
vítězství víc naproti a odhodlaněji.“
-red-

SOUBOJ S RIVALEM Z HODONÍNA HODNĚ BOLEL, O TO SLADŠÍ BYLA PRO
PROSTĚJOVSKÉ JESTŘÁBY ODMĚNA.
FOTO: Z. PĚNIČKA

Volejbal

6. prosince 2010

Ženy VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
hostí ve čtvrtek Lodž. A musí zvítězit!
PROSTĚJOV - Zápas o naději.
Tak se dá stručně pojmenovat
utkání 3. kola základní skupiny
D evropské CEV Champions
League 2010/11 mezi volejbalistkami VK Modřanská Prostějov
a Organika Budowlani Lodž.
Oba týmy získaly ve svých dvou
předchozích utkáních jediný set
a šanci na postup do play off si
tak zachová pouze vítěz nadcházejícího vzájemného duelu.
Ten se hraje ve čtvrtek 9. prosince od 18.00 hodin v Městské hale
Sportcentrum-DDM.
České mistryně podlehly doma
Cannes 1:3 a venku Cortese 0:3,
polské družstvo dosáhlo v podstatě totožných výsledků (na
vlastním hřišti 1:3 s Cortese, 0:3
v Cannes) i s tím, že několik sad
ztratilo až v koncovce. Teď jdou
dvakrát poražené kolektivy proti
sobě a vzhledem k tomu, že ze

třetích míst všech pěti skupin projdou do vyřazovací fáze jen dva
(možná tři) celky s nejlepší bilanHráčská soupiska Organika Budowlani Lodž
cí, bude mít čtvrteční poražený už
s předstihem utrum na reálný po2 Katarzyna Ciesielska (libero, 23 let, 172 cm, Polsko)
stupový úspěch.
3 Karolina Kosek (smečařka, 25 let, 183 cm, Polsko)
„Je jasné, že pokud chceme udržet
4 Katarzyna Bryda (smečařka, 20 let, 181 cm, Polsko)
teoretickou možnost na průnik do
5 Michela Teixeira (smečařka, 33 let, 175 cm, Brazílie)
play off, musíme Lodž doma zdo6 Marta Szymaňska (nahrávačka, 24 let, 178 cm, Polsko)
lat. Na druhou stranu dosavadními
7 Julia Shelukhina (blokařka, 31 let, 192 cm, Ukrajina)
dvěma prohrami se naše šance na
8 Marta Wójcik (nahrávačka, 28 let, 183 cm, Polsko)
postup dost snížily, proto nám ne9 Sylwia Wojcieska (blokařka, 25 let, 193 cm, Polsko)
jde pouze o tohle. Hlavně chceme
10 Joanna Mirek (smečařka, 33 let, 186 cm, Polsko)
ukázat, že dokážeme předvádět
13 Katie Olsovsky (smečařka, 28 let, 190 cm, USA)
špičkový volejbal mezinárodní
14 Luana De Paula (blokařka, 26 let, 193 cm, Brazílie)
úrovně a že už patříme ke kva18 Katarzyna Zarošliňska (smečařka, 23 let, 187 cm, Polsko)
litativnímu středu Ligy mistryň.
Hlavní trenér: Wieslaw Popik
Roli nováčka, který zůstane vespod tabulky, hodláme přenechat
Rozhodčí čtvrtečního zápasu
Jurij Bakunovič (Bělorusko) a Alin Mateizer (Rumunsko).
Polkám,“ řekl trenér VK Miroslav
Čada.
Nadcházejícího protivníka charakterizoval následovně: „Má startovaly na nedávném mistrov- lik cizinek: dvě Brazilky, jedna
tým složený převážně z polských ství světa. Kromě toho se však Američanka a jedna Ukrajinka.
hráček včetně reprezentantek, jež v jeho kádru nachází také něko- Champions League hraje

