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Čeká vás speciální
příloha

Majitel dílny v kritickém stavu!
Prokleté úterý! Obyvatele
Plumlova v tento den odpoledne vyděsil obrovský požár
domácí dílny uvnitř průmyslové budovy u silnice směřující na Vícov. A co víc, s rychle
se šířícími plameny bojoval
v dílně sám její majitel. Muž
nakonec skončil v nemocnici,
jeho stav je podle posledních
zpráv kritický.
„K rozsáhlému požáru průmyslové budovy v Plumlově
vyjíždělo šest jednotek profesionálních i dobrovolných
hasičů. Při požáru došlo ke
zranění jedné osoby. Tísňová
linka hasičského záchranného sboru obdržela informaci
o požáru v objektu v 15.39
hodin,” potvrdil nám už těsně po výjezdu prostějovských
hasičů jejich operační důstojník. Po příjezdu na místo
neměli záchranáři lehkou
práci. “Z dílny, která je součástí komplexu firem, se valil
hustý černý kouř. Operační
středisko k likvidaci vyslalo
z požární stanice v Prostějově
dvě cisternová vozidla s osádkou a další dvě jednotky dobrovolných hasičů. Postupně k

o TENISU
v Prostějově
nám Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově.
Hasební práce byly z počátku
komplikovány nemožností
odpojení přívodu elektrického proudu. Hasiči museli
vyčkat příjezdu pohotovostní
služby energetiků. Velitel zásahu vzhledem k rozsahu požáru objektu povolal výškovou techniku a postupně
další jednotky s cisternovými
vozy pro zabezpečení vodou.
Celkově zde bylo nasazeno
osm cisternových vozidel.
(Dokončení na str. 3)

S rozsáhlým požárem domácí dílny v Plumlově
bojovalo osm hasičských jednotek.
události byly povolány další
jednotky, brzy dorazily dobrovolné jednotky z Plumlova,
Kostelce na Hané, Vrahovic,
Prostějoviček a Ptení,” sdělil

VOJÁCI,
GRIPENY
a GULÁŠ...
GULÁŠ...
... aneb show
na náměstí
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VRAŽDA v Malenách

je znovu u SOUDU
Vrahovi se
zdá 13 let

Neuvěřitelná spoušť. Požárem byla dílna zničena, její majitel nyní bojuje v nemocnici o holý život.



MOC!
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Ježíšek už klepe na dveře a my rozdáváme vesele dál...


UŽ






JEN

11 DNŮ schází do Štědrého dne,






a tak na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pokračujeme v seriálu


předvánočníc;h akcí! Dnes přidáváme i NĚCO NAVÍC...

* soutěž
 s prodejnou „Hračky UFilipa“ dospěla už do FINÁLOVÉHO KOLA!
* tempo nabírá „PŘEDPLATIELSKÁ HOREČKA“

* rubrika DÁREK OD NÁS PRO VÁS přináší
nejen pátý díl minikuchařky „Vánoční perníčky“,


ale i speciální překvapení
* psát nám můžete své „SILVESTROVSKÉ PŘÍBĚHY“


TO VŠE NAJDETE NA STRANÁCH 10, 12 a 17

www.vecernikpv.cz
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Utekli bez placení
Dva mladíci zkonzumovali lihoviny v celkové hodnotě 564 korun, ale k úhradě se neměli. Využili situace, kdy barmanka poodešla k výhernímu automatu vyplatit výhru. V okamžiku, kdy se
nacházela na opačné straně provozovny, utekli neznámo kam.
Pod stolem zůstala ležet jen
zmačkaná účtenka. Strážníkům
se na místě podařila zjistit totožnost jednoho z neplatičů. Pro podezření z přestupku proti majetku byla celá událost postoupena
správnímu orgánu. Dvacetiletému studentovi hrozí pokuta až
do výše 15 000 korun.

Močil na výlohu!
První oznámení bylo zaznamenáno na linku 156 v deset hodin
dopoledne. Značně opilý šestapadesátiletý muž verbálně napadal zákazníky v prostoru občerstvení v centru města. Bral jim
jídlo z talířků a při příjezdu hlídky se snažil močit na výlohu obchodu.
K druhé osobě pod vlivem alkoholu vyjížděla hlídka o půl jedné. Tentokrát před areál Azylového domu. Tamnější klient se
snažil dostat do objektu. Jelikož
byl silně ovlivněn lihovinami,
nemohl být vpuštěn dovnitř. Dotyčný lomcoval vstupní brankou
a nevybíravým způsobem urážel zaměstnance.

Odpalovali peterdy
Po šestnácté hodině bylo přijato
na linku 156 sdělení o bouchání
dělobuchů a následném hoření
stromu ve Smetanových sadech.
Strážníci na místě zjistili doutnající vykotlaný strom. Hasiči provedli jeho prolití vodou. Nepodařilo se prokázat, zda k zahoření došlo vlivem petard. Opodál
stáli dva čtrnáctiletí hoši, kteří
zapalovali petardy. Oba byli následně předáni rodičům. Devatenáctiletý prodejce je podezřelý
z protiprávního jednání.

Uvězněná babička
Pětadevadesátiletá paní se ocitla
v nepříjemné situaci. Vnuk, který odešel do zaměstnání, nedopatřením při odchodu z bytu
uzamkl dveře. Jelikož nebylo
možné se s ním v zaměstnání
spojit, vysvobodila ženu nakonec její vnučka. Strážníci ji vyzvedli ve škole a dopravili na
místo.

Spal v popelnici
Neobvyklé místo ke spaní si vybral osmatřicetiletý bezdomovec. Vlezl do nádoby na smetí a
zavřel se. Toto počínání spatřil
kolemjdoucí občan. Strážníci
muže vyzvali k opuštění tohoto
místa. Doporučili mu využít služeb Azylového domu .

Èerná kronika
Firemní peníze
Dosud neznámý pachatel vnikl v dopoledních hodinách v
Prostějově na ulici Průmyslová po rozbití skleněné výplně
pravého předního okénka do
vozidla Volkswagen Caddy,
kde z prostoru mezi sedadly
řidiče a spolujezdce odcizil
pánskou černou koženou aktovku s osobními doklady,
platební kartou, doklady od
vozidla a firemní finanční hotovost. Dále nezjištěným
předmětem poškodil zámek
zadních dveří vozidla. Celková způsobená škoda činí nejméně 17 000 korun.

Vytrhl jí kabelku
Ve večerních hodinách v
Drozdovicích vytrhl dosud
neznámý pachatel poškozené
ženě z ruky kabelku, ve které
se nacházela peněženka s finanční hotovostí, osobní doklady, platební karta a mobilní telefon. Svým jednáním
způsobil pachatel poškozené
ženě škodu nejméně 5 200 korun. Za trestné činy krádež a
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí pachateli
trest odnětí svobody až na dvě
léta.

Hrozí mu až rok
Ráno byl hlídkou Obvodního
oddělení Němčice nad Ha-

NEOBVYKLÝ NÁLEZ při exekuci
Ve spíži ukrýval munici i helmy nacistické SS!
Do velkých patálií se dostal
bezmála čtyřicetiletý Prostějovan, kterého minulý
týden soudní vykonavatelé
stěhovali. Exekutoři u něho
našli munici německé výroby z dob druhé světové
války. Za to mu hrozí až
dva roky vězení. A co víc,
zřejmě sběratel historických relikvií měl doma i poměrně zachovalé helmy
vojáků nacistické SS!
"Šlo o soudem nařízené vyklizení bytu společně se zabavením majetku povinného
kvůli dluhu na nájemném v
městském bytě. Dveře od
bytu musel otevřít zámečník,
muž totiž nebyl doma. Vyklidili jsme dvě místnosti a
pak jsme v kuchyni otevřeli
spíž. Našli jsme v ní plastovou krabici, ve které byly
přilby českých, ale i německých vojáků včetně vojenského střeliva. Šlo na první
pohled o relikvie ze druhé

světové války. Co
se týká helem, jejich sbírka není
protizákonná,
kvůli nálezu munice jsme však
ihned kontaktovali
policii," řekl nám
jeden ze soudních
vykonavatelů
Okresního soudu v

Prostějově.
"Mohu potvrdit, že při soudním vyklízení bytu devětatřicetiletého muže z Prostějova
vedeného u Okresního soudu

za několikatýdenní zpoždění
oproti naplánovanému dokončení opravy. Přesná částka penále tedy zatím není jasná,
stavbaři ale podle smlouvy mají
platit pokutu ve výši 10 tisíc
korun za každý den prodlení!
"Předávka stavby byla zahájena
koncem listopadu, doposud ale
není ukončena. Zároveň město
zablokovalo část platby okolo
jednoho milionu korun až do

v Prostějově byla nalezena
ve spíži vojenská munice, a to
8 kusů pistolových nábojů bez
označení, 2 kusy samopalových nábojů, 5 kusů samopalových nábojů 7,62 a 15 kusů
samopalových nábojů ozna-

čení 188, 84. Nyní muži za
trestný čin nedovolené ozbrojování hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta," potvrdil
Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

úplného předání a dokončení
nedodělků či odstranění závad,
které se mohou na stavbě vyskytnout. Zástupci města budou
s firmou nyní licitovat o konečné podobě penále. Na druhé
straně stavební firma vykazuje
některé vícepráce, které vznikly
díky nečekaným problémům s
neúnosným rašelinovým podložím, které se muselo sanovat.
Těžko tedy nyní odhadovat, jak

tyto vícepráce ovlivnily termín
dokončení rekonstrukce náměstí
Husserla a jaké penále firma
bude nakonec platit," uvedl
Zdeněk Fišer, místostarosta Prostějova.
Jednání mezi městem a stavební
firmou však už nic nemění na
tom, že náměstí Husserla je už
více než týden zprovozněné jak
pro veškerou dopravu, tak pro
pěší občany.
-mik-

Policie disponuje přesným popisem zloděje, neznáte ho?
isgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Kriminalisté jsou ale zatím
neznámému "bytaři" na
stopě. Disponují celkem
slušným popisem včetně
identikitu, který byl zpracován a nyní i zveřejněn. "Co
se týká pachatele, jde o
muže bílé pleti, střední postavy, vysokého asi 170 až
180 centimetrů. V době spáchání trestného činu měl na
sobě oblečenou černou
bundu do pasu na zip a černé
kalhoty. Vlasy měl tmavé a
mírně rozcuchané, chůzi a
držení těla normální, mluvil česky
bez přízvuku," popsal ho mluvčí
prostějovské policie.
Policie ČR v souvislosti s daným
případem žádá všechny občany,
kteří by pachatele těchto krimi-

nou v obci Brodek u Prostějova kontrolován třiačtyřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Audi 80. Řidič
byl vyzván k provedení dechové zkoušky, která vyzněla
pozitivně s naměřenou hodnotou 1,30 promile alkoholu.
Řidiči byl na místě zadržen
řidičský průkaz a zakázána
další jízda s motorovými vozidly. Svým jednáním se muž
dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na jeden
rok.

další věci. Svým jednáním
pachatel způsobil škodu bezmála 13 500 korun. Za trestné
činy krádež a porušování domovní svobody pachateli hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta.

Kapsář na nádraží
U nástupiště vlakového nádraží v obci Kostelec na Hané
odcizil ve večerních hodinách
dosud neznámý pachatel z
dámské kabelky peněženku s
finanční hotovostí, dále platební karty a stravenky. Svým
jednáním způsobil pachatel
škodu nejméně 8 900 korun.
Za trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Straka v bytě
Dosud neznámý pachatel se
vloupal do rodinného domu v
ulici Na Blatech v Prostějově,
který prohledal a následně z
něj odcizil zlatý přívěšek, přijímač k digitální televizi s příslušenstvím, DVD přehrávač,
finanční hotovost, alkohol a

100 tisíc z auta
Neznámý pachatel propíchnul na parkovišti na ulici
Svatoplukova v Prostějově
pneumatiku na zde zaparkovaném vozidle. Pachatel poté využil skutečnosti, že řidič
vozidla začal po příchodu na
parkoviště opravovat vzniklý defekt. Řidič ovšem nechal odemknuté vozidlo, kdy
tohoto využil pachatel a z
vozidla odcizil příruční tašku, obsahující finanční hotovost ve výši 100 000 a osobní doklady. Následně byla
příruční taška nalezena starším mužem, ovšem bez finanční hotovosti. Pachatel se
svým jednáním dopustil
trestného činu krádeže, za
který mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok až
pět let.

Další prachy fuč
Neznámý pachatel vnikl do
osobního vozidla Volkswagen Passat, které bylo zaparkováno na ulici Tichá v obci
Kralice na Hané. Neznámý
pachatel z auta odcizil pánskou ledvinku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí 40 000 ko-

Na vlastní kůži o nemilosrdnosti
statistik se mohli přesvědčit hosté,
kteří se sešli na závěrečném ‚věnečku‘ tanečních kurzů v pátek večer.
Z asi desítky párů, které se z řad absolventů přihlásily do taneční soutěže, drtivě převládalo u chlapecké
poloviny jméno Tomáš, které bylo
v 90. letech u novorozenců nejčastěji používané. A máme to tady. Jak
ten čas letí, už jsou z mimin docela
velcí chlapi!
„To je tam, jak chodíváme kouřit,“
konkretizoval místo určení jeden
pubescent svým soukmenovcům.
No upřímně, mělo by naše školství
na takový trend náležitě reagovat.
Nestačí vytěsnit kuřáky ze školních
záchodků. Spíš je třeba morální
zkáze předcházet prevencí. Řešením by určitě bylo zřízení školních

Vykradl dům v Havlíčkové, hledá se
Před měsícem se vloupal do
domu v Havlíčkově ulici a majiteli sebral co se dalo. Řeč je
zatím o neznámém muži, kterého nyní podle celkem kvalitního popisu nahání kriminalisté.
Strážci zákona se teď obracejí i
na veřejnost se žádostí o pomoc
při pátrání. Pokud muže na obrázku poznáváte, upozorněte
prosím na to policii!
"Dosud neznámý pachatel se dne
16. listopadu 2010 v ranních hodinách vloupal do rodinného
domu na ulici Havlíčkova v Prostějově, odkud odcizil šperkovnici
s obsahem stříbrných a zlatých
šperků, finanční hotovost, platební
karty, osobní doklady, stravovací
poukázky a další věci. Pachatel
svým jednáním způsobil celkovou
škodu nejméně za 45 500 korun,"
seznámil nás s případem Petr We-

Statistiky

Místo určení

Náměstí Husserla je zprovozněno, bude firma platit penále?
V pátek proběhlo jednání
mezi městem zastoupeným
vedoucím odboru rozvoje a
investic Antonínem Zajíčkem a zástupci stavební
firmy Firesta, která zabezpečovala jako vítěz výběrového
řízení rekonstrukci náměstí
Husserla.
Přestože výsledek jednání ještě
není znám, předpokládá se, že
firma bude městu platit penále

Vidìno - Slyšeno

nální skutků poznali nebo by
mohli jiným způsobem přispět k
objasnění celé skutečnosti a dopadení pachatele, nechť se obrátí na
nejbližší služebnu Policie ČR
nebo telefonicky kontaktují pří-

slušníky Služby kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově na telefonním čísle
974 781 447 nebo bezplatně
volají na linku 158.
"Současně Policie ČR varuje všechny občany, jelikož existuje předpoklad, že
by pachatel mohl v trestné
činnosti i nadále pokračovat. Pachatel by se mohl zaměřit především na krádeže
vloupáním do rodinných
domů v rámci územního teritoria města Prostějova,"
dodal na závěr Petr Weisgärber.
Za trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku
hrozí hledanému pachateli trest
odnětí svobody až na tři léta. -mik-

run a 1.500 euro. Celkově
svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 83 000
korun.

jméně 58 000. Za uvedený
trestný čin pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Lupiči v kuklách

Postříkal vagon

Dne 7. 12. 2010 ve večerních
hodinách dva dosud neznámí
pachatelé v tmavých kuklách
vyběhli na ulici Boskovická v
Protivanově z uličky jednoho
z domů k poškozenému muži,
na kterého následně oba narazili svým tělem a povalili tak
muže na zem. Jeden z pachatelů zůstal stát a do poškozeného kopal, druhý pachatel
poté muže prohledal a odcizil
mu peněženku s finanční hotovostí 800 korun. Oba pachatelé po incidentu z místa
činu utekli. Pachatelům za
trestný čin loupeže hrozí trest
odnětí svobody na dvě léta až
deset let.

Ve večerních hodinách v prostoru železniční stanice v obci
Nezamyslice nastříkal dosud
neznámý pachatel nezřetelný
obrazec o rozměrech 8 x 1,5
metru, a to na osobní vagon
vlaku, který byl odstavený na
jedné z kolejí. Škoda, kterou
pachatel svým jednáním způsobil, nebyla doposud vyčíslena.

Podvod
Z trestného činu podvodu je
podezřelý třiačtyřicetiletý
muž, který se vydával za
jednatele obchodní společnosti, kdy si na základě rámcové kupní smlouvy sjednal
v prodejně v obci Nezamyslice na Prostějovsku dodávku stavebního materiálu a z
prodejny si poté stavební
materiál rovněž odebral.
Uvedený materiál pachatel
ovšem dosud nezaplatil a s
poškozenou firmou nekomunikuje. Svým jednáním
pachatel způsobil škodu ne-

Nesmí řídit
Ráno na ulici Plumlovská v
Prostějově řídil dvaadvacetiletý muž osobní vozidlo Škoda Felicie. Provedenou kontrolou ze strany Policie ČR
bylo zjištěno, že řidič má vysloven zákaz řízení motorových vozidel vydaný Městským úřadem v Prostějově.
Svým jednáním se mladík dopustil trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu hrozí
trest odnětí svobody až na tři
léta.

Bral jen cigára
Dosud neznámý vnikl pachatel do prodejny v obci Ptení,
kde odcizil různé značky cigaret dosud nezjištěného
množství. Svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 30 000 korun.
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kuřáren, aby kluci a holky nenastydli, s nezbytným pedagogickým
dozorem, aby neprováděli nějaké
vylomeniny, a s náležitou osvětou
brojící proti tomuto zlozvyku. Není
pochyb o zástupech napravených
hříšníků, tak jak to v podobných
souvislostech bývá…

Údiv
„A kdo to platí?“ podivoval se mladík nad systémem sestavování žebříčku jedné hitparády, kde je měřidlem úspěchu počet legálních stažení dané písničky z internetu. Je fakt,
že bodové zisky, kolikrát si někdo
na písničku klikl a byl ochoten za
její stažení cálovat, by bylo docela
zajímavé zkouknout. Je samozřejmé, že je to zboží, jako každé jiné,
na druhou stranu internet je také tak
trochu mocný čaroděj, který nastolil totální komunismus, kde všechno patří všem a za nic není třeba platit. A to dalo soudruhům v Sovětském svazu tolik práce. Na takovou
věc ale nepřišly!
-MiH-

Šoférka nezvládla náledí
Jízdu na náledí nezvládla v úterý
mladá řidička. V Žešově před
mostem dostala smyk a skončila
mimo silnici mezi stromy. Nehoda si naštěstí vyžádala jen lehčí
zranění řidičky a spolujezdců.
"V úterý v ranních hodinách jela třiatřicetiletá řidička s osobním vozidlem Dacia Logan ve směru od
obce Vranovice - Kelčice do obce
Žešov. Řidička nepřizpůsobila
rychlost vozidla stavu a povrchu
vozovky, dostala se s vozidlem do
smyku na zledovatělém povrchu a
vyjela mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo k lehkému
zranění řidičky vozidla, spolujezdci
ve vozidle byli preventivně ošetřeni. Dále došlo ke hmotné škodě

na vozidle. Dechová zkouška u řidičky byla provedena s negativním
výsledkem," uvedl ke karambolu
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.
Celková způsobená škoda je bezmála 75 tisíc korun.
-mik-

Přibyli další podvedení
Začátkem listopadu jsme informovali o svízelné situaci nezaměstnaného otce dvou dětí.
Stanislav Coufal z Prostějova
naletěl podvodníkům, kteří na
internetu nabízeli brigádu v
Itálii. Vybrali zálohu, pak ale
pro zájemce nepřijeli na slíbený
sraz. Jak jsme se dozvěděli,
takto podvedených lidí v Prostějově přibylo.
Dosud neznámý pachatel dne 26.
října v poledních hodinách za pomocí internetové sítě zveřejnil nabídku zprostředkování pracovní
brigády v zahraničí a po telefonické domluvě vylákal od poško-

zeného muže finanční částku ve
výši 2 820 korun. Následně
ovšem poškozenému pachatel
nesdělil žádné informace ohledně
zprostředkované pracovní brigády. K výše uvedenému oznámení se v průběhu měsíce přidala
ještě další skupina poškozených
osob, v současné době se jedná
celkem o pět poškozených. Neznámý pachatel se svým jednáním dopustil trestného činu
podvodu, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,"
sdělil nám Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Jednání s Držovicemi už dnes!
V minulém čísle jsme informovali o změně v přístupu prostějovské radnice směrem k
požadavkům sousedních Držovic ohledně majetkového vyrovnání po rozdělení obou obcí před
třemi lety. Ještě nedávno prostějovští konšelé nechtěli ani slyšet
o jakémkoliv placení dalších milionů korun a hodlali vše nechat
až na rozhodnutí soudu. Nyní
však obrátili a chtějí se sousedy
z Držovic jednat o mimosoud-

ním vyrovnání. A první jednání
proběhne už dnes! "Mohu v tuto
chvíli jen potvrdit, že se starostkou Držovic paní Blankou Kolečkářovou jsme se dohodli na
první schůzce, která proběhne v
pondělí 13. prosince v 10 hodin
na Obecním úřadě v Držovicích.
Za Prostějov se jednání účastní
místostarostky Alena Rašková s
Ivanou Hemerkovou," potvrdil
Večerníku Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
-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 mezi námi...
Emilie Škrabálková 1937 Olšany
Drahomíra Motalová 1928 Plumlov
Anna Dosedlová 1924 Prostějov
Marcela Poláčková 1945 Smržice
Michal Bureš 1991 Mostkovice
Eva Marciánová 1973 Vrahovice
Marie Pavlíková 1921 Prostějov
Iveta Mikolášová 1975 Kralice na Hané
Růžena Kovaříková 1929 Pěnčín
Miroslav Znojil 1953 Vrahovice
Eduard Jansa 1929 Prostějov
Vladimír Bušina 1928 Prostějov
Drahomíra Katolická 1927 Prostějov
Jan Ďuriš 1933 Dětkovice
Miloslava Hortová 1941 Prostějov
Libuše Dvořáková 1922 Čechy p. K.
Františka Ševčíková 1918 Domamyslice
Božena Endlová 1923 Prostějov
Františka Augustinová 1919 Lutotín
Josefa Hájková 1922 Čechy pod Kosířem
Jan Kolibík1934 Vrahovice
Josef Himmer 1921 Prostějov
Marie Balounová 1922 Prostějov
Anna Zahradníčková 1934 Prostějov
Jaromír Hiesböck 1957 Nové Město na Moravě
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 13. prosince 2010
Jaroslav Komárek 1913 Ptení 11.20 Obřadní síň Prostějov
Vlastimil Nováček 1941 Lešany 14.00 kaple Lešany
Úterý 14. prosince 2010
Ing.Adolf Košař 1923 Praha 14.00 kostel Otaslavice
Středa 15. prosince 2010
Ludmila Svozilová 1933 Pivín 10.40 Obřadní síň Prostějov
Milan Kochaň 1937 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Dofek 1923 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Karel Tomeček 1935 Hrubčice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Anna Grulichová 1948 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Pv
Čtvrtek 16. prosince 2010
Jarmila Pospíšilová 1926 Prostějov 11.00 kostel P+P Prostějov
Josef Bokůvka 1925 Stínava 14.30 kostel Stínava
Pátek 17. prosince 2010
František Michalec 1926 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Hrabal 1922 Nová Dědina 12.00 Obřadní síň Prostějov

13. prosince 2010
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už DLUHY netíží
VRAH z Malen Soud
Předseda V. Váňa: Šetříme na všem, taky propouštíme
se dovolal k Nejvyššímu soudu
Nejvyšší soud se minulý týden
rozhodl, že přezkoumá případ
Miroslava Mareše, jenž vloni v
chatové oblasti v Malenách u
Stražiska pobodal manželský
pár. Za dvojnásobný pokus o
vraždu ho před časem Krajský
soud v Brně odsoudil na třináct
let do vězení s ostrahou, trest potvrdil i Vrchní soud v Olomouci.
"Ano, mohu potvrdit, že odsouzený Mareš podal proti rozsudku dovolání a Nejvyšší soud
se tímto bude v nejbližší době
zabývat," informoval Petr
Knötig, tiskový mluvčí soudu.
Krvavý masakr z Malen, ke kterému došlo vloni v září, tedy není ještě definitivně uzavřen. Mareš v
chatové oblasti několika ranami
pobodal manželský pár Úlehlových. Starší muž na následky četných bodných zranění v nemocnici zemřel, Marie Úlehlová přežila
jen díky včasné pomoci sousedů a
péči lékařů. Odsouzený vrah ale
považuje trest za příliš vysoký a
chce ho snížit. Mareš čin nepopřel. Obhajuje se však tím, že jednal v silném rozrušení, v chatě prý
chtěl sám spáchat sebevraždu. U
odvolacího soudu jeho obhájce
žádal, aby soudci čin překvalifikovali na zabití a snížili adekvátně
trest.
-mik- Miroslav Mareš byl odsouzen k 13 rokům vězení. Trest chce nyní snížit.

MAREŠ
IT
CHCE SNÍŽ!
TREST

Jel jako tank, smetl značku a dvě auta!

Na nepozornost a možná i nepřiměřenou rychlost doplatil
ve čtvrtek ráno mladý řidič
bavoráku, který v Brodku u
Prostějova vyjel ze silnice a
smetl všechno, co mu stálo v
cestě. Včetně dopravní značky
a dvou zaparkovaných automobilů.
"Ve čtvrtek v ranních hodinách
jel sedmadvacetiletý řidič s
osobním motorovým vozidlem
BMW 390 po pozemní komunikaci na ulici Císařská v obci Brodek u Prostějova. Řidič vlivem
nepozornosti vyjel v levotočivé
zatáčce mimo komunikaci, kde
narazil do dopravní značky a odstavených vozidel Ford Galaxy
a Renault Thalia, které tímto
svým jednáním řidič poškodil.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče provedena s negativním výsledkem," sdělil nám k
nevšednímu karambolu Petr
Weisgärber, tiskový mluvčí Po-

Pohledem shora
Pohledem shora

Šoférovi modrého BMW silnice nestačila, mimo ní smetl vše, co mu stálo v
cestě.
licie ČR v Prostějově.
Ke zranění osob nedošlo a technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatně-

na. Celková způsobená škoda je
nejméně 168 tisíc korun. Celou
věc dále šetří Skupina dopravních nehod Policie ČR v Prostějově.
-mik-

současnosti je ostříhán dohola.
FRANTIŠEK VRCHA se narodil 26. července
1975 a trvalé
bydliště má
hlášeno
na
náměstí T. G.
Masaryka číslo
14 v Prostějově.
Na hledaného vydal Okresní soud
v Prostějově příkaz k zatčení pro
trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 37 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé
rovné a krátké vlasy česané na ježka.
KAREL PAVLÁSEK se narodil
18. listopadu 1973 a trvalé bydliště
má hlášeno ve Waitově ulici číslo
32 v Prostějově. Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v

Prostějově souhlas k zadržení
pro podezření ze
spáchání trestného činu porušování autorského
práva, práv souvisejících s právem autorským a
práv k databázi. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 30 do 40 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, pokřivený nos, hnědé a krátké
vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

NEKULTURNÍ KULTURA?

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
o s bývalým ‚KASem‘, dnes Společenským domem, který už měl být několikrát pobořen a znovu resuscitován, aby mu byl vyhlášen ortel smrtit nanovo. Je nabíledni,
že jméno se může měnit donekonečna, ale podstata problému zůstává stejná. Je
možné vyslechnout tisíceré výhrady a obhajoby, nic to ovšem nezmění na tom, že v daný moment je takový barák v Prostějově nenahraditelný. Ať se to komu líbí nebo ne, ať
se žehrá na to, že je to produkt socialistické architektury, ať se mluví o tom, že nenabízí
vzhledem ke svým dispozicím přílišnou efektivitu, ať už jsou argumenty jakékoliv, vždycky jedna otázka zůstává:
Co by bylo potom? Kde najít jiné důstojné prostředí s potřebnou kapacitou odpovídající Prostějovu k pořádání
společenských akcí? Odpověď je nabízena: Národ, tedy Národní dům. Opravdu je to při vší úctě odpovídající alternativa? Není pochyb o tom, že by si Prostějov skutečně zasloužil reprezentativní prostory, na které by mohlo
být město náležitě pyšné a se kterými by se mohlo chlubit světu. Teda minimálně našemu malému českému a moravskému světu. Samozřejmě není důstojné, aby se takový pomyslný kulturní chrám s jedním sálem stal jednou
velkým tržištěm, propříště zas místem významných společenských událostí, které jsou ovšem právě onou ‚multifukčností‘, které tato stavba není vůbec uzpůsobena, přesto je jí vnucována pro vlastní udržitelnost, trochu degradovány. Co s tím? Ano, zbourat, je to řešení. Jenomže teprve až v okamžiku, kdy bude možné těžiště přesunout jinam, až bude existovat opravdová adekvátní multifunkční budova, která dokáže na sebe převzít veškeré
‚závazky‘ KASu. Docela rozumím happeningu v podobě plesu na náměstí před radnicí. Může se totiž stát, že v
případě zbourání Společenského domu to bude jediné místo, kde to půjde v Prostějově pořádně roztočit.

C

práce okresního soudu. "Naopak. Sice s vypětím všech sil,
ale práce se letos výrazně zlepšila. Soudci rapidně snížili počet nedodělků a k nařizování

Předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa má obavy z výkonnosti soudu po škrtech v rozpočtu, které ho čekají v roce 2011.
nových věcí dochází výrazně
dříve než tomu bylo v minulosti. Ale znovu zdůrazňuji, koná
se tak za naprostého minima
pracovních sil, zejména na
trestním úseku," vysvětlil Vladimír Váňa.
S hospodařením i prací prostějovského soudu je tedy jeho
předseda letos spokojen. Čeká
ho však další starost při plnění
požadavků nadřízených orgánů
při napjatém rozpočtu pro rok
2011. "Co se týká letošního roku, mohu být spokojen s výkonností soudu, ale s personálním i
materiálním vybavením spokojen být nemohu. Pracuje se zde
s maximálním sebeobětováním
a vypětím všech sil, a to se týká
počínaje soudci a konče tou poslední zapisovatelkou. Navíc
stále u nadřízených kritizuji nedostatečné vybavení soudu, v
této archaické budově z dob Ra-

OZNÁMENÍ
Okresní soud v Prostějově z důvodu hospodárnosti výrazně
omezuje provoz ve dnech 27. - 30. prosince, platby dlužníků
však přijímá pokladna soudu i exekuční oddělení nejpozději do
28. 12. 2010 do 15.30 hodin. Dne 31. 12. bude soud včetně pokladny a podatelny uzavřen. Neodkladná podání bude možno
činit e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, faxem
nebo do datové schránky soudu.
kouska-Uherska nefunguje už
skoro nic pořádně. To se projevilo i při nedávném útěku
vězně. Kdyby tato budova byla
už zrekonstruovaná, nikdy by k
podobnému selhání nedošlo.
Není taky přece možné, aby tady eskorta vodila vězně mezi
veřejností po chodbách, cely by
měly být úplně někde jinde v
rámci budovy. A ještě k tomu
máme nevytápěné chodby a v
kancelářích topíme vafkami.
Prostě jako na začátku 20. stole-

tí," řekl Váňa, kterého jsme se
ještě zeptali na jeho odhad
vývoje soudu v příštím období.
"Obávám se na základě poplašných zpráv z vlády, že finanční
situace justice bude ještě horší. I
nás čekají zřejmě ony pověstné
desetiprocentní škrty. A to už se
bojím, že další omezení budou
mít vliv na celkovou výkonnost
soudu," uzavřel trochu pesimisticky Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
-mik-

Výstavba cyklostezky do Žešova? Bohužel V NEDOHLEDNU!

Trojlístek mužů v hledáčku policie
Prostějovská policie vyhlásila
pátrání po třech mužích, kteří se
vyhýbají vyšetřování a nyní se
ukrývají na neznámých místech.
Strážci zákona se tak obracejí na
veřejnost se žádostí o pomoc.
ROBERT KUDRÍK se narodil
15. března 1966 a
trvalé bydliště
má hlášeno ve
Wolkerově ulici
číslo 8 v Prostějově. Na hledaného vydal
Městský soud v Brně příkaz k zatčení pro trestný čin krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do
48 let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, oválný tvar hlavy
zúžený k bradě, snědou barvu pleti,
hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy. Mluví romským jazykem a v

Vloni přibližně v tuto dobu
jsme informovali o kuriózní
situaci uvnitř Okresního soudu v Prostějově. Soud, který
sám vykonává exekuční činnost, se dostal do stejných
patálií. Tížily ho dluhy a
hrozila exekuce. Justiční
dům dlužil advokátům,
soudním znalcům a neměl
na placení energií. Rok se s
rokem sešel a finanční situace se tady poměrně zlepšila.
I když...
"Oproti konci loňského roku
je situace nepochybně lepší.
Nikoliv že by bylo více peněz,
ale v průběhu celého letošního
roku jsme hospodařili tak,
abychom prostě vyšli. Navíc
náš rozpočet byl nakonec trochu dotovaný z Krajského
soudu," řekl na úvod Vladimír
Váňa, předseda Okresního
soudu v Prostějově. Podle něj
však soud musel sáhnout po
razantních úsporných opatřeních. "Maximálně se šetřilo
při nákupech veškerého materiálu, hodně peněz jsme pak ušetřili při nepopulárních opatřeních, co se týká pracovních sil.
Nebyly žádné odměny, nenavyšovali jsme osobní ohodnocení
a rovněž jsme nepřijímali žádné
další síly, které ovšem jinak velmi nutně potřebujeme. V podstatě jsme po celý tento rok pracovali s naprostým minimem
zaměstnanců. Navíc před pár
týdny jsme byli donuceni k několika výpovědím, ovšem to už
v návaznosti na rozpočet pro
rok 2011. Co se týká výplat, naši zaměstnanci je dostávají v
řádných termínech. V současnosti nevím, že by nám nějaké
exekuce hrozily, uhradili jsme z
velké části i dluhy advokátům a
soudním znalcům," informoval
nás dále Vladimír Váňa.
Podle předsedy se velká úsporná opatření nedotkla kvality

Už v loňském roce město úspěšně dokončilo další cyklostezku podél Brněnské ulice až za
úroveň městského hřbitova.
Původně ovšem stezka měla
vést až do Žešova, z tohoto
plánu ale sešlo kvůli neakceptovatelným nárokům majitelů
pozemků z řad zahrádkářů. Ti
za pár metrů pozemků u silnice
v kopci na Žešov požadovali
nekřesťanské peníze.
"Bohužel, zahrádkáři nebyli
schopni se dohodnout. Město
však má už vyprojektováno náhradní řešení s cyklostezkou
přímo u silnice tak, aby se do-

SMRTONOSNÝ
požár v Plumlově

(Dokončení ze str. 1)
“Při požáru došlo ke zranění osoby,
kterou s popáleninami odvezla zdravotnická záchranná služba. Hasičům se naštěstí podařilo zamezit rozšíření požáru na druhou polovinu
střechy, tedy na sousedící autoservis. Požár byl lokalizován během
necelé hodiny, jednotky pokračovaly v likvidaci požáru a rozebírání
zbytků zasažené střechy. Krátce po
půl jedenácté v noci se podařilo požár zlikvidovat úplně a na místě zůstala z preventivních důvodů místní
dobrovolná jednotka,” dodal Josef
Nedělník.
Zraněný majitel dílny je v současnosti hospitalizován na popáleninovém centru Fakultní nemocnice v
Brně. Jeho stav je podle našich
zpráv kritický, lékaři bojují o jeho život. „Muž byl zle popálen sice „jen“
na dvaceti procentech těla, plameny
ho ale sežehly na hlavě a trupu, navíc byly ohněm a zplodinami poškozeny jeho plíce. Moc bych mu
přál jeho brzké uzdravení, ale bohužel v jeho případě to bude hodně
těžké. Podle našeho prvotního zjištění muž sám začal hořet těsně po
vzniku rozsáhlého požáru uvnitř své
domácí dílny. Stačil ale ještě zachovat duchapřítomnost a ve sprše se
sám uhasit. Poté si sám zavolal lékařskou pomoc a stihnul ještě dojít do
sousedního autoservisu, aby odtud
zavolali hasiče,“ dodal Josef Nedělník. Hmotná škoda na majetku byla
vyčíslena na 900 tisíc korun. Zatím
ani po pěti dnech vyšetřování není
jasná příčina požáru.
-mik-

tčené pozemky obešly. Všechno
je ale o penězích, dotažení cyklostezky až do Žešova by stálo
zhruba 10 milionů korun. Pokud
by se podařilo na projekt získat
dotaci, radnice by to toho šla. Jinak ale máme v současnosti jiné
plány, je tady spousta dalších
cyklostezek, které bychom chtěli
v Prostějově vybudovat a další
propojit. Navíc v roce 2012 se
předpokládá, že bude zprovozněna opět Plumlovská přehrada a
tak mám pocit, že město dá přednost výstavbě cyklostezky podél
Hloučely směrem na Mostkovice. Stezka pro cyklisty do Žešova

se tak zřejmě odloží. Škoda, ne- va," sdělil nám k problematice
být odmítavých postojů zahrád- Zdeněk Peichl, radní a předseda
kářů, už mohla být dávno hoto- dopravní komise města. -mik-

Cyklostezka původně plánovaná až do Žešova končí za hranicí městského
hřbitova. Kdy bude protažena do původního cíle, je zatím bohužel nejisté.

Zpravodajství, inzerce
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A. MAČÁK: „PENÍZE NEPROJÍDÁME, ALE INVESTUJEME!“
Na několik otázek týkajících se
dopravní problematiky jsme se
zeptali Aloise Mačáka, člena
Rady města Prostějova a
náměstka hejtmana Olomouckého kraje, který je zodpovědný za oblast dopravy.

Pane náměstku, jakou pozornost přikládá Rada Olomouckého kraje dopravě?
Tuto oblast naprosto oprávněně
považujeme za jednu z nejdůležitějších. Je to jedna ze zásadních priorit obsažená v jejím
programovém prohlášení. Dobře víme, že bez kvalitně fungující dopravy a veřejné hromadné dopravy nezajistíme
prosperitu kraje obzvlášť v dnešní ekonomicky složité době.
Jak pokračuje příprava realizace investiční akce “Přeložka
silnice II/366 Prostějov – se-

ver“ tzv. severního obchvatu?
Intenzivně pracujeme na přípravě této realizace. Je to velmi
důležitý a potřebný obchvat,
který má odklonit tranzitní dopravu z centra města. Celková
částka na jeho realizaci je zhruba 300 milionů korun. Největším problémem pro samotnou
realizaci jsou však majetkoprávní vztahy tedy výkupy pozemků. Děláme maximum proto, aby se tato zásadní investiční
akce v tomto volebním období
uskutečnila. Jsem moc rád, že
mezi městem Prostějovem a
Olomouckým krajem je dlouhodobě velmi dobrá spolupráce.
V jakém rozsahu bude v
příštím roce zajištěna v našem kraji dopravní obslužnost veřejnou železniční a
autobusovou dopravou?

Rozsah dopravní obslužnosti
bude v roce 2011 zachován. Je
to bezesporu základní priorita!
Na tuto důležitou oblast je v
rozpočtu kraje vyčleněna potřebná finanční částka ve výši
zhruba 734 milionů korun. Za
velký úspěch považuji, že se
nám podařilo po složitých jednáních se zástupci Ministerstva
dopravy a Českých drah v tomto roce zachránit 12 % regionálních železničních tratí. Nejedná
se totiž jen o mobilitu pracovní
síly, ale o zajištění každodenních potřeb našich občanů.
Můžete stručně sdělit, které
dopravní investiční akce za
poslední dva roky realizoval
Olomoucký kraj v Prostějově?
Průtah Žešovem za 16 milionů
korun, okružní křižovatku na
Petrském náměstí za 24 milionů

Alois Mačák
korun, cyklistickou stezku Kostelec na Hané – Prostějov za 25
milionů korun a bezpečnostní
prvky nejen na křižovatkách za
3,5 milionů korun. Rekonstrukce a opravy krajských komunikací samozřejmě nepočítám.

Máme připravenu výstavbu železničního přejezdu v Olomoucké ulici včetně přilehlých
komunikací postupně ve třech
etapách v odhadované částce
zhruba 60 milionů korun. Peníze neprojídáme, ale investujeme! Pokud budou pro firmy zakázky, zaměstnanci mají práci.
Investiční akce pořízené z Regionálního operačního programu
jsou svým rozsahem spíše na
samostatný rozhovor.
Na závěr dovolte obligátní
otázku, jaké je vaše životní
krédo a co si nejvíce přejete?
Mým životním krédem je
„Chovej se klidem tak, jak
chceš, aby se oni chovali k
tobě.“ Nejvíce si přeji zdraví a
štěstí na lidi, a to si dovolím v
adventním čase popřát i čtenářům Večerníku a všem občanům našeho města.
-red-

Od 1. ledna bude mít Prostějov už osm okrskářů

K okrskové službě se přidávají nováčci - Jiří Tannert a Petr Sláma
Okrsková služba v našem
městě funguje již pátým rokem. Hlavním cílem je zajišťovat pro občany službu ochranu životů, zdraví, majetku a v daném okrsku také
přiblížit policejní služby
občanům. Úkolem okrskářů
je starost o svěřený okrsek, o

potřeby obyvatel v oblasti veřejného pořádku, za okrsek
mají osobní odpovědnost.
Jak jsme již dříve v našem Večerníku avizovali, od 1. ledna
2011 dochází v Prostějově k
rozšíření okrsků z původních
šesti na nových osm okrsků.
Ke změnám podle vedení Mě-

stské policie nedochází pouze
u okrsku číslo 5, tedy ve Vrahovicích. U ostatních dochází
ke změnám v příslušnosti jednotlivých částí města, ulic do
okrsků. Tato změna byla nutná
za účelem zmenšení území
okrsků. "Okrskáři vykonávají
službu v ranních a odpoledních

směnách, je-li to
nutné, jsou v ulicích i
v noci, či o víkendu.
Jedná se o jednočlenné hlídky a je
velmi důležité, aby
byli v okrsku viditelní. Okrskáři mají vizitky, komunikují v
okrsku nejen s občany, ale i s institucemi,
organizacemi, společně mají řešit různé
problematiky. Vztahy mají být založeny
na otevřené komunikaci," přiblížil nám
činnost okrskových
strážníků Jan Nagy,
velitel Městské poli- Velitel Městské policie v Prostějově Jan
cie v Prostějově.
Nagy zveřejnil v pátek mapku nově rozJak okrskáře může- dělených okrsků včetně dvou nových strážníků
te kontaktovat?
okrskové služby.
Jsou vybaveni mobilními telefony (čísla
které vaše oznámení vyřídí.
jsou uvedeny u fotografií okr- "Pokud občan chce oznámit
skářů), elektronicky můžete protiprávní jednání, jehož řešepsát
na
okr- ní nesnese odkladu (například
skar@mpprostejov.cz nebo na momentálně někdo poškozuje
e-mailovou adresu viz mapka, lavičku), je věc třeba řešit ihpísemně poštou, najdete je i na ned, proto je třeba volat na
webových stránkách města tísňovou linku 156. Takové
www.mestopv.eu. Mobilní te- případy řeší hlídková služba.
lefony jsou přístupny nepřet- Stejně tak na toto telefonní čísržitě, v době nepřítomnosti lo můžete volat i problémy v
okrskáře je telefon přesměro- dopravě," upozorňuje Jan Naván na operační středisko, gy.
-mik-

Na slovíčko se zastupitelem...