Organika teprve prvním rokem,
ale svou kvalitu rozhodně má.
V Polsku momentálně patří mezi
čtyři nejsilnější kluby a může se
opřít o výborné fanoušky. Vždyť
na jejich domácím zápase proti
Cortese bylo v hledišti čtyři tisíce
diváků.“
Čadovým přáním je, aby se nyní příznivci maximálně zaplnila rovněž prostějovská hala.
A předem rozhodně nebalí ani
úsilí Modřanské o výše probíraný postup do vyřazovacích bojů
prestižního evropského poháru.
„Myslím si ale, že k účasti v play
off bychom museli dosáhnout tří
vítězství ve skupině. To znamená
vyhrát nad Lodží nejen doma,
ale následně i venku a potom porazit jednoho z dvojice Cannes,
Cortese. Což by se rovnalo velkému překvapení, ne-li přímo
senzaci,“ prohlásil kouč našich
volejbalistek upřímně. -son-

Obchodní partneři VK Prostějov

peřky využily k obratu na 8:5.
Hostující tým však vzápětí hru
vyrovnal a chvíli živil naději na
rovnocennou partii. Pak ale zaváhal na přihrávce, Italky při podání
Cruz utekly z 11:10 na 15:10 a
tím v podstatě rozhodly o osudu
zahajovací sady. Největší rozdíl
mezi oběma celky byl v útoku,
kde se za domácí pravidelně prosazovaly zejména středové hráčky Anzanello a Calloni, zatímco
v prostějovském dresu ofenzivní
tahounka chyběla. V další pasáži
sice ještě VK dokázal zkorigovat
z 19:12 na 22:18, ovšem vzápětí
znovu chyboval a nastal rychlý
konec – 25:19 a 1:0.
Druhé dějství z hlediska naše-

ho družstva nadlouho negativně
ovlivnil špatný začátek (4:0).
Cortese v těchto fázích střetnutí
jednoznačně dominovalo díky
minimu vlastních chyb, skvělé
obraně na síti i v poli a častému
bodování v útoku, kde se už více prosazovaly také smečařky
Hodge s Cruz. Prostějovský kolektiv dostaly z nejhoršího (16:8)
až náhradnice, které kouč Čada
postupně poslal na palubovku. Nejprve se parádně chytila
Soares, následně se k ní přidala
Bramborová a poté i Tomašeková,
během jejíž vydařené šňůry na
servisu Modřanská srovnala
z 22:17 na 22:22. Bohužel vzápětí
Gabika podání zkazila, po ní i Soli

a set ukončil úspěšný jednoblok
Hodge – 25:23 a 2:0.
Rozjeté hosty však těsně ztracený
závěr nerozhodil. Naopak zkraje třetí sady to byla právě česká
družina, kdo diktoval tempo, neboť ke střídajícím Soares (hrála
opravdu famózně), Bramborové a
Tomašekové se zlepšeným výkonem přidaly rovněž zbylé členky
základní sestavy, především obrozená Lipicer. Velký nápor VK
dokázala Villa otupit až od skóre
2:8, aby pak ze svého manka trpělivě ukrajovala stále údernějšími
smeči Američanky Hodge (4:8,
9:11, 12:13). Naštěstí po dvojím
vyrovnání na 14:14 a 18:18 se
našim děvčatům vždy povedlo

znovu odskočit, teprve šňůra při
podání vystřídavší Lanzini (18:20
– 21:20) překlopila průběh setu
na domácí stranu. Vše opět rozsekla až vyrovnaná koncovka,
tentokrát mimořádně dramatická.
Prostějovanky v ní nejprve odvrátily mečbol, poté samy nevyužily
dvou setbolů a v úplném závěru
kapitulovaly, když protivnice
proměnily čtvrtý mečbol – 30:28
a 3:0.
Favorit tedy nakonec splnil svou
roli, ale dost se na očekávané vítězství nadřel. A naše volejbalistky
může jen mrzet, že solidní výkon
nepřetavily alespoň v zisk jednoho setu.
-son-