Místostarosta Zdeněk Fišer: Na dopravní investice by miliarda nestačila
Po vítězných komunálních volbách ho vedení ČSSD navrhlo do funkce místostarosty zodpovědného za stavební investice města. Zdeněk Fišer se tak do komunální politiky
vrátil po dlouhých šestnácti letech. Po roce 1990 na radnici
působil již jako člen Rady města.
Pane místostarosto, můžete
nám krátce něco prozradit z
osobního života?
Je mi 55 let, jsem ženatý a mám z
prvního manželství dvě vlastní
děti. Před lety jsem ovdověl a ze
druhého manželství jsem vyženil
další dvě děti. Dnes jsou už
všechny děti dospělé a naprosto
samostatné. Bydlíme se ženou v
Krasicích.
... a něco ze života profesního?
Jsem stavební inženýr, před nástupem do funkce místostarosty
jsem pracoval jako projektant.
Letošní volby pro mě dopadly
úspěšně, byl jsem zvolen do zastupitelstva a následně mě naše
strana navrhla na post místostarosty. Mám na starosti investice a
výstavbu, rovněž jsem jako zastupitel zodpovědný za územní
plán a jeho změny. Zároveň je
pak mým úkolem ještě starat se o
dotační politiku.
Když jsme po volbách seznamovali čtenáře se jmény nových zastupitelů, omylem jsme
napsali, že jste v komunální politice nováčkem. Můžete nás
poopravit?
Ano, byl jsem v Zastupitelstvu i
Radě města už hned po prvních
svobodných volbách v roce 1990
za starosty pana Zikmunda. Po
prvním volebním období, kdy
jsem ovdověl, jsem měl úplně
jiné starosti. Vzdal jsem se veřejných funkcí a v dalších volbách
jsem byl sice na kandidátních listinách, ale na nevolitelných místech. Až nyní, kdy se moje život-

ní situace konsolidovala, jsem se
vrátil na přední příčky kandidátky ČSSD.
Politici obecně mají problém s
volným časem. Když si ho
ovšem najdete, jak ho trávíte a
jaké máte záliby?
Ještě před pár lety jsem hodně
jezdil na kole s tradiční skupinou
cyklistů, k níž patří i někteří současní zastupitelé a radní. Bohužel, moje kloubní onemocnění
mě donutilo k tomu, abych se této aktivity vzdal. Nyní už na kole
jezdím jen příležitostně s vnoučaty. Takže dnes se ve volnu
věnuji spíš práci okolo domu,
který jsme nedávno opravovali.
To mi poslední dva roky sebralo
nejvíce času. Rád trávím s rodinou víkendy na naší chatě na Konicku. Baví mě houbaření. Jinak
tady máme ale nějaké polnosti,
zahrady a také les. Čili s tím jsou
spojeny i určité provozní starosti.
No a nesmím zapomenout na
mou největší chloubu. Máme doma menší chov psů plemene
španělského mastina, se kterým
jsme se účastnili světových výstav. A slavili jsme velký úspěch,
jeden z našich psů se stal v loňském roce světovým vítězem.
Pane místostarosto, vykládá
se, že vy sám nejste ani politik v
tom pravém slova smyslu.
Spíše si vás vaše strana vybrala do funkce jako odborníka na
slovo vzatého...
Jasně, ale byl jsem vlastně zakládajícím členem ČSSD v Prostějově po roce 1989. Takže ze

Místostarosta Prostějova Zdeněk Fišer
začátku jsem v politice jakoby
aktivní byl. Potom ale vzhledem
ke svým životním osudům a
tragédiím jsem z té politiky vystoupil. Byl jsem sice členem
ČSSD, ale už ne aktivním. Až letos jsem se vrátil do téže řeky a je
pravda, že spíše po té odborné
stránce. Kolegové si mě vybrali
do funkce pro moje znalosti ze
stavařiny.
Máte na starosti stavební investice. Co myslíte, investuje
Prostějov málo nebo hodně?
Všechno souvisí s penězi. Každý, kdo se stará o nějaký majetek ví, že ten potřebuje stálou
údržbu a také se potřebuje rozvíjet. Také město potřebuje na
tyto záležitosti určitý obnos
peněz, který se neshání lehce.
Bohužel, těch peněz není v dnešní době mnoho. Například

chodníky a komunikace město
nestíhá udržovat v tom stavu,
jak by si občané přáli. A to ještě
po letošní zimě určitě přibudou
další práce v této oblasti. Dále
bude potřeba investovat do údržby městských budov, škol,
chceme dokončit rekonstrukci
Husova náměstí a mohl bych
jmenovat desítky dalších akcí.
Ovšem pro příští rok je v rozpočtu vyčleněno jen něco málo
přes sto milionů korun. To je
méně než v předešlých letech.
Dostane se tak jen na dokončení
rozpracovaných investičních
akcí a jen něco málo na zahájení
některých nutných akcí.
Dovolte mi tak trochu sci-fi
otázku. Kdyby teď někdo před
vás položil balík peněz, třeba
miliardu korun, kterou byste
mohl v příštím roce utratit. Co

byste za ni v Prostějově změnil?
No... (smích), tak především
bych dal lidově řečeno do kupy
všechny školy v Prostějově.
Hodně členů mé rodiny pracuje
ve školství a tak od nich vím, že
většina těchto zařízení má problémy především ve sportovní
výchově dětí. Na mnoha školách
chybí vyhovující tělocvičny či
sportovní hřiště.
Hodně peněz bych dal na úpravu
parků ve městě, hlavně pak na
novou zeleň na sídlištích. No a
samozřejmě velký balík peněz
bych utratil za dopravní investice. Jak už jsem řekl, bydlím v
Krasicích a když jedu autem do
práce po Plumlovské ulici, bývá
to často hrůza. Tato lokalita je dopravou přetížená, křižovatky
jsou přehlcené a všude stojí fronty aut. A to bohužel není pouze
otázka Plumlovské ulice. Je zapotřebí řešit jak celý vnitřní
okruh, tak i vnější. Ale na to by ta
"vaše" miliarda zřejmě ani nestačila...
Pane místostarosto, jak budete
letos trávit Vánoce?
Protože všechny děti jsou už osamostatněné a mají malé děti ve
věku od jednoho roku do tří let,
budu mít letos takové výjezdní
Vánoce. Navíc moje poslední
dcera čeká miminko právě letos
před Štědrým dnem, takže s
největší pravděpodobností se s
manželkou pojedeme podívat na
své další vnouče do Uherského
Hradiště. Bude to pro nás ten nejkrásnější dárek pod stromeček.
Ale samotný Štědrý večer
strávíme doma a určitě potom
půjdeme na Půlnoční. No a svátky jak už jsem řekl strávíme
návštěvami u svých blízkých a
dalších vnoučat.
-mik-

4

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ,
P. O., TELEFON 582 344 130,
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek v 19. 30 hodin.
Přihlaste děti do klubu GEMINI! Členem tohoto výjimečného klubu se může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 roků, koho láká poznání základů astronomie, kosmonautiky a
osvojení práce s hvězdářským dalekohledem. Členové klubu se, s výjimkou prázdnin a svátků, schází na hodinová
setkání každý čtvrtek v 16. 30 hodin. Celoroční klubový
poplatek je 100 Kč.

Inzerce, zpravodajství
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Kupte si HRNEČEK O Mikuláše nepřišly ani děti v nemocnici
Podpoříte tím naše seniory

saryka. Podle mých informací
jdou na odbyt celkem dobře,
protože každý hrníček je originál. Jeho cena i s tekutou náplní
je 75 korun," říká místostarostka
Alena Rašková.
Výtěžek z prodeje hrníčků půjde ve prospěch výrobce, tedy
"Hrníčky i s vánočním punčem Centra sociálních služeb na
jsou k dostání na stánku Národ- Brněnské ulici v Prostějově.
ního domu na náměstí T. G. Ma-mikCelkem stovku hrníčků na
punč vyrobili pro prostějovský vánoční trh senioři Centra
sociálních služeb - Domova
důchodců v Brněnské ulici. Ty
jsou nyní k mání na stánku na
centrálním náměstí.

Vzácná návštěva, Mikuláš se nici navštívil v předstihu ještě
svou družinou, navštívila v mi- jeden Mikuláš. V neděli 5. pronulých dnech nemocné děti since dobrovolnice a studentka
hospitalizované v nemocnicích Švehlovy střední školy VeroniStředomoravské nemocniční, ka Antošová přišla v kostýmu
která je členem skupiny Mikuláše rozveselit malé paciAGEL. Mikuláš, hodný čert a enty, předat jim ručně šité paanděl v Přerově, v Prostějově i nenky a s napečenými perŠternberku postupně v průbě- níčky navštívila také oddělení
hu týdne navštívili na pokojích LDN.
-redvšechny děti.
"Letos se nadělování
týkalo asi 30 dětí předškolního i školního
věku, které jsou hospitalizovány
nejčastěji s akutními
záněty
dýchacích
cest a průjmovým
onemocněním," říká
vrchní sestra dětského oddělení Jitka Voříšková prostějovské
nemocnice s tím, že
mikulášskou nadílkou se nemocnice
snaží malým pacientům zpříjemnit jejich
pobyt. Pro děti byl
připraven
také
zábavný program –
zpívaly se koledy a
přednášely se básničky. Nemocné děti v
Mikuláš s čertem a andělem dorazili také do prostějovské nemocnice, kde se na ně hosprostějovské nemocpitalizované děti moc a moc těšily.

Co myslíte, doletí balonky k Ježíškovi?

Nikdo nechce prožít vánoční Stejně tak se pokusily děti vy- prostějovském náměstí, kde akci
svátky v nemocnici a nejhůře pustit balónky se svými nejtajně- uspořádal Okrašlovací spolek
tuto situaci snáší dětští pacien- jšími přáními ve čtvrtek také u na města Prostějova.
-mikti. Proto se jim minulý čtvrtek
snažili pobyt v prostějovské
nemocnici zpestřit studenti
prostějovské zdravotnické
školy, kteří se připojili k celostátní akci Rádia Impuls a
přesně v 15.15 hodin vypustili
na pokyn moderátora balónky
z oken dětského oddělení společně se svými malými klienty.
Na baloncích byla napsána
přání malých pacientů Ježíškovi a situace se nakonec vyvinula tak, že neodolali ani zaměstnanci nemocnice a vypustili si také svůj balónek s
přáním. Můžeme jen odhadovat, co si kdo přál, ale určitě
častým přáním bylo, aby nemoc rychle ustoupila a děti
mohly být na Štědrý den se
svými nejbližšími. Naše redakce věří, že se to většině malých Studentky Střední zdravotnické školy zavítaly s balónky na dětské oddělení proBalónky s mnoha přáními vzlétly k Ježíškovi také na prostějovském náměstí
pacientů splní.
stějovské nemocnice.

Strážníci besedovali s nevidomými
Strážníci Městské policie v
Prostějově pokračují v prosinci s dalšími preventivními
besedami. Minulý týden navštívili sídlo Sjednocené or-

ganizace nevidomých a slabozrakých ve Svatoplukově
ulici. Zdejší klienty strážníci
informovali o úskalích a nebezpečích, které na ně číhají

na ulicích či v nákupních
centrech. Zvláště nyní v
předvánočním čase.
"Ve čtvrtek 9. prosince v odpoledních hodinách proběhlo
setkání s nevidomými občany.
Úvodem jsme přítomné seznámili s kriminalitou v našem
městě i s případy, které se zde
v poslední době odehrály.
Cílem však bylo co nejvíce
přiblížit zásady bezpečného
chování v nákupních střediscích i při pohybu venku. Nechyběla diskuse a závěrem
přednášky byly účastníkům
věnovány reflexní doplňky na
oděv. Zvláště v zimním období
být viděn je velice důležité,"
sdělila nám Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
-mik-

Majitelé, přihlaste se!
Komu chybí šlechtěná kočička?
Strážníkům Městské policie v
Prostějově byl nahlášen na
linku 156 nález kočky s obojkem v oblasti ulice Belgická.
Zvíře bylo převezeno na služebnu v Havlíčkově ulici. Zde
čeká na svého majitele, dopo-

sud se nikdo o ni nepřihlásil.
"Majitelé šlechtěné kočky
mohou přijít osobně nebo zavolat na linku 156," sdělila
nám Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
-mik-

Jana Adámková z Městské policie v Prostějově při besedě se
slabozrakými spoluobčany.

Senioři končili studia na prostějovské "zdravce"
"Moudrý je ten, kdo se moudrost snaží získávat studiem po
celý život". V duchu tohoto
hesla byl zakončen minulý
čtvrtek na prostějovské zdravotnické škole poslední letošní
běh kurzu pro seniory s názvem Odpovědným přístupem
ke svému zdraví k vitalitě a
spokojenosti ve stáří, který je
pořádán díky finanční podpoře prostějovského městského
úřadu.
Frekventantky kurzu obdržely
po osmnácti hodinách studia
anatomie, nejčastějších zdravotních potíží seniorů, základů psychologie a tak dále certifikáty o
absolvování z rukou svých lektorek, jinak odborných vyuču-

jících Ivany Vychodilové a Evy
Veselé a zástupce vedení Martina Mokroše. Ten vyjádřil obdiv
k nadšení a chuti, které všechny
účastnice při studiu projevily.
"Studenti o generace mladší by
si mohli vzít z tohoto nadšení
příklad," komentoval snažení
seniorů Martin Mokroš.
Předávání se jinak neslo v duchu
humorném a předvánočním a
„studentky“ na závěr vyjádřily
naději, že kurzy podobného typu
budou pokračovat i v roce 2011.
Pokud se tak stane, náš list vás
bude opět exkluzivně informovat.
-mik-

Školní lavice na Střední zdravotnické
škole se i letos zaplnily seniorkami.

13. prosince 2010

Nehod i následků v našem kraji ubylo
Na silnicích přesto letos zahynulo 44 osob!
V Olomouckém kraji letos za
prvních jedenáct měsíců zahynulo při dopravních nehodách
44 lidí. Otřesné číslo. Přesto statistiky vykazují optimističtější
údaje než vloni za stejné období. Ubylo počtu havárií, mrtvých i zraněných. Ke spokojenosti je ale hodně a hodně daleko.
"Krajské ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje eviduje za
prvních jedenáct měsíců letošního roku 3 743 dopravních nehod. V porovnání se stejným obdobím minulého roku počet nehod v silničním provozu klesl o
284 případů. Za výše uvedené období zahynulo na našich silnicích
44 osob, kdy tento počet mrtvých
se v porovnání se stejným obdobím roku 2009 snížil o tři případy," informoval nás o základních
statistických údajích Michal Pižurin, mluvčí krajské policie.
Dále policisty bylo jištěno, že se
počet případů těžkých zranění u
dopravních nehod snížil z původních 224 případů na 180 případů.

V souvislosti s dokumentováním
dopravní nehodovosti dále vyplývá, že za prvních 11 měsíců letošního roku bylo na našich silnicích lehce zraněno 1 173 osob,
kdy tento počet v porovnání s minulým rokem klesl o 133 případů.
Za výše uvedené období policisté
odhalili v našem kraji celkem 34
024 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti dopravy.
"Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje upozorňuje řidiče, že nepřiměřená rychlost, technický stav motorového vozidla,
například pneumatik nebo nepřizpůsobení jízdy stavu, povaze,
vozovky v zimním období, vede
ke vzniku častých dopravních nehod," dodal Michal Pižurin.
-mik-

Olomouc
Prostějov
Jeseník
Přerov
dálnice

alkohol

3 516
1 603
1 209
2 796
647

284
65
64
221
66

přednost způsob jízdy bezp. pásy

289
47
10
66
21

1 582
757
92
1 230
200

tech. stav

telefonování

1 568
872
537
1 956
942

1 093
323
164
176
86

2 329
601
317
99
44

Jak dokládá mluvčí krajské policie Michal
Pižurin (na menším snímku), i přes pokles
počtu dopravních nehod a jejich následků je 44 mrtvých stále velké a smutné číslo.

Zanedbáváte údržbu komínů a kouřovodů?
Může vás to stát majlant, podnikatele až statisíce korun!
Od 1. ledna 2011 platí nová
právní úprava ve vztahu k požární bezpečnosti pro provoz
komínů, kouřovodů a spořebičů paliv. Protože v polední
době došlo k několika požárům způsobených špatnou
instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území Olomouckého kraje, je nutné připomenout a shrnout informace týkající se kontroly komínů
platné ještě pro letošní rok.
V současné době (do 31. 12.
2010) platí Vyhláška č.
111/1981 Sb., o čištění komínů.
Od 1. ledna 2011platí nová
právní úprava, a to Nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení je závazné pro všechny,
tedy jak občany, tak i pro podnikatele.
V současné době si řádné čištění
a kontrolu komínů prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Tím
ovšem péče o komíny nekončí.
Rovněž nesmí zapomenout na
volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Další
povinnosti jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva vnitra číslo
111/1981 Sb.

Lhůty čištění komínů:
Čistění komínů, popřípadě
kontrola jejich stavu se provádí
za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny
spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
- do výkonu 50 kW šestkrát,
- s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

spalin, zejména dehtových, z průduchu
komína jejich
kontrolovaným spálením. Komín
nelze vypalovat svépomocí. Vypálení
musí provést kominík nebo revizní technik
komínů, a to za pomoci další
způsobilé osoby. Vypalování komína musí být oznámeno nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti HZS Olomouckého kraje.

MOŽNÉ POKUTY
podnikatel: až 500 tisíc
občan: až 25 tisíc
Čištění spalinové cesty

Pro klid své duše a zabránění rizika požárů si raději hned objednejte kominíka!
- do výkonu 50 kW, pokud jsou do nádob z nehořlavého materiopatřeny komínovou vložkou, álu. Jak bylo zmíněno výše, od 1.
dvakrát,
ledna 2011 platí nová právní
- do výkonu 50 kW, pokud ne- úprava, a to Nařízení vlády č.
jsou opatřeny komínovou vlo- 91/2010 Sb., o podmínkách požkou, šestkrát,
žární bezpečnosti při provozu
- s výkonem nad 50 kW čtyřikrát; komínů, kouřovodů a spotřebičů
c) jsou-li do komínů zapojeny paliv. Podle tohoto nařízení si
spotřebiče paliv do výkonu 50 každý musí počínat tak, aby při
kW v rekreačních domcích a provozu komína a kouřovodu
chatách, pokud nejsou užívány (dále jen „spalinová cesta“) a
celoročně, nejméně jednou.
spotřebiče paliv nedocházelo ke
V posledních letech není výjim- vzniku požáru. Je tedy třeba prakou, že v důsledku spalování videlně spalinovou cestu kontrovlhkého (syrového) dřeva v kot- lovat, čistit a provádět u ní revilích na dřevo, kde dochází ke ze a čistit spotřebič paliv.
zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování komínového
Kontrola spalinové cesty
průduchu a následně ke vznícení Kontrolu spalinové cesty může
sazí. I takovýto požár může zna- provést pouze osoba, která je
menat pro budovu katastrofu, držitelem živnostenského listu v
zejména pokud se na půdách v oboru kominictví (dále jen „kotěsné blízkosti komínového těle- miník“). Kontrola spalinové cessa nachází hořlavé materiály (se- ty se provádí ve stanovených
no, slámu, koberce a čalouněnou lhůtách, které jsou závislé na
část nábytku). Minimální druhu paliva a výkonu připovzdálenost hořlavých látek je 1 jeného spotřebiče. O provedené
metr od komínového tělesa. I po- kontrole spalinové cesty musí
pel z topeniště je nutné ukládat kominík vyhotovit písemnou
vychladlý na bezpečné místo a zprávu.

Rekonstrukce radniční věže se blíží
Už ve druhé polovině ledna
2011 bude zahájena rekonstrukce radniční věže. Akce
potrvá až do konce července
příštího roku.
"Ve výběrovém řízení na rekonstrukci radniční věže
zvítězila prostějovská firma INGREMO. Rekonstrukce zahrnuje výstavbu nového schodiště, posílení stropů,
které jsou v současné
době tvořeny pouze
štíhlou železobetonovou konstrukcí, aby tak
byla zajištěna dostatečná
únosnost stropů. Těmito
úpravami bude umožněno
případné zpřístupnění věže pro
veřejnost. Povrchy stěn budou
ponechány v podobě stávajících režných omítek, podlahu
bude tvořit ocelový plech nové
ocelové konstrukce stropu.
Úpravy navrhl architekt Beran.

Dále bude z věže
odstraněna elektrokomunikační technika, která je zde v
současné době umístěna.

Okresní soud v Prostějově nařídil možná pouze v den konání dražby
dražbu movitých věcí, která se po dobu registrace dražitelů.
uskuteční 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 DESTAs vyvolávací cenou 17 767 korun (včetně
DPH). Prohlídka dražené věci je

Čištění spalinové cesty provádí
rovněž kominík a o tomto vyhotoví písemnou zprávu. Pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva
o výkonu do 50 kW včetně, lze
Zjištění závad na komíně
provést svépomocí!
Pokud kominík při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesRevize spalinové cesty
ty zjistí nedostatky, které bezRevizi může provést pouze ko- prostředně ohrožují požární
miník s příslušnou odbornou bezpečnost, zdraví, život nebo
kvalifikací a o jejím výsledku majetek osob a které nelze odvyhotoví písemnou zprávu. Re- stranit na místě, musí neprovize musí být provedena:
dleně oznámit tuto skutečnost
před uvedením spalinové cesty písemnou cestou příslušnému
do provozu nebo po každé sta- stavebnímu úřadu a v případě
vební úpravě komína; při změně nedostatků týkajících se nedodruhu paliva připojeného spo- držení požadavků na požární
třebiče paliv; před výměnou ne- bezpečnost HZS Olomouckého
bo novou instalací spotřebiče kraje.
paliv; po komínovém požáru; HZS Olomouckého kraje je
při vzniku trhlin v komíně, ja- oprávněn: uložit pokutu za pokož i při vzniku podezření na rušení nařízení (až 25 000 korun
výskyt trhlin.
občanovi, 250 000 korun až 500
000 korun podnikateli); rozhodVypalování komína
nout podle § 36 zákona o požárKe změnám dochází také při vy- ní ochraně o zákazu činnosti
palování komína. Pokud není (používání komína) nebo vyloumožné odstranit pevné usazeni- čení věci z užívání (u spotřebiče
ny spalin jiným způsobem, za – např. kamen).
předpokladu, že komín je odol- Více informací najdete v Naný proti účinkům hoření, a nedo- řízení vlády č. 91/2010 Sb., o
jde-li vypalováním k narušení podmínkách požární bezpeúčelu, kterému má komín sloužit čnosti při provozu komínů,
lze provést vypálení komína. kouřovodů a spotřebičů paliv.
Vypalováním komína se rozumí
odstraňování pevných usazenin
HZS Olomouckého kraje

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.

Ve stejný den, tedy 14. prosince
2010 v 10.45 hodin pořádá Finanční úřad v Prostějově také veřejnou dražbu movitých věcí. Dražba
se koná rovněž v budově úřadu ve
4. podlaží. Registrace dražitelů je
od 10.40 do 10.44 hodin. Dražit se
bude soubor pánských kravat (227
kusů) s nejnižším podáním 9 080
korun. Prohlídka těchto dražených
věcí je dle dohody individuálně na
tel. čísle 582 327 341 - 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.

SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH
A PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ
Svoz komunálního odpadu bude
v období vánočních a novoročních svátků probíhat beze
změn. Odpad se bude tedy
svážet i 24. prosince a 31. pro-

since dle svozového harmonogramu. V době vánočních svátků 24. - 26. 12. 2010 a na Nový
rok 1. 1. 2011 budou sběrné dvory v Prostějově uzavřeny. -red-

Změny jízdních řádů

autobusových linek
Od neděle 12. 12. 2010 vstupují v platnost nové jízdní
řády autobusových linek.
Na spojích MHD Prostějov
budou na základě požadavků cestujících navýšeny
počty spojů a provedeny
drobné časové úpravy.
Linka MHD 5 bude například posílena o nový ranní
spoj pro žáky s odjezdem z
Čechůvek v 7:25 hodin. Na
lince MHD 32 přes sídliště
E. Beneše pojede z nemocnice v pracovní dny nový
spoj v 13:45 hodin a z autobusové stanice v 15:55
hodin. Na lince MHD 19
přes zastávku Hacarova
bude navýšen počet nízkopodlažních spojů. Další
nové spoje budou zavedeny
i na linkách MHD 2, 6, 9, 19
a 21.
Od stejného data dochází také
ke změnám jízdních řádů
příměstských a dálkových au-

tobusových linek. Bližší informace jsou k dispozici na obvyklých informačních místech.
Upozorňujeme cestující, že v
rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje IDSOK mohou využívat
přestupní jízdenky v rámci vyznačených zón, jízdenka však
musí být časově platná po celou
dobu přepravy.
Knižní jízdní řády MHD a
příměstských linek pro oblast
Prostějov lze zakoupit v Informační kanceláři FTL, kde
mohou cestující získat i bližší
informace o změnách jízdních
řádů. Informace lze obdržet i na
telefonu 582 333 181.
Připomínáme cestujícím, kteří
využívají službu jízdní řády
MHD v mobilu, aby si provedli
aktualizaci aplikace prostřednictvím webových stránek
www.ftl.cz nebo přímo z
www.mhdvmobilu.cz.
Josef Kuchtík, FTL Prostějov

Upozornění pro držitele zbraní
Držitel zbrojního průkazu nebo
zbrojní licence, který je vlastníkem střelné zbraně kategorie
A, B, C, bude v souladu se
zákonem o zbraních a střelivu
při podání žádosti o vydání
nového zbrojního průkazu a při
registraci každé zbraně vyzván,
aby předložil zbraň ke kontrole.
Kontrola technického stavu
zbraně bude především zaměřena na závěrovou vůli zbraně,
funkčnost spoušťového a bicího
mechanizmu, prasklou pažbu,
stav hlavně, neodborné zásahy
do integrity zbraně a jiné nedostatky.
V případě podezření na špatný
technický stav zbraně, bude ža-

datel vyzván, aby předložil
zbraň ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Jestliže tak ve stanovené
lhůtě neučiní držitel zbrojního
průkazu, hrozí mu pokuta do 20
tisíc korun a držiteli zbrojní licence pokuta do 500 tisíc korun.
Stejná výše pokuty jako v předchozím případě hrozí držiteli
zbrojního průkazu i zbrojní licence, kteří nepředloží výsledek expertízy zkoumané zbraně
policistům příslušného odboru
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Michal Pižurin,
Krajské ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje

ZÁKAZ vstupu na přehradu

RADNICE
se připravuje na
100. narozeniny
Uvolněné prostory budou využity pro trvalou
výstavní expozici s tématikou
Prostějova a prostějovské radnice a budou zde vystaveny i
exponáty z regionu," vysvětlil

Soud draží vysokozdvižný vozík

Dražby pořádá i Finanční úřad

Počet zjištěných přestupků od 1. 1. do 30. 11. 2010
rychlost

6

Zdeněk Fišer, místostarosta
města zodpovědný za stavební
investice. Předpokládané náklady na rekonstrukci se budou
pohybovat kolem částky 6 milionů a 100 tisíc korun. -mik-

Zhotovitel stavby VD Plumlov
– odstranění sedimentů oznamuje veřejnosti, že ode dne 30.
11. 2010, kdy bylo vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR investorovi této stavby
POVODÍ MORAVY s.p., byly
oficiálně zahájeny práce na
odtěžování sedimentů ze dna
Plumlovské přehrady.
Od tohoto dne se plocha
Plumlovské přehrady včetně
přilehlých ploch, pláží a přístupových komunikací stala
oficiálním staveništěm.
Žádáme proto všechny občany,
aby respektovali „Zákazy vstupů na staveniště„ umístěné po

celém obvodu staveniště, včetně
vývařiště pod přehradní hrází,
kde bude umístěna filtrační gabiónová stěna. Těžení sedimentů je v současné době odvislé od
vhodných klimatických podmínek (celodenní teploty pod
bodem mrazu).
Děkujeme za pochopení a
žádáme občanskou veřejnost o
respektování této situace po celou dobu výstavby.
Veškeré dotazy spojené s činností při odtěžování sedimentů
vám zodpovíme na telefonním
čísle 541 637 390. E-mail: grodova@povodi.cz
Eva Grodová, tisková mluvčí
POVODÍ MORAVY

13. prosince 2010
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OSLAVY 50. výročí působení elitních vojáků v Prostějově pod křídly Gripenů
Jedinečnou show viděly stovky lidí, chyběla ale školní mládež....
To byla paráda! Kdo ve čtvrtek
a v pátek zavítal na náměstí T. G.
Masaryka, ten určitě nelitoval.
A nemuselo jít pouze o příznivce
khaki oblečených bojovníků.
Vojáci 601. Skupiny speciálních
sil zde uspořádali velkolepou
show při příležitosti 50. výročí
působení výsadkové jednotky v
Prostějově. Ano, je tomu právě
půl století, co se Prostějov stal
domovem elitních vojáků, kteří
se k nám v roce 1960 přestěhovali z Prešova.
"Veřejnosti samozřejmě nemůžeme odhalit všechno, podléháme
totiž určitému stupni utajení,
ovšem to, co můžeme, tak to zde
předvedeme v plné kráse a síle,"
deklaroval předem Karel Řehka,
velitel 601. Skupiny speciálních sil
v Prostějově. Veřejnost doposud
příliš mnoho takových příležitostí
neměla. Zatímco obyvatelé jiných
měst s vojenskou posádkou mají
během roku desítky možností, kdy
se s vojáky setkat a promluvit, u
elitní prostějovské jednotky je tomu právě naopak. Ale oslava minulý týden proběhla skutečně naplno. Vojáci pozvali na náměstí pochopitelně i zástupce radnice, která
se na pořádání této akce podílela.
Na slavnostním pódiu se tak ve

Vojáci 601. Skupiny speciálních sil vysatvili na náměstí i techniku, kterou
používají při zahraničních misích.

čtvrtek kromě všech minulých velitelů prostějovské vojenské posádky objevili i tři prostějovští starostové - současný Miroslav Pišťák a předchozí Jan Tesař s Miroslavem Zikmundem. Za město je
doplnily současné místostarostky
Ivana Hemerková s Alenou Raškovou. "Jsme na své vojáky
právem pyšní. Když se v republice
zmíní město Prostějov, každý zaregistruje kromě sportovních úspěchů i to, že zde působí ti nejlepší
vojáci v rámci celého NATO," Bývalý velitel prostějovské posádky Ondrej Páleník ve společnosti starosty města Mirozmínil ve slavnostním proslovu slava Pišťáka. V pozadí místostarostka Ivana Hemerková a bývalý starosta Jan Tesař.

O vlastenectví...

Minulý čtvrtek a pátek mohla
veřejnost vidět u radnice ukázky činnosti a oslavu jubilea
601. skupiny speciálních sil.
„Speciálové“ nemohli ukázat
vše, jelikož spousta věcí podléhá utajení, ani s inzerovanou
knihou to nebylo tak jednoduché, ale je třeba se zmínit o
jiné věci.
Účast veřejnosti
byla hojná, i školní mládež zašla,
ale školáků bylo
přece jen zbytečně málo. Je to zarážející mimochodem i z toho
důvodu, že součástí vzdělávacích plánů na školách je výchova
k vlastenectví a k hrdosti na svůj
národ. Co už jiného může posílit
úctu k vlasti než návštěva akce,
kterou pořádají lidé, kteří nasazují život v misích za demokracii, musí se pohybovat v neznámém prostředí, taktikou „srdcí a mozků“ navazovat kontakty
s domorodci a mít neustále na

paměti, že někde okolo jsou
záškodníci s „kalašnikovem“,
výbušninou a že také jedna kulka, či výbuch mohou způsobit, že
už nikdy neuvidí své blízké a nebo budou nadosmrti invalidy?
Školy, které své žáky na akci vyslaly, asi ví, že hodinu teorie v lavici někdy může nahradit praktický každodenní život, setkání s
člověkem, jako
jsou speciálové.
Produktem
škol, které akci
ignorovaly, jsou pak jedinci, kteří se semknou maximálně při
mistrovství světa v hokeji, když
hrají Češi o zlato a pojmy vlastenectví a národ jsou jim cizí. Onen
zájem -nezájem o vlast se pak
projevuje i při nízké volební
účasti a jiných negativních prvcích, kterých je bohužel přehršel.
Nepodceňujme „drobnosti“, ať
pak nehasíme velké požáry.
Martin Mokroš,
Střední zdravotnická škola

KOMENTÁŘ

Studenti "zdravky" si čas našli...

Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Ve čtvrtek si velmi slušně zaplněné
náměstí společně s vojáky a představiteli města připomnělo památku pěti vojáků elitní jednotky, kteří
před šesti lety tragicky zahynuli na
železničním přejezdu ve Vrahovicích. Během následující přehlídky
měli návštěvníci akce unikátní
možnost vidět ukázky zbraní, speciální výstroje a techniky, včetně
například terénních automobilů,
které vojáci v misích používají.
Nechyběla ani projekce filmů a fotografií z bojových operací. "Oslavy vnímáme jako další možnost

Naoko si zastřílet z kulometu, toť největší sen především malých kluků.
říct lidem, co všechno děláme a že
na nás mohou být hrdí," konstatoval Karel Řehka.
Hned v úvodu oslav byla pokřtěna
unikátní kniha mapující historii i
současnost elitní armádní jednotky. Jde vůbec o první knihu o jednotce a rozkrývá řadu podrobností
i ze současné práce a úkolů. Publikace nazvaná podle motta jednotky "Dum Spiro Spero - Dokud
dýchám, doufám" obsahuje také
osobní výpovědi vojáků z bojových operací a desítky fotografií.
"Během přípravy se sešlo v jednu
chvíli až 160 tisíc snímků. Nebylo

vůbec jednoduché vybrat, natož je
všechny nejprve prohlédnout," řekl autor knihy Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu.
U diváků pak měly největší ohlas
dvě věci. Přelet dvou bitevních vrtulníků MI-24 a dvou stíhaček Gripen. A rovněž velmi nahlas zatleskali, když se jich moderátor akce
zeptal, zda jim chutnal zdarma podávaný pravý vojenský guláš...
Jedinou záležitostí k zamyšlení se
stala slabá účast školní mládeže při
oslavách 50. výročí působení
výsadkové jednotky v Prostějově.
O tom ale více v komentáři na
jiném místě této strany.
-mik-

V rámci oslav se pokřtila i kniha podle motta jednotky "Dum Spiro Spero Dokud dýchám, doufám".

Jak to bylo na jaře roku 1960?

Bohumil Sobota: Probudím se v letadle a... jsme v Prostějově!
Je tomu již padesát let, kdy
útvary výsadkového vojska
byly přesunuty z Prešova do
Prostějova a Holešova. Chtěl
bych jako přímý účastník v
tomto příspěvku vzpomenout
na událost, která tomu předcházela.
Bylo skoré jaro roku 1960. V ten
den byl v plánu práce Výsadkového průzkumného praporu,
kde jsem sloužil jako voják základní služby, naplánován parkohospodářský den. Po zimě se
všude uklízelo, zametalo a čistilo, ale zřejmě to mělo hlubší
význam, abychom se všichni
zdržovali v kasárnách. Pojednou
byl z velitelství brigády vyhlášen pro všechny jednotky bojový poplach. Vyrazili jsme do
místa soustředění, tentokrát
však ne do obvyklého místa, ale
do lesů v blízkosti Košic. Nízký
listnatý les, takřka po kolena
starého listí, kousek země nebyl
rovný, samá mulda. A na takovém terénu přišel rozkaz vydat padáky a zabalit na polních
stolech. Naštěstí začalo pršet, takže padáky urychleně putovaly
zpět do brašen a na vozidla, aby
nenavlhly.
Ještě předtím, než nastala tma,
jsme na prázdné půdě kravína v
nedalekém JRD padáky zabalili.
Již za tmy jsme se přesunuli na
letiště do Košic. Po zavěšení
zásobníků pod křídla letadel a
ustrojení jsme dlouho seděli na
podlaze v hangárech a dohado-

vali se, co bude dál.
Konečně se začalo nastupovat
do letadel. Postupně rolovaly IL
14 před hangáry a skupiny
výsadkářů mizely v jejich útrobách. Nevím, kolik jich
bylo, ale moc, letadla startovala a mizela ve tmě.
Letěli jsme dlouho, byli
jsme utahaní, unavení, hladoví a
tak většina pospávala. Nikdo z
mužstva nevěděl, jaký úkol nás
čeká, kde budeme vysazeni. Nečekaně jsme někde přistáli, stále
ale ještě byla tma.
Pomalu se začíná rozednívat.

Nedaleko se rýsují obrysy budov a řídící věže, připadá mně to
známé. Po rozednění mám jistotu. Sedíme na letišti v Prostějově a s námi několik dalších

nut povel: vztyk, připravit,
vpřed. Vysazeni jsme v prostoru
od vesnice Drysice po Vyškov,
po pravé straně vesnice Pustiměř. Dnes tudy prochází dálnice
do Brna. Pod námi
pole a silnice, na
které stojí štrúdl aut a
lidé se zvrácenými
hlavami vzhůru pozorují nevídanou atrakci. Plná obloha
bílých vrchlíků padáků s výsadkáři. Pro místní obyvatelstvo dosud nevídaná atrakce, která se za
pár měsíců stane běžnou součástí jejich života, pro nás jedno
z mnoha cvičení. Mizíme přes
obec Pustiměř do lesů vojenského prostoru. Konečně máme čas
se najíst a dát trochu do pořádku, jsme již 24 hodin na nohách.
Postupujeme západním směrem, máme se přesunout do blízkosti obce Rozstání na Prostějovsku.
Před večerem zakládáme tábor v
lese, v dohledu probíhající komunikace. Zákaz rozdělávání
ohňů a tak po další studené konzervě zaleháme pod smrčky.
Noc musíme přečkat zabaleni v
celtách. Je zima, za pár hodin
spánku klepeme kosu. Rozednívá se zima, je nesnesitelná.
Pojednou do mě šťouchne můj
spolubojovník Honza Bečvář a
šeptá: Pojď, uvaříme si kafe.
Odejdeme stranou do mlází, založíme malý ohýnek, z vyjeté
koleje od traktoru na polní cestě
nabereme trochu čisté vody a v

OČIMA PAMĚTNÍKA
strojů. Ostatní sedí na letišti v
Přerově. Domů to mám vzdušnou čarou 3 kilometry, skoro
rok jsem nebyl doma. Tady sedím oblečen do padáku a již několik hodin čekám.
Postupně startujeme a za pár mi-

Dnes je z Bohumila Soboty čilý sedmdesátník. Je hrdý na to, že kdysi patřil
k výsadkářům.

plechovce od konzervy si z
kávovinové kostky vaříme několik koflíků kafe. Lepší kafe
jsem od té doby nepil. Káva voní a za chvíli máme plno následovníků. Po blízké cestě pendluje GAZ, hledá nás. Nastupujeme
na V3S a odjíždíme do Prostějova. Letecky se vracíme do Košic
a odtud do Prešova.
V regionu budoucího působiště
výsadkových jednotek jsme se
prezentovali způsobem, který
nám byl vlastní. Hromadným
seskokem několika stovek příslušníků výsadkových jednotek.
Je tomu právě v tuto dobu 50 let.
Za tuto dobu prošly útvary
výsadkového vojska několika
reorganizacemi.
Armáda se zprofesionalizovala.
Z ulic města ubylo skupinek
uřícených vojáků přesunujících
se z výcvikového prostoru do
kasáren. Ubylo bílých vrchlíků
padáků nad městem.
Výsadkáři jsou dnes cvičeni pro
jinou činnost než jsme byli my.
Plní své poslání v mezinárodních misích, v rizikových částech světa. Tomu musí odpovídat jejich výcvik a především
jejich vybavení.
Z nás pamětníků jsou obyčejní
lidé se vzpomínkami a trochou
hrdosti, že jsme k nim kdysi patřili. Do života jsme si odnesli
vlastnosti, které dnes mnohým
mladším chybí. Odpovědnost,
spolehlivost a kamarádství.
Bohumil Sobota, Prostějov

Region
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REGION TITUL, CO NEMŮŽE MÍT KAŽDÝ „Vždycky mám nejradši tu poslední,“ říká M. Pataki
„Být Mistrem je velmi závazné,“ říká M. Srostlík, který získal

Netradiční adventní věnce

se představily v Tištíně

Minulou neděli v Tištíně se
mohli všichni, kdo ještě nespěchají v předvánočním čase, podívat na výstavu netypických
adventních věnců, které vyráběl Klub dětí. Věnečky z látky,
vaty nebo ze samých ořechových skořápek, a k tomu práce
dětí ze Základní a Mateřské
školy Tištín a vánoční dekorace
kroužku Tvořílek - každý si
mohl najít inspiraci k nadcházejícím svátkům.

Při bohaté účasti proběhlo zároveň vyhodnocení kreslířské soutěže na téma fotografické výstavy
„Jak se máte Hrdličkovi“, která
byla v knihovně instalována přes
letní měsíce. Sešlo se 38 výkresů
ve věkovém rozmezí kreslířů 6 –
13 let a nejtěžší bylo právě vyhodnocení těch nejlepších prací.
Nakonec byli oceněni všichni
kreslíři diplomem přímo od Hrdličkových a malým dárkem. Jana
Francírková, knihovnice Tištín.

Být mistrem zase není tak neobvyklé, pokud se titulování v běžné
mluvě. Být skutečným mistrem,
který je zároveň titulem, to už je
věc, kterou si musí člověk nějak
zasloužit, a k tomu možná mít také kousek štěstí, aby se všechno
dostalo k těm správným lidem.
Titulem Mistr, opravdu psáno s
velkým ‚M‘, se může pyšnit řezbář Miroslav Srostlík z Čech pod
Kosířem.
Režiséři Steven Spielberg nebo náš
Miloš Forman. To je ‚společnost‘,
kterou nyní sdílí i řezbář Miroslav
Srostlík, jenž byl oceněn medailí
Franze Kafky. Tu uděluje mezinárodní organizace Evropský kruh
Franze Kafky. Díky tomu mu přísluší také používat před svým jménem titul Mistr. „Nepoužívám nikdy titul magistr-na což mám právo,
ale Mistr ano, toho si velmi vážím,“
říká známý řezbář. Toto ocenění bylo Miroslavu Srostlíkovi organizací
přiřčeno vloni 10. července. Z původně plánovaného předání ceny v
Paříži nakonec sešlo. Přesto nyní má
Mistr doklad o svém ‚stavu‘ v podobě medaile a dekretu ve svých rukou. Spolu s Cenou Masarykovy
akademie umění za uměleckou a
tvůrčí činnost tato ocenění převzal z
rukou předsedy sdružení Region
Haná Ing. Miroslava Mačáka při

jednom z Adventních večerů na
zámku v Čechách p/K.
Jak se dá vůbec takové ocenění získat? Jak už bylo řečeno, kromě toho,
že člověk musí opravdu něco umět a
dokázat, je k tomu potřebná také trocha štěstí. „Před třemi lety jsem se
setkal s panem profesorem Miroslavem Klívarem- prezidentem mezinárodní organizace umělců Evropský kruh Franze Kafky. Dostal jsem
příležitost, abych mu ukázal katalogy s fotografiemi svých prací. Moje
dílo jej velmi zaujalo a ptal se mne,
kde v cizině vystavuji,“ vzpomíná
M. Srostlík a dodává: „Odpověděl
jsem, že nikde. Říkal, že se s tím musí něco udělat!“ Následné ocenění
však poté přišlo jako blesk z čistého
nebe. „O tom, že cenu dostanu, jsem
neměl nejmenšího tušení,“ přiznává. O to překvapivější byla právě ta
chvíle, kdy dostal dopis, ve kterém
mu to bylo oznámeno.
A čím se dá taková cena zasloužit?
„Snad tím, že jsem jako mnohý z tisíců vykopal darovanou hřivnu. Pokora a trpělivost jsou atributy mého
úspěchu. Mé práce jsou rozesety po
celém světě a Prostějov je mojí galerií. Přítel Jiří Vondrák-brněnský
režisér- natočil před čtyřmi lety
‚Portrét Miroslava Srostlíka‘ o mé
práci a chystáme se natočit pokračování. To bude zasazeno do krásného

koutu pod Kosířem. Čechy a zámek
se svým parkem jsou neopakovatelné ve své jedinečnosti. Chci vytvořit
ještě jedno dílo - neexistuje nikde
socha Hanáka. A to chci v životní
velikosti provést příští rok nebo
alespoň začít,“ nabízí možné důvody, proč mu byla cena udělena.
A jaké vlastně je být Mistrem? Podle jeho slov to není nic, co by bylo
nějakým dosaženým cílem, za kterým už není potřeba usilovat o něco
dalšího. „Být Mistrem je velmi závazné. Musím být na sebe hodně
přísný, abych si tento titul zasloužil,“ říká o svém vztahu k tomuto
ocenění řezbář Miroslav Srostlík,
který zároveň je také velkým hanáckým patriotem a tahounem při realizaci různých projektů. Pomůže toto
ocenění v možnostech získávání
podpory pro podobné záměry?
„Ano, toto ocenění mi určitě pomůže v mé další práci. V Čechách pod
Kosířem jsme začali pracovat na
projektu, který jsem chystal 6 let.
Jde o vytvoření centra řemesel. Toto
už jsem nabídl před čtyřmi lety Prostějovu, ale bezúspěšně. Občanské
sdružení Chvála dřeva, které jsme
založili před šesti lety, teď v Čechách vytvořilo expozici Letokruhy- umělci a řemeslníci Hané, a moji galerii v krásných prostorách zámku. Jenom díky velké vstřícnosti pa-

Tištínská knihovna také představila, z čeho všeho se dají vyrobit adventní věnce.

Být nejlepší či nejúspěšnější v kraji,
podle toho, jak se věc posuzuje, je
zajisté velký úspěch. Získat ale významnější ocenění na celorepublikové úrovni je už řečeno kumštýřskou hantýrkou sukces. Úspěch Jarmily Podhorné a její firmy Naděje
je bezesporu zasloužený. Svoji firmu vybudovala od úplných základů, od první tinktury z třezalky, kterou připravila doslova doma ‚na koleně‘, až do současné podoby, kdy je
schopná sbírat podobná ocenění.
Přesto ale říká, že
podnikatelský úspěch není určitě ten
největší důvod,
proč svoji práci dělá. „Svoji práci neberu jako podnikání, ale v první řadě
jako poslání, které
se snažím naplňovat a dál rozšiřovat,“ říká.
Bylinkářstvím v té-

to podobě se začala Jarmila Podhorná z Brodku u/K zabývat před 11 lety. Jak říká, účasti v podobných
hodnoceních se vždycky spíš bránila. Nyní se ale ukázalo, že opravdu
její práce stojí za to, že obor, kterému se věnuje, může slavit úspěch i
na jiném poli, než jenom u lidí, jimž
její produkty pomáhají. Ačkoliv
slůvko ‚jenom‘ je pouze relativní
pojem. V současné době v Naději
připravují 277 léčivých a podpůrných produktů, které odtud putují
do celé republiky i do zahraničí.
Soutěž Živnostník roku vyhlašují
společně Hospodářské noviny s
Hospodářskou komorou. Toto byl
její 5. ročník, který skončil právě
oceněním Jarmily Podhorné, coby
neúspěšnější podle výsledků ankety v Olomouckém kraji. Svůj úspěch slavila mezi 14 kandidáty,
uchazeči o tento prestižní titul. Konečné pořadí určuje hlasování SMS
zprávami, jimiž je možno jednotlivé kandidáty podpořit. To také znamená, že těch, kterým Jarmila Podhorná svými přípravky pomohla, je
už opravdu velká spousta, vyjádře-

na hejtmana Martina Tesaříka a ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislava Holáska se před
námi otvírá zajímavá cesta. Ta vede
k vytvoření společensko-vzdělávacího centra řemesel v rámci EU. A to

právě na zámku v Čechách pod Kosířem. Uděláme pro to vše. Svojí
snahou ukazujeme ostatním, že na
své cestě musí být každý statečný a
vše musí mít svůj řád,“ uzavírá Mistr Miroslav Srostlík.
–MiH-

ná právě podporou v tomto hlasování.
„Je to pro mne veliké ocenění a povzbuzení do další práce. Už vítězství v krajské soutěži jsem vnímala
jako kus odměny za práci všech, celé firmy, která je za deset let za námi
vidět. Umístění v národním kole je
pro firmu velké zviditelnění a ocenění. Tak to vnímám a věřím, že přispěje pozitivně k dalšímu rozvoji
naší práce. Děkuji za to všem, kdo k
našemu ocenění přispěli,“ hodnotí
výsledek v této soutěži Jarmila Podhorná.
Její firma Naděje produkuje a prodává bylinkové výluhy, masti, oleje,
tinktury, přísady do koupele, vitamínové a potravní doplňky používané k očistě těla, posílení imunity a
k podpůrné léčbě celé řady zdravotních problémů. Ve stále větší míře
se také rozšiřuje spolupráce s lékaři,
kteří přírodní medicínu přijímají jako součást léčby. „Denně mi chodí
tak sedmdesát mailů, ve kterých mi
lidé popisují svoje obtíže. Podle
svých znalostí a zkušeností doporučím léčebnou kúru složenou z jed-

notlivých prostředků a je pak jenom
na každém, jestli této rady využije,“
pokračuje J. Podhorná.
Výroba přírodních přípravků už není pouhým bylinkářstvím, přesto
Jarmila Podhorná nezavrhuje staré
‚babské‘ receptury, spíš naopak.
Podle ní jde o vyzkoušené a není jediný důvod se jejich využití nějak
bránit. Sama se ale vymýšlením nových složení také zabývá. „Mým
krédem je přinést lidem užitek v podobě zmenšení zdravotních problémů. Dalším aspektem je vytvoření
pracovních příležitostí, což je přínos pro obec a kraj. To se mi i daří,
neboť firma je už známá nejen v celé republice, ale i za hranicemi.
Jsem šťastná, že tímto způsobem
mohu pomáhat lidem v boji proti
nemocem,“ dodává oceněná bylinkářka, která se mimo jiné věnuje také publikační a přednáškové činnosti věnované tomuto oboru. Svoje ocenění převzala v Praze ve Slovanském domě ve čtvrtek 2. prosince na slavnostním setkání úspěšných podnikatelů a živnostníků.
–MiH-

Rozsvícení vánočního stromku uzavřelo úspěšný rok hasičů
NOVÁ DĚDINA – Také v Nové Dědině minulou sobotu rozsvítili svůj vánoční stromek. S tím spojená Mikulášská nadílka samozřejmě patřila
především dětem, ale znamenalo to také takové symbolické uzavření letošního roku, který byl pro zdejší hasiče
velmi úspěšný.
„Děláme to už třetím rokem,“ řekl Večerníku Jaromír Studený z SDH Nová
Dědina, který připravil na minulou sobotu rozsvícení vánočního stromku spojené s Mikulášskou nadílkou. Odpoledne
soutěží pro děti ve zdejším malém kulturáku, jehož sál pro toto odpoledne vyzdobila také vánoční výstava, by mohlo
být také takové malé symbolické zakončení úspěšné sezóny, která znamenala

znává, snaží se hledat stále nové
motivy pro další obyvatele i jinde,
než doposud.
„Za to, že je v betlému, se na mě nikdo ještě nezlobil, ani náhodou, “ říká s úsměvem řezbář Michal Pataki
z Malého Hradiska. Jeho betlém zabírá podstatnou část podkroví, a aby
přibylo místo pro další přírůstky,
musel ho už ‚hodit na patro‘. I tam je

už ale docela plno. „V tento okamžik
je v betlému 220 figurek znázorňující lidi, k tomu ještě dalších 161 zvířátek,“ přidává stručnou ‚inventuru‘.
Pomyslné inventární číslo 1 má nenápadný krajánek, putující s rancem
přes rameno. Ten vznikl už v roce
1994. „Původně jsem opravdu nezamýšlel, že by to mohl být betlém.
Spíš takové ztvárnění vesnického

Ve Stražisku pořádají výstavy už třicet let

Živnostník roku: Jarmila Podhorná uspěla i zde!
Před necelými dvěma měsíci získala ‚bylinkářka‘ Jarmila Podhorná určitě zasloužené ocenění,
když uspěla v soutěži Živnostník
roku Olomouckého kraje. To ji
delegovalo k reprezentaci Olomoucka na celorepublikové
úrovni. Ani zde se však neztratila.
Z Prahy míří do Brodku u Konice pomyslné stříbro.