Čada: Prohrané koncovky? Rozhoduje v nich kvalita a zkušenosti
PROSTĚJOV - Se špičkovými evropskými týmy Cannes a
Cortese sehrály naše volejbalistky z větší části vyrovnaná utkání.
Přesto z nich vytěžily jediný získaný set, když hned čtyři sady ze
šesti ztratily až v dramatických
koncovkách. O tomto i jiných
tématech jsme hovořili s trenérem VK Modřanská Prostějov
Miroslavem Čadou po návratu
z Itálie.
¨* Jak hodnotíte úterní střetnutí na
hřišti Villy Cortese?
„Myslím, že to byl z naší strany
lepší zápas, než doma s Cannes.
Proti opravdu velmi silnému
soupeři jsme hráli s maximálním
rizikem jak na podání, tak v útoku a od poloviny druhého setu
se nám to hodně dařilo. Bohužel
chybami v závěru druhé i třetí sady jsme těsně nezvládli koncovky,
proto jsme podlehli 0:3. Výhrady
mám ale pouze k tomuto jasnému
výsledku, s výkonem družstva
hlavně ve druhé půlce utkání jsem
spokojený.“
* Zdálo se, že tentokrát hru týmu
výrazně zvedly střídající hráčky.
Souhlasíte?
„Ano, bylo to tak. Po příchodu
děvčat z lavičky mančaft ožil, maximálně bojoval a celkově se zlepšil. Úplně všechny hráčky, jež do

zápasu naskočily v jeho průběhu,
náš výkon dost pozvedly.“
* Které ze svých svěřenek byste za
Cortese pochválil?
„Tinu Lipicer a Solange Soares,
tyhle dvě zahrály velice dobře.“
* Je náhoda, že hned dvě třetiny
prohraných setů byly v uplynulých duelech Champions League
až v koncovkách, nebo to o něčem
vypovídá?
„Náhoda to určitě není. Celkově
kvalitnější a zkušenější tým
v závěrech setů zpravidla dělá
méně chyb, což vyrovnané bitvy
většinou rozhoduje. A pokud se
podíváme na soupisku Cortese,
najdeme tam skoro samé velmi
ostřílené volejbalistky klubové
top úrovně. Proto na jeho palubovce prohrát nula tři rozhodně
není žádná ostuda, zvlášť když
hned dvě sady skončily nejtěsnějším rozdílem.“
* Nejste však právě s ohledem na
minimální bodový rozdíl ve skóre
trochu zklamaný, že proti Cannes i
v Itálii šlo dopadnout lépe?
„Je pravda, že získat víc setů jsme
si každopádně přáli a nakonec jsme jich vyhrát víc než jeden skutečně mohli. Přesto bych výsledky
1:3 a 0:3 za zklamání určitě neoznačil právě vzhledem k vysoké
kvalitě obou soupeřů. Zmíněné

koncovky samozřejmě mrzí, ale
musíme to překousnout a jít naplno do dalších střetnutí. Klíčové je
teď doma porazit Lodž.“
* V uplynulých dnech řádila sně-

hová kalamita. Způsobila vám nějaké trable s cestováním do Itálie
a zpět?
„Pouze při jízdě autobusem
z Prahy do Prostějova jsme zůstali