Betlém, který původně betlémem být vůbec neměl

Podkroví rodinného domku Michala Patakiho v Malém Hradisku se už dávno stal jeho malou galerií, které jednoznačně vévodí tak
trochu netradičně pojatý betlém,
který vlastně ani původně betlém
být ani neměl. Ale tak to nějak
chodí a tak nějak to asi mělo i být.
Rodina ‚Betlémských‘ se každoročně rozrůstá, a jak řezbář při-

Ocenění převzal Miroslav Srostlík oficiálně minulý týden při Adventním večeru
v zámku v Čechách p/K z rukou předsedy sdružení Region Haná Miroslav Mačáka.

pro zdejší tým soutěžící ve Velké ceně
Prostějovska v požárním sportu téměř
bezkonkurenční vítězství.
„Seriál závodů Velké ceny Prostějovska jsme zvládli způsobem start-cíl.
Vedli jsme průběžné pořadí prakticky
od prvního závodu. Dařilo se nám, neměli jsme oproti našim největším rivalům ani jeden neplatný pokus. Díky tomu jsme si udrželi vedení v soutěži po
celou dobu a nakonec získali vítězství,“ oprávněně se může radovat tým
soutěžící pod hlavičkou Nové Dědiny,
který v sobě soustřeďoval asi to nejlepší, co jde v této disciplíně na Konicku
najít. Díky zkušenostem z dalších soutěží, jak kolektivních, tak i individuálních, například Martin Bartoš a Lukáš

Oščádal se probojovali v individuálních soutěžích dorostenců až na celorepubliková mistrovství, se podařilo vypilovat techniku k naprosté dokonalosti a soutěží prošli bez jediného zaváhání. V sestavě Mirek Pluháček, bratři
Martin a Roman Navrátilovi, Petr Kalvoda, Michal Janků, Martin Bartoš,
Lukáš Oščádal mají za sebou už dvouleté působení.
‚Šmoulové‘, jak se jim kvůli jejich modravým dresům přezdívá, mají za sebou i
působení v Hanácké lize. Letos se zúčastnili dvou závodů, z nichž jeden vyhráli. Kdo by si myslel, že požární sport
je pouze sezónní záležitost, vyvede ho z
omylu i další jejich plánovaná účast na
Svatoštěpánských závodech v Bořitově.
Teprve pak je čeká krátká přestávka před
přípravou na novou sezónu.
Ovšem právě příprava nejen na další sezónu, ale příprava a trénink vůbec, je pro
Novodědinské tak trochu kamenem úrazu. Z vlastní iniciativy si upravili bývalou skládku za kulturním domem na provizorní tréninkovou plochu, která je však
k pořádání závodů nevyhovující. „Moc
stojíme o to, aby nám byl v Konici nebo
na Nové Dědině poskytnut větší prostor,
kde by se daly uspořádat kvalitní závody,“ přejí si kluci z Nové Dědiny, kteří by
se samozřejmě chtěli svými kvalitami
‚pochlubit‘ i před domácím publikem.
Město Konice je podpořilo zhruba čtvrtinou potřebných nákladů. Kromě krytí
provozních nákladů na PHM a vybavení
pro další aktivity, tedy včetně působení v
požárním sportu, hledají podporu sponzorů, prostředky získávají také vlastní
činností. Určitě o to víc si zaslouží uznání a obdiv za to, co dlouhodobě v požárním sportu předvádí.
–MiH-
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STRAŽISKO – O víkendu skončila předvánoční výstava také ve
Stražisku. Ta bývá vždycky trochu výjimečná tím, že trvá o poznání déle, než podobné výstavy
na jiných místech. Důvod je jednoduchý – příprava zdejší výstavy dá vždycky trochu víc práce,
tak by byla škoda nedat příležitost, aby ji mohlo vidět co nejvíc
návštěvníků.
„Hodové výstavy tady děláme už
asi třicet let, s vánočními a velikonočními jsme začali někdy před deseti lety,“ říká Jiřina Růžičková,
která je ve Stražisku nejen dlouholetou knihovnicí, ale na svědomí
má právě také pořádání výstav. Ta
vánoční trvala čtrnáct dní. „Ostatní
výstavy tak dlouho nebývají. Tady
ale jenom postavení betléma trvá tři
hodiny a bylo by opravdu škoda to
za pár dní zase likvidovat,“ dodává.
Vánoční výstava ve Stražisku voní
dřevem i voskem, betlémy a symboly Vánoc tady mají spoustu podob. Betlémy dřevěné i papírové, z
vosku či kukuřičného šustí, ozdoby
na vánoční stromek. A ne ledasjaké. „Betlémy nám sem půjčuje
Leopold Polák, ten největší je ze
zdejšího kostela. Jsou tady sběratelské i řezbářské věci od manželů
Popelkových z Prostějova, kteří
odsud pochází, voskové ozdoby a

výrobky jsou ze zdejší výrobny
mezistěn,“ prozrazuje původ velké
části exponátů. Mimo to se jako
vždy vystavují rukodělné práce
místních občanů, velkou část tvoří
také prodejní výstava knih. „Není
velký problém dát takovou výstavu
dohromady. Je to tradice a lidé se
těší, že budou moct na výstavu něčím přispět,“ poznamenává Jiřina
Růžičková.
Jak říká, nemá žádný problém v
tom, že má u výstavy trávit tolik času. „Dělám to ráda. Můžu tady být
a mluvit s lidmi. Je to něco, co mě
drží. Už si vždycky říkám, že bych
toho měla nechat a předat to jiným,
ale ještě se do toho pustím znovu,“
přiznává J. Růžičková.
Všechny tři výstavy během roku
mají svoje specifika, především ta
hodová je vždy věnována obci, její
historii, historickým dokumentům.
„Jednou se nám dokonce podařilo,
že nám pan farář zapůjčil oddavkovou knihu,“ usmívá se.
A právě i letošní hodová výstava
byla příležitostí k připomenutí 90
let zdejší knihovny. Ta byla založena v roce 1920 a první čtenáři měli
možnost si vybrat něco ke čtení ze
45 titulů! Dnešní počet knih je přibližně stonásobný. Bezmála polovinu celé historie zdejší knihovny
je knihovnicí právě Jiřina Růžičko-

vá, která se své ‚funkce’ ujala v roce 1971 a knihovnu spravuje dodnes. „Myslím, že knížku nic nenahradí, nikde na internetu se nenajde
tolik, co je v knížkách,“ míní.
Zároveň ale přiznává, že v současné době, jež je na štíru s financemi,
už přece jenom nějaký čas se nepořídila do knihovny úplně nová
knížka. „Neznamená to ale, že by
byli čtenáři ochuzeni o nové tituly,
že by nebyly k dispozici knížky,
které jsou žádané. Je to zajištěné
meziknihovními výpůjčkami. Přece jenom to ale není to, když můžu
knížku sama jít koupit,“ říká.
Část čtenářů tvoří samozřejmě také
děti, které také na vánoční výstavu
přispěly malou expozicí svých kreseb. „Výstavu pořádá zdejší kulturní komise a svaz žen. Co se podaří
získat na vstupném, tak nám zase
poslouží k pořádání karnevalů a
různých akcí pro děti,“ pokračuje
Jiřina Růžičková. Samozřejmě se
nešlo nezeptat, jak je to s případnými nástupci. O to podle jejich slov
starost nemá a pro ni je volba jasná,
kdo převezme její ‚žezlo‘. „Stražisko je krásná dědina a mám to tady
moc ráda. Žiju tady celý život. A taky mi záleží na tom, aby život tady
byl zajímavý. Určitě je čím se pochlubit,“ dodává Jiřina Růžičková.
–MiH-

dění. Až teprve když bylo figurek asi
15, jsem dodělal jesličky a betlém
začal postupně dostávat současnou
podobu,“ prozradil nám řezbář. Letos se betlém rozrostl o 12 figurek,
vloni o rovnou dvacítku. A zatímco
původně se spíš rozhlížel ve svém
okolí a ztvárňoval místní postavičky,
tedy především obyvatele Malého
Hradiska s tím, co je pro ně charakteristické a jak je zná jejich okolí, postupně svoji inspiraci začal přesouvat jinam. „Jednu dobu jsem už nevěděl, koho bych ještě mohl vyřezat.
Začal jsem dělat pohádkové postavy. Pak přišel další nápad, takže se
‚původ‘ figurek tak různě prolíná,“
dodává. K jesličkám tak kráčí třeba i
dlouhý široký a bystrozraký nebo i
Mikuláš se svojí družinou. Mezi tím
samozřejmě už zmiňované gro, tedy
zpodobeniny místních lidí.
A už došlo i na to, že svého dvojníka
má mezi dřevěnými figurkami i samotný Michal Pataki. A jak jinak
ztvárněný, než jako řezbář. „Teď
jsem se zaměřil na řemesla. A mezi
ně samozřejmě patří i řezbář, takže
jsem ho představil jako sám sebe,“
ukazuje s úsměvem na postavičku
opracovávající dlátem kus kulatiny,
který připomíná také malou zvoničku, co má skutečně na dvorku před
svým domem. „Těch řemesel, která
se dají takto ztvárnit, je opravdu velké množství. Teď jich tady mám 19,
ale těch dalších nápadů je spousta,“
podotýká řezbář. Vedle tradičních
řemesel, jako je stolař, tesař nebo
řezník, je nepřehlédnutelný mezi
ostatními také zdatný platnéř, nebo
dnes už trochu pozapomenutá řemesla, jako dráteník či ošatkářka.
Někdo má i se svojí malou dílničkou, jiný zase s tím, co pomyslně
sám vyrobil. Jak ale řezbář říká, některá řemesla jsou trochu tíž znázornitelná, ale i tak se pokusí vymyslet
podobu, jakou jim dá. „Rád si hraju s
různými doplňky, které dodávají figurce jejich charakter. Málokterá po-

stavička nemá aspoň něco v ruce nebo kolem sebe,“ ukazuje mezi Betlémské…
Většina figurek je vyrobena z lipového dřeva, ovšem podle barvy a
struktury je zřejmé, že to neplatí bezezbytku. „Jiné druhy dřeva zkouším,
aby věděl, jak se opracovává, jak se
z něj dá vyřezávat. Převážně samozřejmě zůstává lipové, které je v
tomto směru nejlepší, jsou tady figurky i z tuje, olše, višně, ořechu, topolu a vrby. Určitě nejtvrdší dřevo,
ze kterého jsem vyřezával, je hruška,“ přiznává Michal Pataki a upozorňuje na postavičku ženy s rybou,
která je výrazně jiné barvy, než
všechny ostatní. „A kde sháním dřevo? Prostě ho kradu,“ usmívá se s
nadsázkou.Ale jak říká, nejlepší dřevo jsou různé nechtěné ‚nálety‘, které se musí prořezávat, když se čistí
les. „Jenom málokdy v něm bývá
nějaký kaz, tím, jak se snaží prodrat
za světlem, že rychle roste a nestihne
se kazit,“ uvádí řezbář věci na pravou míru.
I přesto tedy, že si počet obyvatel
‚vynutil navýšení kapacity‘, i tak už i
v horním patře je plno. Michal Pataki říká, že v takovém množství je už
nemyslitelné s betlémem putovat po
nějakých výstavách, takže kdo ho
chce vidět, musí sem do podkroví.
Přesto se možná rýsuje možnost, že
by měl betlém svoji malou galérii ve
větších prostorách v budově obecního úřadu, kde by byl také přístupný
veřejnosti. „Jinam mimo Malé Hradisko bych ho dát nechtěl. Chci ho
mít pořád po ruce, abych mohl dál
pracovat, vyřezávat další figurky,“
říká řezbář. Nabízí se otázka, jaká,
pokud taková je, je jeho nejoblíbenější. „Nejmilejší a nejkrásnější je
vždycky samozřejmě ta poslední, co
dokončím. Ale rád je mám všechny
dohromady,“ odpovídá na naši poslední otázku řezbář Michal Pataki z
Malého Hradiska.
–MiH-

Vánoční trhy míří do puberty
P. Polák: „Nad dvacátými

Trhy jsem ještě nepřemýšlel!“
Tradice Vánočních trhů sahá
až někdy do začátku 90. let, kdy
nejdřív začínaly trochu nesměle, postupně se z nich ale stala
neodmyslitelná součást předvánočního období v Konici. Také
letos bude Trhům patřit poslední soboty před Vánocemi, tedy
18. prosince, kdy se na konickém náměstí u vánočního stromu symbolicky také zapálí poslední svíčka na adventním věnci. Trhy otevírají tedy tuto sobotu v 9 hodin.
Program trhů vždycky provázela velká pestrost, povedlo se
to i letos?
Já doufám, že budou lidé spokojeni jako každý rok. Musím především poděkovat sponzorům,
protože bez nich by Vánoční trhy nemohly být. Letos bude
hned několik specialit. Bude se
prodávat kapr, amur, tolstolobik,
lín, štika a sumec a ten kdo bude
mít hlad se můře těšit na ovarové
kolínko, na domácí uzené nebo
na zabíjačkové speciality.
Letos se kromě Báry Basikové
objevují na programu jména
vcelku nová, dají se nějak
představit a charakterizovat?
Jako každý rok, se snažíme program vymyslet tak, aby byl žánrově pestrý. Trhy zahájí Volume
Band je to poměrně mladá kapela, která hraje převážně převzaté
písně, ale možná nám zahrají i
vlastní tvorbu, na což jsem moc
zvědavý. Odpoledne se představí skupina Zákaz vlezu bez znalosti jazzu, což je takový jazz,
funky, blues. Od 16 hodin vystoupí Bára Basiková s kapelou
a v 17 hodin vše vyvrcholí již
tradičním ohňostrojem. Ale tím
trhy ještě nekončí. Potom nás čeká stejně tak neodmyslitelná vánoční tombola, kde máme letos
hodně zajímavé ceny a od 18hodin bude hrát k tanci a poslechu
u svářáku kapela 2,5 promile,
která hraje věci od Bacha až po
Vlacha.

Je v období doznívající krize
problém uspořádat Vánoční
trhy?
Jak jsem už říkal, nebýt sponzorů, tak by Trhy nevypadaly tak,
jak jsme na ně už 16 let zvyklí.
Navíc, Město Konice má letos
obrovské výdaje s kanalizací,
takže na program bylo méně peněz, ale jak mi řekl nový starosta
pan František Novák, Trhy letos
musí být, je to tradice, kterou nechce přerušit.
Je to ještě daleko, ale plánujete už, jaké budou dvacáté Trhy?
Nad tím jsme ještě nepřemýšleli.
Je to ještě daleko, ale nebojte, určitě to bude pecka.
–MiH-

VÝROBCE ZVEDACÍCH PLOŠIN
PRO IMOBILNÍ OSOBY PŘIJME

SERVISNÍHO TECHNIKA
ZVEDACÍCH PLOŠIN
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

úhlopříčka

LCD 82 cm ECG

6999 Kč
cm
2
8
platí od 6. 12. 2010 do vyprodání zásob

13. prosince 2010
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Vítejte na světě

Sára a Silvie Hájkovy
1. 12. 2010, 44, 44 cm/2,30, 2,35 kg
Konice

Natálie Pechová

Adéla Novotná

5. 12. 2010, 53 cm/3,70 kg
Konice

6. 12. 2010, 50 cm/3,65 kg
Prostějov

Filip Přikryl

Josef Herynek

Matyáš Piňos

Samuel Tichý

4. 12. 2010, 50 cm/3,80 kg
Prostějov

5. 12. 2010, 50 cm/3,05 kg
Vrbátky

5. 12. 2010, 50 cm/3,90 kg
Niva

5. 12. 2010, 51 cm/4,00 kg
Prostějov

Dominik Škop

Filip Mouka

7. 12. 2010, 52 cm/4,00 kg
Bedihošť

7. 12. 2010, 50 cm/2,85 kg
Prostějov

Tomáš Mach
8. 12. 2010, 51 cm/3,20 kg
Čelčice

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci
Už jen poslední dva dílky chybí všem náruživým perníčkářům a sběratelům naší série do kompletní podoby předvánoční minikuchařk, která mezi vámi zaznamenala skutečně velký ohlas,
který v rámci naší rubriky „DÁREK OD NÁS PRO VÁS!“, s níž jsme se poprvé vytasili již více
jak před měsícem, registrujeme týden co týden. Dnes tak činíme už popáté. Celkem šestidílný seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, jenž určitě těší nejen všechny hospodinky,
cukráře i cukrářky, pak dospěje do svého konce za týden, pět dnů před vánočními svátky.
Ono totiž ať chceme, nebo nechceme, čas vánoční je už přede dveřmi.
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. Ve spolupráci s vydavatelstvím ORAZ vám tak v těchto dnech v každém čísle přinášíme tradiční či originální recepty z dílny domácí kuchyně, přičemž ze šesti perníčkových
variací si klidně můžete skládat svoji vlastní „minikuchařku“, z níž uděláte pro své nejbližší ty
skutečné dobroty a vaše vánoce budou zase o něco sladší...
Ostatně, 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 zveřejníme už v příštím čísle!
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!
-pk, kk-
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05:59 Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie VIII (37)
09:30 Vánoční pohlednice
11:05 Tescoma s chutí
11:20 Lenssen & spol.
11:45 Můj přítel
Monk III (15)
12:40 Superman IV (8)
13:40 Co mám na
tobě ráda IV (4)
14:10 Hvězdná brána:
Atlantida IV (7)
15:05 Kobra 11 IX (14)
16:05 Beze stopy (10)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:35 Dr. House IV (11)
18:30 Ulice (1896)
19:30 Televizní noviny
20:00 Okresní přebor (15)
20:45 Víkend
21:25 Mr.GS
22:10 Mentalista II (21)
23:00 Námořní vyšetřovací
služba VII (5)
23:50 Face the Pro
00:40 69 rozkoší
pro smrtelníky (13)
01:05 Novashopping
01:30 Střepiny
01:45 Áčko
02:25 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Mezi nebem a zemí
10.20 - Dechovka
10.55 - Cirkus princezen
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (14/54)
15.10 - Zábavná škola:
Vodní ptáci
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (15/16)
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 (6/13)
21.10 - Na cestě po Lanzarote
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.35 - Poslední výsadek
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Politické spektrum
00.50 - Na velikosti záleží
01.15 - Doktorka Quinnová IV
02.05 - Kaleidoskop
02.30 - Sváteční slovo
02.35 - Cesty víry
02.55 - Křesťanský magazín
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Francouzské pohádky
06.20 - Robot mezi námi (3/7)
06.30 - Inami (16/26)
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Cesty do krajin
půlnočního slunce
07.55 - Bonbónky světa
08.10 - Historické minipříběhy
08.20 - Postřehy odjinud
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz - Brno
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Vyzkoušejte si...
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Hranice času
13.30 - Hennings Haus (4/5)
13.45 - Anglicky s dětmi (5/6)
13.55 - Tak to vidím já (4/7)
14.10 - Strašidelný autobus
15.50 - Fantomy
v laguně Chuuk
16.45 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.15 - Little Oberon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Poslední plavba lodi
Wilhelm Gustloff
20.55 - Neznámí hrdinové
21.25 - Krásný ztráty
22.05 - Červený trpaslík
22.30 - Terra musica
23.00 - Zombie Movie
23.45 - Film o filmu: PIKO
00.00 - Legendy 60 (1/2)
01.15 - Vzkaz Petra Vopěnky
01.30 - Knižní svět
01.45 - Čtenářský deník...
02.00 - Ecce homo lohas
02.30 - Dobré ráno