volejbalové statistiky
Villa Cortese – VK Prostějov 3:0 (19, 23, 28)
Rozhodčí: Flueckiger (Švýcarsko) a Blyaert (Belgie). Čas: 84
minut. Sestavy – Cortese: Berg, Calloni, Cruz, Negrini,Anzanello,
Hodge, libero Cardullo – Bosetti, Lanzini. Trenér: Marcello
Abbondanza. Prostějov: Nováková, Artmenko, Hrončeková,
Velikiy, Lipicer, Ssuschke, libero Chlumská – Kubínová, Soares,
Bramborová, Tomašeková. Trenér: Miroslav Čada.
Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:3, 5:4, 8:5, 8:7, 11:10, 15:10,
16:12, 19:12, 20:15, 22:16, 22:18, 25:19. Druhý set: 4:0, 7:4,
9:4, 12:5, 13:8, 16:8, 17:12, 20:14, 20:16, 22:17, 22:22, 25:23.
Třetí set: 1:0, 1:5, 2:8, 4:8, 6:11, 9:11, 10:13, 12:13, 14:14, 14:17,
16:17, 18:18, 18:20, 21:20, 24:23, 24:25, 25:26, 27:26, 30:28.
CHAMPIONS LEAGUE
- ZÁKLADNÍ SKUPINA „D“
2. KOLO: MC-Carnaghi Villa Cortese - VK Modřanská
Prostějov 3:0 (25:19, 25:23, 30:28),RC Cannes - Organika
Budowlani Lodž 3:0 (25:12, 25:22, 26:24)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. MC-Carnaghi Villa Cortese 2 2 0 3:1 173:145 4
2. RC Cannes
2 2 0 6:1 171:146 4
3. VK Modřanská Prostějov
2 0 2 1:6 157:177 2
4. Organika Budowlani Lodž
1 0 1 1:6 134:167 2
PŘÍŠTÍ PROGRAM:
2. kolo, čtvrtek 9. prosince 2010: VK Modřanská Prostějov
- Organika Budowlani Lodž (18:00 hodin), RC Cannes - MCCarnaghi Villa Cortese (20:00 hodin).
-pk-

V extralize žen stále trio neporažených
výsledky 3. kola: Frýdek-Místek - Střešovice 3:0 (16, 20, 23),
Olomouc - Brno 1:3 (-20, 21, -14, -13), Olymp Praha - Slavia
Praha 3:1 (14, 17, -24, 18), Přerov - Šternberk 3:0 (21, 16, 16),
Ostrava - Liberec 3:0 (20, 22, 18)
1. VK Královo Pole Brno
3 3 0 9:1 247:156 6
2. PVK Olymp Praha
3 3 0 9:1 251:168 6
3. TJ Mittal Ostrava
3 3 0 9:2 261:237 6
4. PVK Přerov Precheza
3 2 1 7:3 238:193 5
5. TJ Sokol Frýdek-Místek
3 2 1 6:4 220:219 5
6. SK UP Olomouc
3 1 2 6:6 258:262 4
7. VC Slavia Praha
3 1 2 5:8 273:304 4
8. TJ Tatran Střešovice
3 0 3 1:9 181:246 3
9. VK TU Liberec
3 0 3 0:9 160:227 3
10. TJ Sokol Šternberk
3 0 3 0:9 148:225 3

Volejbalistky měly i v Itálii na víc, než na porážku 0:3...
Volejbalistky VK Modřanská
Prostějov nesehrály na hřišti
úřadujících mistryň Itálie vůbec marné utkání. Ve 2. kole
základní skupiny D evropské
Champions League to nejprve
vypadalo na hladkou záležitost
favorizované Villy Cortese, jenže horší výkon volejbalových
mistryň ČR zvedly náhradnice
natolik, že ve vzduchu viselo zápasové drama. Že se nekonalo,
to rozhodly lépe zvládnuté závěry druhé i třetí sady ze strany
reprezentantek Apeninského
poloostrova.
Slibný nástup Hanaček do zápasu
(1:3) utnula série chyb na podání
i v mezihře, čehož zkušené sou-
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tři hodiny viset v zácpě na dálnici
u Devíti křížů. Jinak vše proběhlo
bez problémů, takže si nemáme na
co stěžovat.“
Marek Sonnevend

PŘÍŠTÍ PROGRAM
4. kolo, sobota 11. prosince 2010: Střešovice - Liberec,
Šternberk - Ostrava, Přerov - Slavia Praha, Brno - Olymp Praha,
Frýdek-Místek - Olomouc.
-pk-

2. LIGA VOLEJBALISTEK:

Dvě výhry posunuly „oděvářky“ do pětky
výsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“
17. a 18. kolo: Frýdek-Místek „B“ - Lanškroun 3:0 (20, 20, 15)
a 3:0 (12, 24, 14), Litovel - DDM Brno 3:2 (-18, 19, 21, -23,12) a
3:0 (19, 19, 20), Palkovice – Přímětice 2:3(-23, 15, -20, 20, -14) a
1:3(-17, 18, -22, -19), Přerov „B“ - Svitavy 3:0 (16, 17, 20) a 3:0
(16, 14, 16), Křenovice - Prostějov 0:3 (-23, -15, -10) a 1:3 (18,
-19, -20, -20).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 18. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
2. PVK Přerov „B“
3. TJ Tatran Litovel
4. VO TJ Lanškroun
5. TJ OP Prostějov
6. TJ Sokol Palkovice
7. VK Pegas Znojmo
8. TJ Svitavy
9. TJ DDM Brno
10. TJ Sokol Křenovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
13
12
12
9
7
7
6
3
3

0
5
6
6
9
11
11
12
15
15

54:8
42:26
42:25
38:32
37:38
37:38
32:43
29:42
22:48
15:48

1517:1188
1515:1405
1520:1414
1552:1508
1606:1596
1598:1588
1611:1716
1477:1582
1464:1595
1239:1507

36
31
30
30
27
25
25
24
21
21

PŘÍŠTÍ PROGRAM
19. a 20. kolo, sobota 11. prosince 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
Lanškroun – Svitavy, Přerov „B“ - Přímětice, Palkovice Prostějov (neděle 12.12., 10:00 a 14:00 hodin, rozhodčí:
Kubinec J./Šrámek R.), Křenovice - DDM Brno (neděle 12.12.,
11:00 a 15:00), Litovel - Frýdek-Místek „B“.
-pk-

Kadetky VK Modřanská
vyhrály obě hanácká derby
výsledkový servis
EXTRALIGY KADETEK, SKUPINA „B“
21. a 22. kolo: Olomouc - Prostějov 0:3 (-11, -11, -12) a 0:3 (-11,
-13, -16), Ostrava – Frýdek-Místek 3:1 (21, -19, 12, 18) a , Přerov
– Brno 3:0 (23, 16, 23) a 0:3 (-18, -16, -17 )
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 20. kole
11. SG LD Brno
2. PVK Přerov Precheza
3. TJ Mittal Ostrava
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
5. TJ Sokol Frýdek-Místek
6. VK Modřanská Prostějov
7. SK UP Olomouc

18
20
18
18
20
18
20

16
13
14
9
7
7
0

2
7
4
9
13
11
20

50:13
45:29
45:23
31:35
31:42
32:35
3:60

1476:1063
1662:1462
1537:1329
1336:1394
1524:1596
1354:1419
949:1575

34
33
32
27
27
25
20

PŘÍŠTÍ PROGRAM
23. a 24. kolo, sobota 11. prosince 2010: Brno - Olomouc,
Prostějov - Ostrava (10:00 a 14:00 hodin, rozhodčí: Trávníček),
Frýdek-Místek - Havlíčkův Brod.
-pk-

Box, volejbal

6. prosince 2010
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Tak to byla PARÁDA! Šest medailí pro BC DTJ
PROSTĚJOV - Historicky
poprvé se uskutečnilo
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ A
ŽEN v boxu pro rok 2010 na
Hané v Prostějově a boxeři
Prostějova toho náležitě využili
a získali 4 tituly z 9 možných
a dva další vítězové s jinou
klubovou příslušností avšak
boxující za tým BC DTJ
Prostějov v Extralize. Suma
sumárům zůstalo v Prostějově
6 mistrovských titulů a to vše v
situaci, kdy bylo toto mistrovství
nejlépe obsazeno za několik
pár let. Celkem se zúčastnilo 71
mužů a 20 žen.
Největším překvapením bylo
vypadnutí Lukáše Viktory z týmu
SKP Ústí nad Labem a sportovní
neúspěch týmu SKP Ústí nad
Labem, který zaměstnává celou
řadů reprezentantů.
Organizátoři také vyhlašovali a
oceňovali nejlepšího trenéra v
každé váhové kategorii a nejlepší
tým
celého mistrovství.
Celý podnik zahájil v sobotu
starosta města Prostějova pan