06:15 -Teleshopping
06:25- Pokémon
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:50- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:20- Přátelé III (22)
09:00- Zprávy TV Prima
09:35- M*A*S*H (121)
10:00- M*A*S*H (122)
10:30- To je vražda, napsala II
11:30- Policie Hamburk IV (5)
12:25- M*A*S*H (123)
12:50- M*A*S*H (124)
13:20- Will & Grace IV (23)
13:55- Policejní divize I (20)
14:55- JAG X (3)
15:45- Julie Lescautová III (4)
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 (25)
21:20- Roztoužená srdce
23:20- Sběratelé kostí IV (18)
00:15- Ano, šéfe!
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (96)
04:25- Na čem záleží (97)
04:50- Autosalon
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05:00 Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:35 Stefanie VIII (38)
09:30 Vánoční přání
11:05 Tescoma s chutí
11:25 Lenssen & spol.
11:50 Můj přítel Monk III
12:45 Superman IV (9)
13:40 Co mám na
tobě ráda IV (5)
14:10 Hvězdná brána:
Atlantida IV (8)
15:05 Kobra 11 IX (15)
16:05 Beze stopy (11)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:35 Dr. House IV (12)
18:30 Ulice (1897)
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (236)
21:15 Kriminálka
New York V (4)
22:10 112
22:45 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti
23:35 Námořní policie
01:25 Kriminálka
New York III (4)
02:10 Novashopping
02:30 Rady ptáka Loskutáka
03:05 Áčko
04:10 Stefanie II (24)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Marie, královna Skotska
11.00 - Slzy, které svět nevidí
11.20 - Vánoční setkání
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (15/54)
15.10 - Kostičky
15.25 - Zábavná škola: Příběhy
o telátku (5/7)
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (8/16)
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 - Magie kouzla zbavená
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (16/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III.
22.35 - Annin dům (1/2)
00.15 - Dokážete víc
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Doktorka Quinnová IV
01.20 - Divadlo žije!
01.45 - Terra musica
02.15 - Sólo pro...
02.55 - Náš venkov
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV
06.00 - Francouzské
pohádky (4/7)
06.10 - Robot mezi námi (4/7)
06.15 - Inami (17/26)
06.40 - Záhady Toma Wizarda
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Kluci v akci
07.20 - Hennings Haus (4/5)
07.35 - Anglicky s dětmi (5/6)
07.45 - Vodní ptáci
07.55 - Opera nás baví
08.15 - Krásy evropského
pobřeží
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie
10.40 - Vzkaz Petra Vopěnky
10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Tančící skály (15/16)
13.00 - Hřiště 7
15.10 - Evropský manuál
15.30 - Hledání ztraceného času
15.45 - Filmy z Václaváku
16.05 - Svět zázraků
16.30 - Výjimečná architektura
17.20 - Bílá místa
17.35 - Vítejte v Tate galerii
17.40 - Do ticha hraj mi dál
18.00 - Klíč
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Adult English Zone
20.00 - Paša
21.25 - Cesta zpět po ...
22.00 - Kontexty
22.50 - Evropský manuál
23.10 - Q
23.40 - V pět odpoledne
01.25 - Na cestě po Lanzarote
01.55 - Vyprávění
a muzicírování
02.30 - Dobré ráno

06:15- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (13)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace IV (23)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
09:55- M*A*S*H (123)
10:20- M*A*S*H (124)
10:45- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk IV (6)
12:30- M*A*S*H (125)
12:55- M*A*S*H (126)
13:25- Will & Grace IV (24)
13:50- Policejní divize I (21)
14:45- JAG X (4)
15:35- Julie Lescautová III (5)
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 (10)
23:25- Na doživotí II (14)
00:20- Kriminálka Kolín
02:00- Volejte Věštce
03:45- Výklad snů
04:40- Na čem záleží (98)
05:05- Svět 2010

14. 12. 2010
06:15- Teleshopping
06:25- Pokémon
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace IV (24)
08:45- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:30- VIP zprávy
09:50- M*A*S*H (125)
10:15- M*A*S*H (126)
10:45- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk IV (7)
12:35- M*A*S*H (127)
13:00- M*A*S*H (128)
13:30- Will & Grace IV (25)
13:55- Policejní divize I (22)
14:55- JAG X (5)
15:45- Julie Lescautová III (6)
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- MAGICKÁ NOC
SRDCE PRO DĚTI
21:50- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití II (5)
23:25- Hledá se táta a máma
00:25- Kriminálka Kolín I (1)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (99)
04:30- TOP STAR magazín
04:55- Miláčci

15. 12. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Doktor na moři
10.35 - Vánoční koncert
Karla Gotta
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (17/54)
15.10 - Divnopis
15.15 - Willy Fog na cestě za
15.40 - Král z džungle (23/26)
16.05 - Šikulové
16.20 - Bert a Ernie (19,20/26)
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 - Hercule Poirot XII
21.40 - Máte slovo
22.30 - Spalující vášeň
00.00 - Californication II
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Doktorka
05.00 - Auto Moto
Quinnová IV
Styl
01.20 - Milenky III (3/4)
05.30 - Správy STV
02.10 - Kde bydlely
06.00 - Francouzské
princezny
pohádky
06.10 - Robot mezi námi (5/7) 02.30 - Poutní místa
02.50 - Chcete mě?
06.15 - Inami (18/26)
03.05 - Hledám práci
06.40 - Pat a Mat se vrací
03.25 - Rodina a já
06.45 - Teď vedou babička
03.50 - Hudební toulky
s dědou
07.00 - Chalupa je hra
s Ladislavem
07.25 - Adult English Zone
04.05 - Kultura
07.50 - Bílá místa
v regionech
08.10 - Osudové okamžiky
04.30 - Události
08.30 - Panorama
v regionech
09.10 - Příběhy o telátku (5/7)
09.20 - Návštěva v ZOO
09.30 - Babylon
10.00 - Poslední plavba lodi
05:59 Snídaně
Wilhelm Gustloff
s Novou
10.55
Svět
zázraků
05:59 Snídaně
08:35 Stefanie VIII (39)
11.20 - Postřehy odjinud
s Novou
09:30 Ztraceni v horách
11.35 - AZ-kvíz
08:35 Stefanie VIII (40)
11:10 Tescoma s chutí
12.00 - Kluci v akci
09:30 Santa kdo?
11:20 Lenssen & spol.
12.25 - Černé ovce
11:15 Tescoma
11:50 Můj přítel Monk VI (1) 12.40 - Reportéři ČT
s chutí
12:45 Superman IV (10)
13.20 - Věříš si?
13:40 Co mám
13.45 - Záhady Toma Wizarda 11:20 Lenssen & spol.
11:50 Můj přítel
na tobě ráda IV (6)
14.00 - Věda je detektivka
Monk VI (2)
14:10 Hvězdná brána:
14.25 - Tykadlo
Atlantida IV (9)
14.40 - Malý televizní kabaret 12:40 Superman IV (11)
13:40 Co mám
15.10 - Chcete mě?
15:05 Kobra 11 IX (16)
15.25 - Přísně tajné (3/3)
na tobě ráda IV (7)
16:05 Beze stopy (12)
17:00 Odpolední Televizní 16.10 - Jak to viděl středověk 14:10 Hvězdná brána:
17.05 - Diagnóza
Atlantida IV (10)
noviny
17.25 - PORT
15:05 Kobra 11 X (1)
17:35 Dr. House IV (13)
17.50 - Přidej se
16:00 Beze stopy (13)
18:30 Ulice (1898)
18.05 - Nedej se
17:00 Odpolední Televizní
19:30 Televizní noviny
18.30 - Hledám práci
noviny
20:00 Dokonalý svět (16)
18.55 - Zprávy v českém
17:35 Dr. House IV (14)
21:20 Dr. House VI (21)
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1899)
22:10 Zvěřinec (4)
19.05 - Musicblok
19:30 Televizní noviny
22:50 Odsouzeni zemřít
19.30 - Adult English Zone
00:35 Kriminálka
20.00 - Ta naše povaha česká 20:00 Ženy
22:20 Kongo
New York III (5)
20.30 - Exekutor
00:15 Kriminálka
01:20 Novashopping
22.05 - Dokumentární klub:
New York III (6, 7)
01:45 Mr.GS
23.00 - Strach Fay Grimové
01:45 Novashopping
02:15 Rady ptáka Loskutáka 00.55 - Film o filmu: PIKO
02:05 112
02:50 Áčko
01.10 - Krásný ztráty
02:35 Áčko
03:50 Zvířátka v pohodě (5) 01.50 - Politické spektrum
02.15 - Setkávání
03:25 Stefanie III (1)
04:10 Stefanie II (25)
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jak se vede, sousede?
09.40 - Vzpomínání
Vlastimila Brodského
10.20 - Píseň pro
Rudolfa III. (6/8)
10.30 - Píseň pro Rudolfa III.
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (16/54)
15.10 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (24/26)
16.15 - Tak to vidím já (5/7)
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 (5/7)
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 - Příběhy slavných
22.00 - Na stopě
22.25 - Milenky III (3/4)
23.15 - Losování Sportky
a Šance
23.20 - Jak se vede, sousede?
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Letecké katastrofy III.
01.00 - Doktorka Quinnová IV
01.45 - Přísně tajné vraždy
02.00 - Československý
filmový týdeník
02.15 - Krotitelé dluhů III.
02.40 Výjimečná
architektura:
03.30 - Klíč
04.00 - Ta naše povaha česká
04.30 - Události v regionech

Støeda
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - StarDance IV
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
14.15 - Okouzlení VIII
15.10 - Plachetnicí
po Dalmácii
15.30 - Tintinova
dobrodružství
15.55 - Ovečka Shaun II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (14/20)
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 (16/16)
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 (16/16)
05.00 - PORT
21.00 - 13. komnata
05.30 - Správy STV
21.35 - Všechnopárty
06.00 - Francouzské
22.20 - Na velikosti záleží
pohádky (6/7)
22.50 - Losování
06.10 - Robot mezi námi (6/7)
Euromiliony
06.15 - Inami (19/26)
22.55 - Americká noc
06.40 - Tak to vidím já (5/7)
00.50 - Losování Šťastných
06.55 - Návštěva v ZOO
deset a Šance milion
07.00 - Pod pokličkou
00.55 - Doktorka
07.25 - Adult English Zone
Quinnová
07.50 - Diagnóza
01.40 - Jak se vede,
08.05 - Do ticha hraj mi dál
sousede?
08.30 - Panorama
02.20 - Musicblok
09.10 - Přidej se
02.45 - Dobrodružství vědy
09.25 - Nedej se
a techniky
09.45 - Letecké katastrofy III.
03.10 - Malá Velká Británie
10.35 - Příběhy slavných
03.40 - Máte slovo
11.40 - AZ-kvíz
04.30 - Události
12.05 - Chalupa je hra
12.30 - Černé ovce
v regionech
12.45 - Malá farma
13.15 - Bohové a hrdinové
antických mýtů
05:59 Snídaně
13.30 - O princezně se zlatým
s Novou
lukem
08:35 Stefanie VIII (41)
14.35 - Bludiště
09:30 Ženy
15.05 - Toulavá kamera
11:35 Tescoma s chutí
15.35 - Krásy evropského
11:50 Lenssen & spol.
pobřeží
12:20 Můj přítel
15.45 - Evropa dnes
Monk VI (3)
16.15 - Prizma
13:15 Superman IV (12)
16.35 - Kus dřeva ze stromu
16.55 - Videoatlas naší přírody 14:10 Hvězdná brána:
17.05 - Bonbónky světa
Atlantida IV (11)
17.25 - Ptáčata
15:05 Kobra 11 X (2)
17.55 - Paměť 20. století (3/3) 16:05 Beze stopy (14)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Medúza
17:35 Dr. House IV (15)
19.45 - Dokážete víc
18:30 Ulice (1900)
20.00 - Historie.cs
19:30 Televizní noviny
20.55 - Středoevropan Eduard
20:00 Hvězdný prach
Goldstücker
22:40 Nevyřčené tajemství
22.00 - Pokoj v duši
00:45 V úzkých
23.30 - Posezení s ...
02:15 Novashopping
00.05 - Evropský manuál
00.25 - Tibet volá po svobodě 02:35 Tabu
03:35 Zvířátka v pohodě (6)
01.15 - Q
04:00 Stefanie III
01.45 - Partnerské ladění
04:45 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
06:15- Teleshopping
06:25- Pokémon
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace IV (25)
08:45- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:30- VIP zprávy
09:50- M*A*S*H (127)
10:15- M*A*S*H (128)
10:45- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk IV (8)
12:35- M*A*S*H (129)
13:00- M*A*S*H (130)
13:30- Will & Grace IV (26)
13:55- Policejní divize II (1)
14:50- JAG X (6)
15:40- Julie Lescautová III (7)
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 (14)
00:20- Její případ
02:35- Volejte Věštce
04:20- Na čem záleží (100)
04:45- Receptář prima nápadů
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05.00 - Poloviční
kouzelníci
05.20 - Vítejte v ...
05.30 - Správy STV
06.00 - Francouzské pohádky
06.05 - Robot mezi námi (7/7)
06.15 - Inami (20/26)
06.40 - Děti točí hrdiny
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Vyzkoušejte si...
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.40 - Videoatlas
07.50 - Bonbónky světa
08.10 - Dokážete víc
08.20 - Krásy evropského
pobřeží
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.40 - Na plovárně s ...
10.05 - Neznámí hrdinové
10.35 - Cesta zpět po ...
11.05 - Kuchařská pohotovost
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Pod pokličkou
12.30 - Černé ovce
12.45 - Ta naše povaha česká
13.15 - Medúza
13.55 - Šikulové
14.10 - Čarodějnice
14.40 - Sportovci světa
15.30 - Postřehy odjinud
15.40 - Království divočiny
16.10 - Cesty do krajin
16.35 - Rodina a já
16.55 - Bonbónky světa
17.10 - Bohové a hrdinové
17.30 - Historické
minipříběhy
17.40 - Chcete mě?
17.55 - Ještě jsem tady
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta:
20.55 - Ptáčata
21.25 - ČT Live
22.20 - Legendy 60 (2/2)
23.20 - Malá Velká Británie
23.45 - Gorodok
00.10 - Au!
01.05 - Posezení s ...
01.35 - Krotitelé dluhů I
02.00 - Muzikanti, hrejte 02.20 - Krásy evropského
pobřeží
02.30 - Dobré ráno

06:15- Teleshopping
06:25- Pokémon
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace IV (26)
08:45- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:30- VIP zprávy
09:50- M*A*S*H (129)
10:15- M*A*S*H (130)
10:40- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk IV
12:35- M*A*S*H (131)
13:00- M*A*S*H (132)
13:30- Will & Grace IV (27)
14:00- Policejní divize II (2)
14:55- JAG X (7)
15:45- Julie Lescautová III (8)
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- Dcera nevěsty
21:50- Show Jana Krause
22:55- Poslední skotský král
01:20- Za nepřátelskou linií
03:15- Volejte Věštce
05:00- Na čem záleží (101)
05:25- Na čem záleží (102)
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Sobota

05:45 Hrnečku
vař:
Jamie Oliver v Itálii
06:15 Admirál
Bublina útočí (17)
06:40 Roary:
Závodní auto (3)
06:55 3-2-1 Tučňáci! (10)
07:25 Co nového
Scooby-Doo? II (10)
07:50 Lovec krokodýlů VI
08:50 Občanské judo
09:10 Judo sonduje
09:25 Rady ptáka
Loskutáka
10:15 Malí rošťáci
12:00 Volejte Novu
14:15 Hvězdný prach
16:50 Zoom: Akademie
pro superhrdiny
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
20:00 Poslední samuraj
22:55 Zabij, nebo
budeš zabit
01:00 Upíři
02:30 Novashopping
02:55 Volejte Novu
03:20 Tabu
04:25 Stefanie III (2)
05:10 Novashopping

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček s
Dádou
06.10 - Malý televizní kabaret
06.45 - Šikulové
07.05 - Sezame,
pojď si hrát (66/78)
07.30 - Všechna
rána světa: Maroko
07.40 - Záhady starověkého
Říma (14/20)
08.10 - Legenda
o Vánocích
09.30 - Ovečka
Shaun II (35/40)
09.35 - Zprávičky
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Baletní střevíčky
11.50 - Krásy evropského
pobřeží
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Neznámá úskalí
15.10 - Přítelkyně (7/12)
16.00 - Profesionálové
16.55 - Zamilovat se
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
20.00 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
21.25 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
Finále
22.00 - Náhodné setkání
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Předtucha
01.50 - 13. komnata
02.15 - Pošta pro tebe
03.10 - Všechnopárty
03.55 - Folklorika
04.15 - Kuchařská
pohotovost
04.45 - Setkávání

05.00 - Cesty do ...
05.25 - Bílá místa
05.40 - Kus dřeva
ze stromu
06.00 - Diagnóza
06.20 - Správy STV
06.50 - Jak to viděl středověk
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Návrat nosorožců
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Středoevropan
Eduard Goldstücker
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Sabotáž
13.30 - Neskutečné historky
14.05 - Jistě, pane premiére
14.40 - Ladí neladí
15.35 - Království divočiny:
Kosmani zakrslí
16.05 - Poutní místa
16.25 - Bohové a proroci
16.55 - Úsměvy vánoční
17.35 - Hudební toulky
17.55 - Krásy evropského
pobřeží:
18.00 - Kde bydlely
princezny (9/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Terra musica
19.30 - Malá farma
20.00 - A. Caldara
- Magdaléna u nohou
21.45 - Elsa 2010
22.35 - Divadlo žije!
23.05 - Třistatřicettři
00.00 - Česká soda
00.20 - Neskutečné
historky (9/9)
00.50 - ČT Live
- Jan Kalousek
01.45 - Sešli se...
02.45 - Na Kloboučku
03.25 - Hudební vizitka
04.15 - Banánové rybičky
04.45 - Grotesky

06:15- Zprávy
TV Prima
Krimi zprávy
06:55- VIP zprávy
07:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:25- Mickeyho klubík I
07:50- Will & Grace IV (27)
08:15- M*A*S*H (132)
08:45- Autosalon
09:55- M*A*S*H (133)
10:25- M*A*S*H (134)
10:55- Agentura Jasno II (5)
11:50- Podivná tajemství
14:10- Žhavé výstřely 2
16:05- Julie Lescautová V
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (23)
20:00- Strašpytlík
21:40- Za nepřátelskou linií
2: Osa zla
23:35- V jako Vendeta
01:55- Volejte Věštce
03:40- S Italem v kuchyni
04:15- Nikdo není dokonalý
05:05- Trní
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06:20- Zprávy
TV Prima
06:50- Párty s kuchařem
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Mickeyho klubík I (20)
07:55- Přátelé III (23)
08:25- Hitlerovi
bodyguardi (13)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (135)
10:25- M*A*S*H (136)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
12:55- Zločiny
v zahradách II (8)
13:55- Mickovy modré oči
15:55- Vraždy v Midsomeru II
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (24)
20:00- Seznamte se, Joe Black
23:25- Kleopatra (1/2)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Hitlerovi
bodyguardi (13)
04:05- Miláčci
04:50- Nikdo není dokonalý
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05.00 - Sólo pro...
05.35 - Bohové
a proroci
06.05 - Hudební setkání
06.40 - Postřehy odjinud
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.50 - Třistatřicettři
09.45 - Svět umění: Životopisy
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.50 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (16/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Prodaná nevěsta
14.15 - Krásy evropského
pobřeží: Baskicko
14.30 - Hudební mozek
15.20 - Poslední lovci
16.15 - Mýty a fakta historie
06:10 Hrnečku
17.05 - Kamera na cestách
vař:
06:40 Admirál Bublina útočí 18.00 - Cesty víry:
07:05 Senzační Spiderman
18.25 - Křesťanský magazín
07:30 Roary: Závodní auto
18.40 - Kultura.cz
07:45 Baby Looney Tunes
19.05 - Jistě, pane premiére
08:15 Co nového
19.40 - Zašlapané projekty
Scooby-Doo? II (11)
20.00 - Okamžik zrodu
08:40 Skippy (15)
20.25 - Vzkaz Otakara Motejla
09:10 Babicovy dobroty
20.50 - Ombudsman
09:40 Koření
neformálně
10:40 Veverka a kouzelná
20.55 - Přidej se
mušle
21.10 - Ombudsman stokrát
12:05 Král Drozdí brada
jinak
13:15 Láska přichází
21.30 - Rozhovor s Pavlem
o Vánocích
Varvařovským
15:05 Dva muži hlásí příchod
17:00 Odpolední Televizní 21.55 - Rozloučení
noviny
22.05 - Na plovárně s
17:35 Babicovy dobroty
Raymondem Moodym
18:05 Rady ptáka Loskutáka 22.30 - Vzkaz
18:50 Občanské judo
Ludmily Kybalové
19:20 Judo sonduje
22.50 - Zítra nehrajeme!
19:30 Televizní noviny
00.35 - Nikdy nebude konec
20:00 Past
01.10 - Česká soda
22:15 Střepiny
01.25 - StarDance IV ...
22:40 Podezření nula
když hvězdy tančí
00:30 Láska přichází
02.40 - StarDance IV ...
o Vánocích
když hvězdy tančí
02:00 Novashopping
Finále
02:20 Ptákoviny
03.15 - Svět umění: Životopisy
03:05 Áčko
04.00 - Kamera na cestách:
04:10 Stefanie III (3)
Seychely, perla
05:00 Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Zpívánky
06.05 - Sezame, pojď si hrát
06.30 - Dvě pohádky z lesa
06.50 - Všechna rána
světa: Maroko
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (19,20/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.55 - F. L. Věk (13/13)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Křesadlo
14.05 - Tak neváhej a toč!
14.30 - Kaleidoskop
14.55 - Babí léto
16.35 - Čétéčko
16.55 - Sváteční slovo
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 - 3 plus 1
21.35 - 168 hodin
22.05 - Místo činu
23.35 - Losování Sportky
a Šance
23.40 - Hotel Babylon III (4/8)
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Všechnopárty
01.25 - Úsměvy vánoční
02.05 - Krásy evropského
pobřeží
02.10 - Čétéčko
02.30 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
13. prosince 2010
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Pro čtenáře

13. prosince 2010
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* PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA VZBUDILA MEZI ČTENÁŘI OBROVSKOU VLNU ZÁJMU * DĚKUJEME VŠEM!!!