Miroslav Pišťák a v neděli pak
finálový
program náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pan Mgr.
Alois Mačák, MBA, kteří převzali
záštitu nad celou akcí.
V rámci mistrovství proběhla i
akce pro veřejnost a pro mladé
boxery, kteří si mohli v sobotu
dopoledne pod vedením
zkušených trenérů týmu BC DTJ
Prostějov vyzkoušet jaké to je
boxovat v ringu.a Karel Menyhás
měl plné ruce práce a možná
objevil další vycházející hvězdy
českého boxu.
„Děkujeme všem partnerům,
kteří podpořili tento svátek boxu,
především městu Prostějov a
Olomouckému kraji a také DTJ
Prostějovu za dlouhodobou záštitu
a podporu. Velký dík patří také
dobrovolníkům, bez kterých by se
tato akce nedala v tomto rozsahu
uspořádat,“ vzkázal Tomáš Rak,
šéf organizačního výboru.
Celé Mistrovství bylo natáčeno
Českou televizí a bude k vysíláno
v pondělí 6.12. v 18.10 a v úterý
7.12. v 10.10 vždy na programu
ČT 4 SPORT. -pk-

Tyto dva snímky nejlépe dokumentují víkendové dění při tuzemském šampionátu boxerů.Vlevo dvojice Petr
Novotný a Marek Chmela na nejvyšších stupíncích, vpravo objímá Radek Křížek zlatého Vardana Besaljana.
2x foto: Z. Pěnička

Poděkování všem partnerům MČR v boxu 2010

Mistrovství České republiky v boxu mužů
v Prostějově:
FINÁLOVÉ ZÁPASY MUŽŮ:
do 49 kg: Ageteljan (Ústí nad Labem) – Bradáč (Brandýs) 12:7,
do 52 kg: Frejer (Poruba) – Mozga (Kroměříž) 22:7,
do 56 kg: Chromý (Prostějov) – Polakovič (Dukla Olomouc) 11:6,
do 60 kg: Šerban (Prostějov) – Velký (Karviná) 13:5,
do 64 kg: Nečesánek (Pražský rohovník) – Bosý (Prostějov) 13:8,
do 75 kg: Besaljan (Prostějov) – Vodárek (České Budějovice) 12:9,
do 81 kg: Borek (Gauner Jihlava) – Stárek (Boxing Praha) 14:11,
do 91 kg: Novotný (Prostějov) – Chmela (Prostějov) rsc. ve 2. kole,
nad 91 kg: Musil (Znojmo) – Šour (Plzeň) 22:12.
do 48 kg:
do 54 kg:
do 60 kg:
do 64 kg:
do 75 kg:

VÍTĚZKY ŽENSKÝCH KATEGORIÍ:
Tereza Filipová (SK Boxing Praha)
Jana Juranová (SK Lady Box Brno)
Pavla Marková (SK Lady Box Brno)
Danuše Dilhofová (SK Lady Box Brno)
Zuzana Toušková (SK Boxing Praha)

první ohlasy
Vardan Besaljan: „Finále mohlo vypadat vyrovnaně, ale z mého
pohledu bylo naprosto jasné. Vyšla mi taktika, soupeře jsem trefoval
kontry ze svého krytu a celkově jsem boxoval hodně uvolněně,
dobře. Vodárek je sice kvalitní, jenže já ho dnes vyučil a vyhrál úplně
suverénně.“
Petr Novotný: „S Markem se známe z tréninku, já jsem zkušenější,
zatímco on má ještě všechno před sebou. Ve finále se však mohlo
stát cokoliv, takový je box. Proto jsem si dával pozor, ale nakonec to
bylo mnohem snadnější než včerejší těžké semifinále. Z titulu mám
samozřejmě velkou radost.“
Marek Chmela: „Jsem šťastný, že jsem se probojoval až do finále.
Jen škoda, že mi rozhodující zápas zkomplikovalo zranění nad okem
z prvního kola mistrovství. S Petrem jsme si to v prostějovském
souboji rozdali o zlato a tím pádem má náš klub i přes mou porážku
titul, což je dobře. Já své stříbro beru jako pěkný úspěch a cítím
spokojenost.“
-son-