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST však zdaleka nekončí

partneři soutěže „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA:

- objednejte si NEJČTENĚJŠÍ TÝDENÍK V REGIONU, vyberte si DÁREK v hodnotě
200 Kč z 15 VARIANT a navíc můžete vyhrát televizi SHARP i řadu dalších cen!
Navíc získáte bonus řádkového inzerátu v jednom výtisku PV Večerníku ZDARMA
Tak tohle jsme vážně nečekali! Ani ty nejoptimističtější
plány v naší redakci nepočítaly s tak obrovskou vlnou
zájmu, kterou spustil start
naší akce „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
HOREČKA“. Už po dva týdny se od
pondělí do pátku v naší redakci prakticky nenašla dlouhá chvíle, kterou by nepřerušil telefon, e-mailová objednávka či přímo osobní
návštěva se žádostí o předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. a všechny podobné výzvy jsme pochopitelně zareagovali kladně a s
patřičnou vstřícností, neboť
jak se nese v závětří, právě
oddanost věrných čtenářů a
také příliv nových předplatitelů je tím, čeho je třeba si ponejvíc vážit. A vězte, že my si
toho vážíme a za veškerý váš
zájem všem moc a moc
DĚKUJEME! Věříme, že nejen vaši důvěru v tom nadcházejícím roce nezklameme.
Vždyť už dnes pro vás chystáme hned několik atraktivních novinek a speciálních
překvapení, s nimiž se vytasíme již v nejbližší době.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tak opětovně posiluje pozici
nejčtenějšího týdeníku v regionu!
V roce 2011 tak na čtenáře
nejoblíbenějšího média na
Prostějovsku čeká několik inovací, které mají učinit naše
periodikum ještě zajímavějším a hlavně mezi vámi, věrnými či nahodilými čtenáři
opět o něco oblíbenějším! V
již patnáctém ročníku naší
historie na vás vyrukujeme
nejen s kompletně novým ka-

bátem a vizáží, ale především
s obměněnou tváří i celkovou
podobou. A máte se skutečně
na co těšit!
Jak jsme se již zmínili, 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 překvapení,
s nimiž vás budeme seznamovat pěkně postupně a popořádku...
Dnes již popáté máte možnost
získat do své sbírky minikuchařku plnou originálních
receptů pro vánoční pečení, k
níž na této straně přidáváme v
rámci rubriky „DÁREK OD
ÁS PRO VÁS“ i speciální
možnost pro ty, jenž právě
dnes slaví výroční svého narození. a straně 17 pak do
finálového kola dospěla předvánoční soutěž nejen pro děti
s prodejnou „Hračky U Filipa“ a v neposlední řadě pak
otevíráme rubriku „SILVESTROVSKÉ PŘÍBĚHY“,
v níž máte možnost nejen podělit se s našimi čtenáři o své
zážitky či příběhy z období na
přelomu starého a nového roku, ale také být oceněni hodnotnou cenou. Především ale
pokračujeme s akcí obřích
rozměrů se zcela výstižným
názvem „PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“, v níž se
dočkáte nejen zajímavých
dárečků, ale také vás čeká
SOUTĚŽ O VĚCÉ CEY!
Jak vyplývá ze samotného
názvu, „PŘEDPLATITEL-

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

vá vína nejen z TROJKLEBÍ, směs nejrůznějších
slaných pochutin z
dílny firmy ALIKA,
„vánoční hvězdy“
od KVĚTI Květuše Ptáčkové z
n á m ě s t í
T.G.Masaryka, kosmetické potřeba či poukazy od
firmy 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 IZERÁT v rozsahu 60 úhozů
ZDARMA. Veškerých těchto
výhod přitom můžete čerpat
již od STŘEDY 8. PROSICE tohoto roku a to AŽ DO
KOCE LEDA letopočtu
nadcházejícího!
A to ještě není zdaleka všechno. Pokud se stanete předplatitelem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok
2011, budete automaticky zařazeni do „VELKÉHO SLOSOVÁÍ O VĚCÉ CEY“,
jehož hlavním lákadlem je
stejně jako před dvěma lety
barevný televizor značky
SHARP! Zkrátka nepřijdou
ani další v „pořadí“, na něž
čeká například moderní elektronika, nářadí pro kutily či
výbava 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 jsme
vyčerpali veškerou nabídku?
Omyl! Jako bonus jsme pro
všechny předplatitele připravili speciální vědomostní či tipovací soutěž, kterou jsme
spustili již před týdnem a dnes
pokračuje druhým kláním.
Upozorňujeme že tato soutěž
je ryze pro předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
na rok 2011, tudíž do slosování můžete být zařazeni až
po zaplacení příslušné částky,
současně však nijak nesouvisí se závěrečným velkým slosováním, které proběhne na
konce ledna a do jehož osudí
patří každý předplatitel bez
výjimky, ať již soutěží nebo
ne. Stačí tedy pozorně číst a
pak můžete snadno vyhrát!
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,
vyhrávat nejrůznější ceny, ale
také se týden co týden těšit z
ještě lepšího počteníčka.
-pk-

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

KDO ČTE VEČERNÍK,

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!
SKÁ
HOREČKA“ se zaměřuje na
naše stálé, věrné a oddané
čtenáře, tedy předplatitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A to ty stále, i ty nové.
Zejména právě pro ně jsme
totiž nachystali ojedinělou
příležitost zajistit si pravidelný přísun našeho týdeníku,
získat dárek s bonusovou prémií a ještě navíc možnost vyhrát některou z cen včetně lukrativního hlavního menu v
podobě 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, že nic složitého. Stačí si
například přes přiložený kupón zajistit CELOROČÍ
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 VŠICHI dárek v celkové
hodnotě 200 Kč, který si sami
vyberete přímo v naší redakci. A dnes již můžeme prozradit, že sáhnout můžete po
kterékoliv z PATÁCTI nejrůzněji seskládaných variací!
V nabídce jssou pro vás připraveny dárkové balíčky od
DROGERIE TETA, značko-

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

MASÁŽÍ SALO &
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
EVA VÍTKOVÁ

SOUTĚŽ VEČERNÍKU URČENÁ RYZE PŘEDPLATITELŮM POKRAČUJE!

Během těchto čtyř prosincových a následných lednových
čísel (6., 13., 20., 27. 12. 2010 a 3.,
10., 17. a 24.1. 2011) budete na
stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházet
vždy jednu tipovací či vědomostní otázku. TI Z VÁS, KTEŘÍ SE STAOU PŘEDPLATITELI AŠEHO TÝDEÍKU
A ROK 2011 a současně budou znát správné číslo z uvedeného dotazu či kvízu, budou
zařazeni do slosování, z nichž
každý týden vylosujeme jednoho výherce, který získá nejen
zajímavou prémii a 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. Jednotlivá kola na sebe nenavazují,
soutěžit tak lze jednotlivě a různorodě po celou dobu bez jakýchkoliv povinností a dalších
speciálních podmínek.
V minulém vydání jste se mohli
do tipovací soutěže s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem,
která je určená všem předplatitelům našeho týdeníku, poprvé zapojit. Ti z vás, kteří tak učinili a navíc znali správnou odpověď na
naši otázku, byli následně zařaze-

ni do slosování, z něhož jsme pak
vylosovali vítěz, přesněji řečeno
vítězkou, kterou se stala slečna
JANA RIEGEROVÁ, Václava
Špály 18, Prostějov, která tak získává nejen zajímavou prémii a
předmět s propagačním logem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ale může s okamžitou platností využít PADESÁTIPROCENTNÍ SLEVU pro dalšího,
NOVÉHO předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
A co bylo tou správnou odpovědí?
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku sídlí v Olomoucké ulici, číslo popisné 10.
Výherce se může dostavit právě
přímo na tuto uvedenou adresu.
Blahopřejeme!
-red-

OTÁZKA PRO 2. KOLO
KOLIKÁTÝ ROK SE OBJEVUJE TÝDEÍK PROSTĚJOVSKÝ VEČERÍK
A PULTECH VAŠICH PRODEJCŮ?
Své tipy či zaručené odpovědi nám zasílejte na inzerce@vecernikpv.cz, nebo telefonujte na číslo 582 333 433
a to do do PÁTKU 17. prosince 2010. Přesné číslo a již druhého šťastného výherce zveřejníme opět v příštím
vydání, kdy také přineseme třetí soutěžní otázku.

Udělejte radost svým blízkým a nadělte jim pod stromeček

PŘEDPLATNÉ

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!
Exkluzivní dárkový poukaz na Vás čeká přímo v naší redakci!

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

SLAVÍTE DNES NAROZENINY?...

Blíží se svátky vánoční a s nimi do českých luhů a hájů stále chodí i tolik sympatický Ježíšek.
Jednoho takového máme i v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a ten se rozhodl, že bude letos nadělovat ještě o něco dříve, než tomu bývá obvyklé, ba co víc také ve svých skutcích
o pár dnů déle vydrží... A tak v následujících třech vydáních našeho týdeníku najdete vždy jednu speciální akci, na jejímž základě mohou ti šťastnější z vás získat buďto předplatné na prvních šest měsíců roku 2011, předmět s logem Večerníku nebo hodnotnou cenu!
PŘI PREMIÉŘE TOHOTO PŘEKVAPEÍ V RÁMCI RUBRIKY
„DÁREK OD ÁS PRO VÁS“ SE MOHOU ZARADOVAT TI,
KTEŘÍ SE PRÁVĚ V DEŠÍ DE ARODILI!
Na všechny nejrůznějšího věku, kdo se prokazatelně prokáží, že právě 13. prosinec byl tím dnem,
kdy se objevili na tomto světě, čeká v naší redakci v rámci akce

„ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA“

poukaz na půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Jedinou podmínkou je, aby zavítali do sídla redakce v Olomoucké ulici ještě
BĚHEM DEŠÍHO DE a s výtiskem v ruce!
Pak už se mohou těšit na šťastnou prémii, a třeba i sladkou odměnu!
Všem, kdo dnes slaví narozeniny jakéhokoliv věku, přejeme nejen hodně štěstí,
ale také zdraví, lásky a moře dobrých zpráv nejen z našeho listu.

... PAK VYHRÁVÁTE PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!

Kultura & zábava

13. prosince 2010

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá + do 20. prosince 2010. Soutěž má 3
so DISCO 80“ 90“. Vstup free. týdenní soutěžní kola. V každém
www.clubzatisi.cz
kole můžete vyhrát stylová sluchátka a hlavní cenou bude dárkoSvaz tělesně postižených v ČR, vý balíček s powerballem, 4GB
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, flash diskem a společenskou hrou.
nabízí k zapůjčení kompenzační Odpovědi na všechny všetečné
pomůcky, např. polohovací lůžka, otázky najdete přímo na našem
ortopedické vozíky, chodítka, WC webu www.icmprostejov.cz
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o V průběhu vánočních prázdnin,
rozvoz pomůcek. Bližší informa- tj. od 23. prosince 2010 do 2. ledce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. na 2011 bude Informační cent588 000 167.
rum pro mládež Prostějov zavřeno.
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU oznamuje změnu sídla Český svaz ochránců přírody
z ul. Lidická 86, PV na HACA- Ekocentrum Iris:
ROVA 2, PV - zabezpečuje pro tě- Pondělí 13. prosince tvořivá dílna
lesně postižené občany a seniory keramika KOUZLO VÁNOC od
zapůjčení pomůcek: polohovací 16.00 18.00 hod. Kovárna Ekolůžka, ortopedické vozíky, pevná a centra Iris, Husovo nám. 67, PV
pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná chodítka, sedačky do vany, Sportcentrum DDM Prostějov
francouzské hole. Půjčování zaji- pořádáno děti i dospělé:
štěno po telefonické domluvě: pí. JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ
V. Zapletalová 776 054 299.
ZÁJEZDY s výukou lyžování pro
děti - 8.1.2011 - Jeseníky (podle
Informační centrum pro mládež sněhových podmínek). Přihlášky
Prostějov
a platby: na Sportcentrum DDM
Otvírací doba:
do 17.12.2011. Cena: 290,-Kč/
Pondělí 12:30 17:30 hod.
osoba (cena za dopravu). PedagoÚterý 12:30 17:30 hod.
gický dozor zajištěn po celou dobu
Středa 14:00 19:00 hod.
zájezdu. Výuka lyžování pro děti
Čtvrtek 14:00 19:00 hod.
proběhne v dopoledních hodinách
Pátek 12:30 17:30 hod.
pod vedením instruktorů (výuka
Nový web ICM Prostějov: lyžování je v ceně zájezdu).
www.icmprostejov.cz
Další zájezdy: 22.1.2011,
12.2.2011, 5.3.2011. PředpoInformační centrum pro mládež kládané lyžařské areály: Dolní
Prostějov
Morava, Hynčice, Paprsek, nový
Co skrývá web ICM
areál Kouty nad Desnou. InformaInformační centrum pro mládež ce: Sportcentrum DDM 582 332
ve spolupráci s EUROPE DI- 296, 582 332 297, e-maRECT Olomouc vyhlásilo 29. li- il:tzajickova@sportcentrumddm.
stopadu 2010 novou internetovou cz, Mgr. Dalibor Ovečka 604 821
soutěž „Co skrývá web ICM“. Do 175
soutěže se můžete zapojit kdykoli JARNÍ PRÁZDNINY NA HO-

KUPÓN č. 49
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

RÁCH - 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. 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.

Středa 15.12. - od 9.00 hod. do
10.00 hod. Kurz anglického jazyka
Od 18.00 hod. již tradiční Adventní koncert v kostele Povýšení Svatého kříže v Prostějově /za Priorem/. Zpívá smíšený sbor EXAUDI, diriguje Olga Čermáková.
Čtvrtek 16.12. - od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
Od 11.00 do 16.00 hod. Zájmový
klub klubovna SONS
Pátek 17.12. - od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání

rámci programu „adopce na dál- Těší se na Vás žáci a učitelé.
ku“.
Okrašlovací spolek v Prostějově
Přijměte naše srdečné pozvání k si Vás dovoluje pozvat na VÁNOmalému zastavení, načerpání ČNÍ BESÍDKU,která se bude kovánoční atmosféry a setkání s nat v pátek 17. prosince 2010 ve
přáteli. OS LIPKA a jeho Cent- 20.00 hod. v restauraci Národního
rum denních služeb pořádá jubi- domu. Během večera proběhne
lejní X. ročník prezentační výsta- slavností křest kalendáře Spolku
vy TAK TO VIDÍM JÁ, která se na rok 2011.
koná za podpory senátorky PS ČR
, paní Boženy Sekaninové ve stře- Křesťanské maňáskové divadlo
du 15. prosince 2010 od 15.00 ho- "Za jeden provaz" srdečně zve
din v restauraci U tří bříz, Dolní malé i velké na vánoční divadelní
ul.č. 2, v Prostějově. Prodejní vý- představení s názvem: O bílém
Program MC Cipísek
stava je veřejnou prezentací vý- domečku.Ve středu 15. prosince v
Zápis do Cipískovy školičky na sledků aktivit mladých lidí se 16:30 hod. v prostorách Církve
období leden - březen, adaptační zdravotním postižením a spole- bratrské Šárka 10a (za školkou),
program na vstup do MŠ pro děti čenským setkáním s hudbou.
Prostějov. Po skončení divadélka
od 2,5 roku.
děti ještě čekají hry a soutěže.
Vánoce s Cipískem13.12. - 17.12. GALERIE S a SPOLEK PRO- Vstupné dobrovolné.
vánoční týden v MC - koledy, ad- STĚJOVSKÝCH FOTOGRAventní tvoření a vánoční povídání. FŮ si Vás dovoluje pozvat na vý- Základní umělecká škola, MěstSdružení Šance sdružení rodičů Výlet s Cipískem aneb Vánoce stavu fotografií Josefa FRANCE, ské kulturní středisko a Klub
a přátel hematologicky a onkolo- pro zvířátka - pondělí 20.12., na Luďka MAŘÁKA a Ivo SNÍDA- umění Konice Vás srdečně zvou
gicky nemocných dětí, o. s.
výlet je potřeba přihlásit se pře- LA „INSPIROVÁNÍ PŘÍRO- na 3. ADVENTNÍ KONCERT
ve spolupráci se Středomorav- dem v MC.
DOU“. Výstava probíhá v budově dne 12. prosince 2010 v 17.00 hoskou nemocniční a. s. Nemocnice Předporodní kurz, baby masáže, SOU obchodního v PV do din v konickém zámku, účinkují:
Prostějov pořádají výstavu foto- těhotenské cvičení a cvičení 3.1.2011.
Dechovka mladých ZUŠ Konice,
grafií í dětí, které se léčily na He- smiminky nové kurzy opět od ledHolóbkova mozeka a flétnové
mato-onkologickém oddělení FN na, informace a přihlášky ROMANTICKÝ KLAVÍR jazzo- trio.
v Olomouci „NA POUTI ZA Bc.Pavlíková tel. 728 233 904. vá, populární a klasická hudba kaZDRAVÍM“. Výstava potrvá do www.mcprostejov.cz, e-mail: , ždou neděli od 16.00 hodin v KA- Římskokatolická farnost Povýše2. ledna 2011.
tel. 723 436 339, 602 364 874, VÁRNĚ VE ŠPALÍČKU. Hraje ní sv. Kříže vProstějově a Řád Mi602 364 868.
Martina Nováková.
losrdných bratří v Prostějově
Regionální informační centrum
Vás srdečně zvou na: Tradiční cyv prostorách prostějovského Město Prostějov pod záštitou mís- Kavárna GALERIE Národního klus koncertů „u Milosrdných“
zámku:
tostarostky Aleny Raškové pořádá domu v Prostějově. Výtava Hom- 18. 12. - Nicolas de Grigny Mše
Otevírací doba RICu je:
do 13. prosince 2010 akci „ŽIJÍ mage ą W.W. JIŘÍ HASTÍK Olo- francouzská barokní- mše varhaPondělí pátek: 9.00 17.00 hod.
MEZI NÁMI“vprostorách Regi- mouc, ČR, RUDOLF SVOBO- níka katedrály Notre-Dame
Sobota, neděle: 9.00 12.00 hod.
onálního informačního centra, DA, Vídeň, Rakousko OBRAZY. v Remeši, Karel Hiner varhany
Vstup je zdarma.
Pernštýnské nám. 8 zámek PV. Úvodní slovo: Václav Kolář. Vý- 1. 1. - Novoroční koncert - J. S.
Kontakt: Regionální informační Prodejní výstava prací uživatelů stava potrvá do 27.1.2011.
Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel a
centrum
sociálních služeb města PV.
další. Ondřej Mucha varhany
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského Magdalena Vlasáková zpěv.
Tel.. 582 329 723
Neděle 19.12. Vánoční koncert 1, Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ V kostele sv. Jana Nepomuckého
Pěveckého sboru CMG ve JARMARK, který se koná 17. (u Milosrdných) vždy v sobotu v
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO velkém sále Městského divadla, prosince 2010 v době od 15 do 18 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
SONS Prostějov
začátek v 17 hod. Vstupenky za- hodin v prostorách budovy II.
Pondělí 13.12. - od 14.30 do 15.30 koupíte v kanceláři školy nebo v stupně. Jeho součástí bude také
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
hod. Rehabilitační cvičení pro předprodeji městského divadla. vystoupení divadelního kroužku a
A VEŘEJNOST:
zlepšení tělesné kondice a zraku Výtěžek bude věnován na podpo- pěveckého sboru, které se uskute- Úterý 14. 12. 2010 10.00 - 11.30
pro všechny generace.
ru vzdělávání indického chlapce v ční v 16 hodin v tělocvičně školy. Pátek 17. 12. 2010 10.00 - 11.30
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Správná odpověď z č. 47 Na snímku je budova na ulici Wolkerova 26a. Vylosovaným výhercem se stává Sobota 18. 12. 2010 16.00 - 18.00
paní Monika Snášelová, Tetín 6, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 21. prosince 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27. prosince 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

Sobotní prodej!
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Kino Metro 70
Pondělí 13. prosince:
17.30 Přežít svůj život
Psychoanalytická komedie
20.00 Poznáš muže svých snů
Romantická komedie USA
Úterý 14. prosince:
17.30 Přežít svůj život
20.00 Poznáš muže svých snů
Středa 15. prosince:
N e h r a j e m e !!!
Čtvrtek 16. prosince:
17.30 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka
Americký rodinný
dobrodružný film
20.00 Wall Street :
Peníze nikdy nespí
Americký thriller
20.00 Wall Street :
Peníze nikdy nespí
Sobota 18. prosince:
15.00 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka
17.30 LetopisyNarnie:
Plavba Jitřního poutníka
20.00 Wall Street :
Peníze nikdy nespí
Neděle 19. prosince:
15.00 Letopisy Narnie:
Plavba Jitřního poutníka
17.30 LetopisyNarnie:
Plavba Jitřního poutníka
20.00 Wall Street :
Peníze nikdy nespí

kinoklub DUHA
Středa 15. prosince:
15.00 Agora
USA/Špaň.
Sobota 18. prosince:
20.00 Ženy v pokušení
Česká vášnivá komedie
Apollo
13
Apollo
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Pátek 17. prosince:
20.00 HUDBA PRAHA
rezervace
Sobota 18. prosince:
20.00 A JEŠTĚ TROŠKU
JAZZU, SWINGU,
Dne 14. ledna 2011 od 19.30 hod.
FUNKY, SOULU...
se ve Společenském domě na Komenského ul. PV, koná STUŽSimetrix
KOVACÍ PLES ZDRAVOT- Simetrix
NICKÉ ŠKOLY. Lístky k dostání na sekretariátu školy (Vápe- Pátek 17. prosince:
nice 3) nebo u maturitních ro- DJ Aleš Drapač (Doctor)
čníků. Celým večerem bude pro- Sobota 18. prosince:
DJ Otto Šabart
vázet kapela NOVIOS.

Pořádáte zajímavou kulturní akci?
Víte, co se kde děje?
Znáte nadaného umělce?
Pište na e-mail redakce:

vecernik@pv.cz
nebo volejte

582 333 433, 608 960 042
Berani - 21.3.-20.4. Nemáte na výběr, pokud chcete strávit klidné
a radostné Vánoce, budete nyní muset zabrat v zaměstnání. Máte
tady spoustu restů, kvůli kterým jste neustále kritizováni šéfem.
Býci - 21.4.-21.5. Jen krůček vám chybí ke spokojenosti, jenomže
sami nepřijdete na to, jak ten poslední kousek zvládnout. Nechejte
se inspirovat okolím, zvláště úspěšným kolegou či kolegyní.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vaše finanční situace není nejlepší, ale rozhodně nemusíte chodit žebrat. Jenom si budete muset odříct pár nákladných radovánek. Při vaší vrozené skromnosti to nemusí být
problém.
Raci - 22.6.-22.7. Budete hodně roztrpčení tím, jak se okolo vás
věci mění. Jste konzervativní typy, proto každá změna bude bolet.
Navíc stále nemáte dost sil se přizpůsobit novému a ostrému tempu.
Lvi - 23.7.-23.8. Nepohodnete se s partnerem, což v poslední době
není nic výjimečného. Budete muset ony věčné hádky utnout, neprospívají vám ani vašemu blízkému. Zkuste si vyjet na výlet.
Panny - 24.8.-23.9. Máte nepřeberné množství nápadů, které
ovšem lze uskutečnit jen za podmínky dostatku peněz. Zkuste najít vhodného sponzora, který by pomohl uskutečnit vaše plány.
Váhy - 24.9.-23.10. Tento týden proběhne zcela podle vašeho znamení. Dostanete se před zásadní rozhodnutí, které může ovlivnit
celý život. Jenomže nyní se váhání nevyplatí, to nesmíte dopustit!
Štíři - 24.10.-22.11. Máte příliš velké oči, co jste si předem naplánovali, nejde prostě zvládnout. Buďte o něco realističtější a nechoďte hlavou proti zdi. V závěru týdne si pak dejte pozor na zloděje.
Střelci - 23.11.-21.12. Týden proběhne celkem v klidu, zato o
víkendu nebudete vědět kam dřív skočit. Úklid a starost o rodinné
problémy vám otráví celou sobotu a neděli. Vyvztekejte se v práci!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Prožijete hodně rušné dny, ve kterých
se dostanete do mnoha spletitých situací. Neházejte je za hlavu,
snažte se je okamžitě řešit. Klidné Vánoce ovšem nejde zaručit.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Budete hodně mrzutí, přitom důvody vaší
"blbé" nálady nebudou jasné ani vám. Nesmíte ale na sobě nic nechat znát, to by vám lidé okolo vás hned omlátili o hlavu.
Ryby - 20.2.-20.3. Buďte si jistí, že zvýšená aktivita doma i v práci
přinese ovoce. V práci je to jasné, ovšem doma musíte taky výrazně
přidat. Zvláště co se týká úklidu. Máte zde nehorázný nepořádek!