VK Prostějov – UK Bratislava
3:0 (17, 14, 14)
Rozhodčí: Burkiewicz a Lemek (Polsko). Čas: 62 minut. Diváků:
700. Sestavy – Prostějov: Nováková, Bramborová, Bergrová,
Soares, Lipicer, Ssuschke, libero Chlumská – Velikiy, Kubínová.
Trenér: Miroslav Čada. Bratislava: Jelínková, Hnátová,
Cagáňová, Golitková, Salanciová, Herelová, libero Hinzellerová
– Krišková, Svatošová, Rákošová, Mitrengová. Trenérka:
Zuzana Tlstovičová.
Bodový vývoj – první set: 1:1, 4:2, 7:3, 9:6, 11:6, 11:8, 12:10,
15:11, 16:13, 19:13, 20:15, 21:17, 25:17. Druhý set: 1:1, 1:4, 4:5,
6:7, 8:7, 9:9, 14:9, 18:10, 21:13, 25:14. Třetí set: 2:0, 6:3, 8:3,
11:4, 14:5, 14:9, 16:11, 19:11, 22:12, 23:14, 25:14.

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 29. listopadu
do 5. prosince): VK Doprastav Bratislava - Nova KBM Branik
Maribor 2:3 (25:18, 25:17, 17:25, 10:25, 9:15), VK Modřanská
Prostějov - Slavia UK EU Bratislava 3:0 (25:17, 25:14, 25:14)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. VK Modřanská Prostějov 9 8 1 25:5 745:563 24
2. Post Schwechat
7 7 0 21:2 574:378 21
3. Nova KBM Branik Maribor10 7 3 22:14 793:736 19
4. VK Doprastav Bratislava 9 5 4 21:13 737:697 17
5. Calcit Volleyball Kamnik 9 5 4 17:15 683:679 15
6. ŽOK Split 1700
7 2 5 13:17 623:629 8
7. Slavia UK EU Bratislava 8 3 5 13:21 694:750 7
8. ŽOK Rijeka
8 2 6 9:19 574:623 7
9. A. Linec-Steg
7 2 5 7:16 441:534 6
10. ATSC WCS Klagenfurt 10 1 9 3:29 502:777 2
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
A. Linec-Steg – ŽOK Rijeka (sobota 11.12., 18:00), ATSC WCS
Klagenfurt – CV Kamnik (sobota 11.12., 19:00), Post Schwechat

Bratislavská UK odjela z Hané s výpraskem
PROSTĚJOV - První
polovinu základní části
Středoevropské ligy zakončily
ženy VK Modřanská Prostějov
dominantně. V 11. kole soutěže
hladce porazily Slávii UK
Bratislava, aniž by soupeřkám
dovolily v kterékoliv sadě
uhrát víc než sedmnáct bodů.
Drtivým vítězstvím se Hanačky
vrátily do čela průběžné tabulky
s tříbodovým náskokem na
Schwechat, ovšem v porovnání
s největším rivalem MEL mají
odehrány o dva zápasy více.

České favoritky sice vstoupily
do střetnutí lépe (7:3, 11:6),
ale úvodní dějství až tak
jednoznačné nebylo. Zatímco
naše družstvo se jen pomalu
rozjíždělo do plných obrátek a
na své poměry více chybovalo,
hostující kolektiv hrál bez
zábran, bojoval a větší ztrátu
dokázal opakovaně stáhnout
na přijatelný rozdíl (12:10,
16:13). Ještě před koncovkou
zářilo na ukazateli skóre 21:17,
teprve úplný závěr ovládla vyšší
domácí kvalita – 25:17 a 1:0.

Trvalou převahu VK to však zatím
neznamenalo, neboť Čadovým
svěřenkám nevyšel start do druhé
sady a kouč Modřanské si za stavu

1:4 dokonce musel vzít
svůj první oddechový čas
v utkání. Pomohl, protože
manko prostějovské
plejerky
rychle
zlikvidovaly a uprostřed
setu podnikly rozhodující
nápor (9:9 – 18:10).
Zbytek tohoto zápasového
dílu se následně změnil
ve formalitu s výsledkem
25:14 a 2:0.
V téhle fázi duelu už náš
soubor produkoval velmi
kvalitní volejbal, zatímco o

třídu horší Slovenky stále víc
odpadávaly. Tomu odpovídal
průběh třetího setu, v němž
účastnice Champions League
záhy získaly devítibodový
náskok a pouze následná
slabší chvilka VK (14:5 –
14:9) uchránila bratislavskou
ekipu od ještě většího debaklu.
Takhle skončila i poslední sada
25:14 a spokojení fandové se
mohli za hodinku vydat ven do
třeskutého mrazu vstříc svým
vyhřátým domovům – 3:0.
-son-

Bergrová i Čada po vítězství 3:0 kritizovali chyby
PROSTĚJOV - Další jednoznačné střetnutí ve
Středoevropské lize mají
za sebou volejbalistky VK
Modřanská Prostějov. Slávia
UK Bratislava naši ekipu příliš
neprověřila, přesto se na hře
domácích vzdor jednoznačnému triumfu daly najít i některé
nedostatky.
„K našemu výkonu bych řekl, že
v něm byla určitá rozpačitost kvůli nedůslednosti při obraně v poli.
Vázla nám také souhra blokařek
s nahrávačkou a právě v tomhle
vidím největší rezervy, na kterých

musíme dál dělat. Celkově byl
značný rozdíl mezi oběma družstvy v útoku, proto zápas vyzněl
tak jasně pro nás. Výše zmíněná
slabší obrana mi však od začátku
dost vadila, v mezihře jsme měli
hluchá místa. Chtělo to lépe reagovat, důsledněji si připravovat
pozice a tím být útočně ještě dominantnější,“ hodnotil kouč VK
Miroslav Čada.
„Pro nás bylo utkání v Prostějově
výbornou možností střetnout se
s velmi kvalitním týmem, za což
jsme moc rádi. Je dobře, že VK
coby účastník Champions League

vstoupil do Středoevropské ligy,
nejen my můžeme být za možnost konfrontace s ním vděční.
Síla našeho mladého kolektivu se
samozřejmě nedá srovnat se silou
zkušeného prostějovského družstva, přesto nemohu být s jasnou
porážkou spokojena. Nedařilo se
nám vytvořit plánovaný tlak servisem, vázla spolupráce nahrávačky
se středovými hráčkami a tím pak
trpěly i útoky z kůlů, které si domácí pohlídali. Z našeho dnešního
výkonu i výsledku zde jsem zklamaná, holky dělaly strašně moc
chyb a střetnutí si zdaleka neužily

tak, jak mohly,“ neskrývala rozladění trenérka Slávie UK Zuzana
Tlstovičová.
Za tým Modřanské promluvila kapitánka Milada Bergrová.
„Proti takovému soupeři, jako
je UK Bratislava, jsme si mohly
vyzkoušet více herních věcí, jenže
se tak bohužel nestalo. Rády ale
určitě můžeme být za hladké vítězství tři nula, naopak problémy
stále máme s balony zadarmo,
které nám často padají do hřiště. Na tohle bychom se měly víc
zaměřit v tréninku,“ pověděla
ostřílená blokařka. Nepodcenily

favoritky zpočátku své protivnice? „Nemluvila bych přímo o
podcenění, ale je pravda, že vstup
do utkání jsme měly pomalejší.
Ono se to někdy proti papírově
slabšímu soupeři stane. Příště se
víc soustředíme už na rozcvičku
a rozehrávání před zápasem, protože silné týmy v Lize mistryň by
nás za takový slabší rozjezd hned
potrestaly, tam si nic podobného
nesmíme dovolit. Musíme být
maximálně rozehřáté a namotivované,“ dodala Bergrová. -son-