13. prosince 2010
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Najdete nás na adrese: Z vlastního bydlení můžete

www.vecernikpv.cz

nasednout na kolotoč dluhů

Pavel a Pavlína se do sebe zakoukali a
po čase usoudili, že jejich láska je trvalá. Rozhodli se proto, že zbytek života
stráví spolu. Kde však vybudovat své
hnízdečko? Od rodičů se jim dostalo
jen pár dobrých rad do života a tak po
zvážení všech pro a proti si pořídili
bydlení díky hypotéce. Hypotéku bez
problémů dostali, oba totiž pracovali a
měli stálý příjem. Pavel s Pavlínou si
koupili byt 3+1 v panelovém domě,
který již toho hodně pamatoval, a pořád
se něco opravovalo a vylepšovalo. Nová střecha, zateplení, výměna oken. To
vše bylo potřeba udělat. Samozřejmě to
stojí peníze, mladý pár tak přispíval nemalou částkou do fondu oprav. Další finanční prostředky bylo nutné vložit do
vybavení bytu a najednou se peněz nedostávalo. Bydlet v holobytu se mladým nechtělo, proto si vzali několik
spotřebitelských úvěrů. Potřebovali
jezdit i do práce a další půjčka jim umožnila koupit automobil. Vše probíhalo
v pořádku, splátky platili včas. Potom
Pavlína oznámila Pavlovi radostnou
novinu, že čekají dítě. Pavlína samozřejmě zůstala doma s dítětem a její

příspěvek do rodinného rozpočtu rapidně poklesl. Pár se začal opožďovat
ve splácení úvěrů, sem tam některou
splátku neuhradili. Není divu, že ve schránce se začaly objevovat upomínky.
Pavel s Pavlínou chtěli svým závazkům
dostát, zvolili však nejméně vhodný
krok. Nasmlouvali si kreditní karty a
nakonec sáhli i do nebankovního sektoru pro další úvěry. To jim sice na nějaký
čas pomohlo oddálit hrozící exekuci,
ale lepení dluhu dalším dluhem nešlo
do nekonečna. Rok před ukončení mateřské dovolené se paní Pavlína domluvila s babičkou na hlídání svého syna,
začala si přivydělávat, ale pořád rodinné příjmy nestačily na pokrytí všech
splátek. Pavel s Pavlínou dokonce chtěli s předchozím souhlasem svůj vysněný byt prodat, bohužel se nenašel kupec. Vysvobození z pasti jim pomohl internet. Při hledání východiska ze
svízelné situace se dozvěděli o možnosti insolvence. Vyhledali si společnost
Abivia s.r.o., která se zabývá podáním
insolvenčních návrhů spojených s návrhem na oddlužení na krajské soudy. Nabídku společnosti Abivia využili, díky jí

se dostali z kolotoče dluhů a splátek.
Krajský soud jim povolil oddlužení.
Vzhledem k tomu, že jsou ještě mladí,
mají šanci začít nový život bez výraznějších problémů. Jen musejí pět let dodržovat soudem nařízený splátkový kalendář.
-in-

rozhovor týdne

„ŠAMPIONÁT SE POVEDL“
Ředitel mistrovství
ČR v boxu Tomáš
Rak kvituje
průběh jak po
sportovní, tak i po
organizační stránce

Strana 24
lední hokej

Z PŘEROVA BODY NEBYLY
Hokejisté
Prostějova
zvládli Orlovou,
na ledě hanáckého
rivala
ale NARAZILI...!

Strana 26

Večerníkovské
Sportovní

MENU

SENZACE: Ženská světová tenisová jednička

Caroline WOZNIACKÁ je V PROSTĚJOVĚ!
PROSTĚJOV – Již od
P
d
vvčerejšího podvečera je
v Prostějově jedna z největších
hvězd současného
v
tenisového
nebe Caroline
t
Wozniacká
z Dánska!
W
Ženská
světová jednička buŽ
de
d dnes v našem městě nejen

„Uff,“ oddechl si čtvrtý nejlepší motokrosař světa
MARTIN ŽERAVA bude jezdit za MoToman Team!
PROSTĚJOV - Pořádně velký
balvan mohl spadnout z motokrosaře Martina Žeravy, který
se po svém nejlepším výsledku
v kariéře, kdy skončil čtvrtý v
seriálu mistrovství světa třídy
MX3, rázem ocitnul na dlažbě.
Šéf UFO Racing Teamu mu
totiž po odjetí posledního závodu oznámil, že s ním pro novou
sezonu nepočítá. Šestatřicetiletý
zkušený jezdec něco takového
neočekával a tak byl rázem ze
dne na den v nejistotě, co bude
dál. Dokonce už si pohrával s
myšlenkou, že s aktivní dráhou
jezdce praští. Nakonec ale takové radikální rozhodnutí udělat
nemusí. Rodák ze Šternberku,
momentálně žijící v Prostějově,
se totiž dohodl na novém angažmá! Nejúspěšnější český motokrosař ve světovém šampionátu
posledních let by měl příští rok
jet za MoToman Team!
Ostatně právě za toto družstvo odjel Martin Žerava zmíněný poslední podnik sezony. V té chvíli ale vů-

7
S E D
M

bec netušil, že se bude muset u dnes
již bývalého chlebodárce loučit...
Jakoby mu tak osud předurčil další
kroky... „Tak jsem se konečně domluvil na spolupráci. Příští rok budu jezdit za Motoman Team. Spadl
mi kámen ze srdce, uff, uff,“ napsal
nám Martin Žerava v pátečním
večeru SMS zprávu. Stačili jsme
mu poblahopřát a domluvit se na
rozhovoru, který vám zprostředku-

DENNÍ

I

BO
B
ONMO T
„REAKCE PROSTĚJOVCSKÝCH
Ě
FANOUŠKŮ
MĚ MRZÍ, ALE ŘEKNU TO TAK:
AŤ JDOU DO PR….!“
Hokejový trenér ALEŠ FLAŠAR si nikdy příliš nebral
servítky a nejinak tomu bylo i po středečním utkání
druhé ligy, kdy na ledě Jestřábů prohrál jeho současný
tým HC Orlová a kouč těmito slovy reagoval na některé
jízlivé pokřiky příznivců Prostějova

NUMERO

1

P
První
hráčka světového žebříčku WTA Tour
Caroline Wozniacká z Dánska je nejzářivějším
C
úlovkem prostějovského tenisového klubu který
ú
bude tento týden usilovat o další titul v extralize
b
ssmíšených družstev!

ŠAMPION
Š
AMPIIO
ON

jeme do příštího vydání Večerníku.
„Potřebuji silný tým, abych se
mohl umisťovat v první pětce MS
třídy MX3 a tím MoToman rozhodně je,“ uvedl již dříve Martin
Žerava. „Martin je velká osobnost
a stále patří mezi špičku českého
motokrosu, což potvrdil i na družstvech v Přerově, kde jel skvěle,“
poznamenal manažer Žeravova
nového týmu Josef Toman. -pk-

pokračovat
k č
t v přípravě,
ří
ě ale
l
má také nastoupit k jednomu utkání Tenisové extraligy smíšených družstev za
TK AGROFERT Prostějov!
„Ano, je to tak. S Caroline
Wozniackou jsme předběžně dohodnuti, že odehraje
sobotní finále,“ potvrdil informaci Miroslav Černošek,
spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS a
šéf prostějovského tenisu.
Ten se společně s koučem a
nehrajícím kapitánem týmu Jaroslavem Navrátilem
potkal s Wozniackou včera
večer v restauraci Hotelu
Tennis Club. Přítomen byl i
její otec Piotr. Prostějovský
tým, favorizovaný obhájce
titulu, bude mít pro extraligu k dispozici i například i
Tomáše Berdycha či Rusku
Marii Kirilenkovou. Soutěž
vyvrcholí v sobotu 18. prosince právě v Prostějově.
Dohoda o startu Wozniacké
v týmu Prostějova se zrodila před měsícem za pomoci
Davida Kotyzy, trenéra Petry
Kvitové, která je rovněž členkou prostějovského klubu.
"Známe se s Piotrem, tátou
Caroline, delší dobu. Už když
začínala, tak jsme se kamarádili a na turnajích jsme v
kontaktu. A vzhledem k tomu,
že jsem věděl, že bude trénovat v zimě v Evropě, tak nás
napadla tahle možnost. Já mu
to možnost nabídl a on na to
slyšel.
(Dokončení na str. 28)

Basketbalisté Prostějova sice v Evropě prvně ztratili,
přesto však drží trumfy v rukou!

„Když vyhrajeme, postupujeme,“ burcují se ORLI
PROSTĚJOV - Jediný krok
chybí našim basketbalistům
k velkému úspěchu na evropské scéně. Pokud v nejbližším
utkání EuroChallenge Cupu
porazí německého soupeře, postoupí ze základní
skupiny „E“ do další fáze
tohoto mezinárodního
poháru. Stěžejní mač
BK Prostějov - Telekom
Bonn se odehraje již
ZÍTRA,tj. v úterý 14. prosince
od 18:00 hodin v Městské hale
Sportcentrum-DDM Prostějov.
Přímým přenosem jej vysílá Česká televize na „čtyřce“.
Vedení Orlů pak vzkazuje:
„Přijďte povzbudit hráče v tomto veledůležitém utkání, po němž
můžeme slavit!“
Apřesnětaksesituacemá.Přestože
v průběžné tabulce své grupy kles-

li Orli po prohře v Novom Mestě
62:78 na druhé místo právě za slovinské šampiony a hned o bod za
nimi je navíc díky vítězství 79:62
nad KK Záhřeb

Bonn,
nebezpečný Bonn
drží svěřenci trenéra Bálinta postupové karty ve svých rukou. Co
to v praxi znamená? Že v nadcházejícím střetnutí půjde opravdu o
hodně! A tým BK Prostějov má
v rukávu jednu jistotu: pokud
v úterním podvečeru zvítězí - jdou
bez ohledu na ostatní výsledky i
poslední dějství dál!
„Máme obrovskou šanci dosáhnout na historicky nejvýraznější

Sportovní tipy týdne

BASKETBAL:
EUROCHALLENGE CUP – ZÁKLADNÍ
SKUPINA, 5. KOLO
BK PROSTĚJOV
TELECOM BASKETS BONN (Německo)
ÚTERÝ 14. 12. 2010 18:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

PECHAŘ

JEDNIČKA
V
PROSTĚJOVĚ. První dáma
světového tenisu za rok 2010
Caroline Wozniacká z Prostějova přicestovala včera do Prostějova. Po boku
svého otce se v restauraci Hotelu Tennis
Club pustila do jednání s Miroslavem
Černoškem a Jaroslavem Navrátilem.
Poté ochotně zapózovala našemu fotografovi vedle šéfa prostějovského
tenisu. V jakém světle se představí fanouškům?
2xfoto: Zdeněk Pěnička

výsledek prostějovského basketbalu na mezinárodní scéně! Musíme
se semknout a společnými silami
tuto šanci nepromarnit. Postoupit
z takto těžké skupiny, v níž
jsou
js dva někdejší účastníci
Euroligy,
to by byl skutečE
ně
n obrovský úspěch,“ uvědomuje
si obrovskou šanci
d
celého
klubu Petr Fridrich,
c
generální
manažer BK
g
Prostějov.
Prostějov Současně přitom ví, že
ani v případě porážky nebudou
Orli bez šance. „Naše šance ale už
trochu poklesnou. Hlavně budeme
odkázáni na výsledky zbývajících
zápasů včetně toho teď v Záhřebu.
Důležité také bude, jakým poměrem bychom prohráli,“ připomněl
Fridrich šestibodové vítězství z
Bonnu, které v konečném zúčtování může hrát nemalou roli.
(Dokončení na str. 22)

FUTSAL:
TURNAJE 1., 2.A, 2.B LIGY MUŽŮ
A ČESKÉHO POHÁRU
SOBOTA 18. 12. 2010
8:00 - 18:00 HODIN
NEDĚLE 19. 12. 2010
15:00 - 19:30 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov - Městská
hala Kostelec na Hané - hala
Nezamylice na Hané
více čtěte na straně 25

LEDNÍ HOKEJ:

VOLEJBAL:

LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 26. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN
STŘEDA 15. 12. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS
OKRESNÍ LIGY OKF 2010/2011

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 21. a
22. KOLO
TJ OP PROSTĚJOV
PVK PŘEROV „B“
SOBOTA 18. 12. 2010
10:00 a 14:00 HODIN
hala TK PLUS (vedle velodromu)

VOLEJBALISTKY PROSTĚJOVA
mají v Lize mistryň první výhru
Už zítra je však čeká důležitá odveta

v Lodži a čtyři tisícovky bouřlivých diváků!
PROSTĚJOV - Že měly
prostějovské volejbalistky v
domácím utkání Ligy mistryň s Lodží jasně navrch a
svého soka přehrály zcela
jednoznačně 3:0 na sety, čímž
dosáhly na první vítězství v
letošním ročníku nejprestižnější evropské soutěže? To
už je svým způsobem zapomenuto a hlavně pro nadcházející odvetu na hřišti
polského týmu, která je na
programu již zítra, to příliš
neznamená. Obzvlášť, když
Organiku Budowlani totiž na
zteč požene mohutná masa
fanoušků, tím pádem čeká
ženy VK Modřanská s velkou pravděpodobností těžká
šichta. Jak vše proběhne ve

skutečnosti, to ukáže střetnutí hrané v úterý 14. prosince
od 20.30 hodin. A budou u
toho i fanoušci „žlutomodrých“, z Prostějova se vypravuje jeden plný autobus! Byť
budou zřejmě v hodně jednoznačném oslabení...
Stačí nahlédnout do statistik CEV Champions League
2010/11 a hned je jasno: suverénně nejvyšší divácká návštěva
ze všech dosavadních zápasů
letošního ročníku soutěže přišla na duel Lodž – Cortese.
V hledišti se mačkalo plných
čtyři tisíce příznivců, o jejichž
bouřlivosti nelze s ohledem na
vznětlivou povahu Poláků vůbec pochybovat.
(Dokončení na str. 27)

Sportovní tipy týdne

FLORBAL:
FINÁLE POHÁRU ČFbU
ŽEN a MUŽŮ
HERBADENT SJM PRAHA 11 FBŠ BOHEMIANS PRAHA
TATRAN STŘEŠOVICE PRAHA BULLDOGS BRNO.
NEDĚLE 19. 12. 2010
13:00 a 16:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM
více čtěte na straně 28

LEDNÍ HOKEJ:
LIGA JUNIORŮ - 30. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC PORUBA
NEDĚLE 19. 12. 2010 14:30 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

KORFBAL:
ČESKÁ EXTRALIGA
SK RG PROSTĚJOV
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEDĚLE 19. 10. 2010
15:00 a 17:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

Pište
P
ište n
nám
ám
své
náměty!
své n
áměty!
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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, cihl., ul. Svatoplukova, PV
4000Kč/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+kk, Raisova ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
2+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
2+kk, zařízený, nám. Sv. Čecha
Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
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

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.

Nabízíme:
RD – PRODEJ

Novostavba 6+KK Kostelec n.Hané
s obytným podkrovím, 6+ KK, 2x koupelna, 2x WC,
centrální vysavač, dvojgaráž, kolaudace 2008, zastavěná
plocha 178 m2, obytná plocha 285 m2, celková výměra
pozemku 1560 m2.
Cena k jednání: 6.900.000 Kč
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

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Prodej RD 5+1 s garáží pro 2 auta, se zahrádkou
s venkov. krbem, skleníkem a bazénem ve
Vrahovicích.Užitná plocha 275m2.
Cena : 3 200 000 Kč

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

Pronájem plech. sklad. haly 150m2, 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,Čechovickául.
Prodej rohového RD vel. 3+1. Podsklepený, možno
rozšířit do podkroví, zahrádka. Plyn. ÚT, obec. kanalizaceavodaistudna.Pozemekcelkem155m2.
Cena:Kč1.690.000,-
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Zast.plocha133
m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.450.000,N
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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 průjezddodvoraaobytnépodkroví.Pozemekcelkem275
Cena:Kč2.200.000,m2.
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Stražisko,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhodomu5+1vatraktivníobci.Důmna
slunném svahu s výhledem, nad koupalištěm. Garáž,
ÚT na tuhá paliva, plyn před domem. Zast. plocha 87
Cena:Kč1.195.000,m2,zahrada713m2.
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Prostějov,Raisovaul.
Prodej družstevního cihlového bytu 2+kk po rekonstrukci (nová koupelna, WC, kuch. linka), zasklená
lodžie, 3. patro, plocha 45 m2, plyn. vytápění, nízké
měsíčnínáklady.
Cena:Kč670.000,N
O
V
I
N
K
A

N
O
V
I
N
K
A

Prostějov,nám.T.G.Masaryka
Pronájem zavedené pivnice v centru města. Celk. plocha190m2.Možnopřebudovatnaobchod
Cena:Kč30.000,-/měsíc+energie
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Prostějov,Plumlovskául.
Pronájem obchodu na frekventované ulici o výměře
55m2.Dosudvyužívanýjakokadeřnictví.Vlastníplyn.
ÚT, elektroměr a vodoměr. Parkování před objektem.
Možnýpronájemiskladuazahrady(500m2)
Cena:Kč10.000,-/měsíc+energie

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

1+1, Brandlova ul. – možno do OV, cihla, 30 m2, 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!
3+kk-novostavba,Vrahovická–80m2,balkon
Kč1.671.640,-+garážKč182.000,-

Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z
s teras. ve Vrahovicích. Cena 2.490.000 Kč

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

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

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

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
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 1.200.000 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
2
55 m , 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
DB, 67 m2, 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 pozemků 1142 m2. Bližší informace v RK.

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
2
k zem. využití cca 80 000 m . Cena 19 Kč/m2

POPTÁVÁME:
• 100 ha orné půdy
• 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.

Soutěž, inzerce

13. prosince 2010
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Prožili jste nevšedního SILVESTRA? Napište nám a podělte se s ostatními čtenáři, tři nejoriginálnější příběhy ODMĚNÍME!
Určitě každý z našich čtenářů prožil kuriózní příhodu, náhodné sezná- nějakou takovou příhodou dispo- PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Tři nejvtipnější, nejzajímavější a samozřejmě můžete i fotografie.
adresu redakce v Olomoucké ulici
v minulosti při silvestrovských osla- mení, pomoc v nouzi nebo o jinou nujete, popište nám ji a my ji rádi které vyjde v pondělí 27. prosince zároveň nejoriginálnější příhody od- Proto NEVÁHEJTE a PIŠTE! Své číslo 10, nebo na e-mailovou adresu:
vách něco originálního. Mohlo jít o naprosto nečekanou událost. Pokud zveřejníme v „sïlvestrovském“ čísle 2010.
měníme hodnotnými cenami. Posílat silvestrovské story můžete posílat na redakce@vecernikpv.cz.
-red-

POD÷KOVÁNÍ...

NAŠE PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY TRHÁ REKORDY A JIŽ PÍŠE FINÁLOVÉ KOLO!

VYHRÁVEJTE DÁRKY S FILIPEM,
TENTO TÝDEN ROZDĚLUJEME ROVNOU DVACÍTKU CEN!
Dalo by se zvolat: Přepište dějiny!
Třetí kolo naší předvánoční soutěže o hračky totiž vyvolalo takový
zájem, že padaly veškeré historické zápisy a tabulky. A když jsme se
v pátečním podvečeru pustili do
sčítání správných odpovědí a následného losování, nevěřili jsme
vlastním očím. Do osudí jsme totiž
s radostí byli nuceni zařadit na
téměř tři stovky,
přesně 296 lístků! Další dvacítka odpovědí
pak postrádala správný
textík... Proto
bychom dnes
v první řadě
chtěli poděkovatt všem soutěžícím, moc si vašeho zájmu a chuti
soutěžit vážíme! Obdobně jako při
předešlých kláních se i tentokrát
ukazuje, že v těchto dnech chce
prostě každý, ať už malý či velký,
vyhrát nějakou tu cenu, která může klidně posloužit i jako dáreček
pod vánoční stromeček. A my pro
vás máme obzvlášť dobrou zprávu - v tomto týdnu na vás čeká
hned dvojnásobný počet cen! Na
programu je totiž finálové kolo celého seriálu „PŘEDVÁNOČNÍ
SOUTĚŽE”, kterou jsme pro vás
připravili ve spolupráci s prodejnou “Hračky U Filipa”, sídlící
v prostějovské ulici Újezd. A současně s plejádou výherců tohoto
závěrečného dějství proběhne
tento pátek 17. prosince v odpoledních hodinách ještě závěrečné

VELKÉ SLOSOVÁNÍ, jehož
hlavním poutákem tentokrát je
AKUMULÁTOROVÉ AUTO
v hodnotě 2 500 Kč! Ve hře ale
bude dalších čtrnáctka neméně
atraktivních a zajímavých cen.
Všechny výherce tak najdete
v příštím čísle našeho týdeníku
a ještě před Štědrým dnem si
v případě, že se na vás usmě-

je
„Paní
Štěstěna“ dojít pro některou z výher. Budeme se těšit a přejeme
hodně štěstí.
Tak nyní něco k soutěži o velmi
atraktivní ceny, které věnovala
právě zmíněná prodejna „Hračky
U Filipa“. Během uplynulého období jste na stránkách našeho týdeníku mohli každý týden najít jednu
soutěžní otázku. V případě, že jste
znali správnou odpověď, kterou jste nám jakoukoliv formou doručili
do redakce, mohli jste vyhrát jednu
z deseti hodnotných cen včetně
hlavní výhry v hodnotě 1.000 Kč.
Nejen pro naše nejmenší přívržence tak byl a ještě je v redakci
připravený nejrůznější sortiment
v celkové výši více jak 10.000
korun, který tudíž postupně týden
co týden pečlivě a s radostí roz-

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY PRO 4. TÝDEN
A FINÁLOVÉ KOLO ZNÍ:
1. Kolik podlaží má prodejna „Hračky U Filipa“?
2. Ve kterém sousedním městě ještě
j
vychází
y
bratříček
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
3. Kdy chodí Ježíšek?
Jestliže znáte odpovědi na tyto otázky, zasílejte je do pátku 17.
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 finálovou dvacítku šťastlivců, kteří obdrží ceny věnované prodejnou Hračky U Filipa.
Výherce zveřejníme opět v příštím vydání, které vyjde 20. prosince 2010, v němž najdete také přehled těch, na které se usmálo
štěstí při závěrečném slosování!

INZERCE

dělujeme! Dnes se přitom usmálo
štěstí již na třetí desítku výherců,
která správně zodpověděla otázku
a měla i štěstí při hodně „náročném“ losování. V osudí totiž bylo
takřka tři sta lístečků! V dnešním
vydání čeká na všechny soutěžící
již čtvrtý a závěrečný díl, v němž
se bude zápolit rovnou o dvě desítky lákavých dárečků včetně
hhlavní ceny v hodnotě
minimálně 500 korun.
m
Abyste se tohoto klání
A
mohli zúčastnit, musíte
m
správně zodpovědět
sp
tři
tř soutěžní otázky,
které
kt pak jakýmkoliv
způsobem
doručíte do
zp
naší
na redakce. Příležitost
vyhrát
ale neztrácíte ani
vy
v případě,
že se jednou
p
spletete. Při takové okolnosti vás
čeká zařazení do koše tzv. „druhé
šance“, z něhož vzejde ještě jeden
výherce upomínkového předmětu
s logem PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
A dostáváme se již ke
konci celého seriálu
„PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽE
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU S PRODEJNOU

Správná odpověď z 3. dílu soutěže PV Večerníku s Hračkami
U Filipa (číslo 48/2010, 6. 12.) zní: „Česká televize od středy
vysílá večerníček Strašidla na Kulíkově!“

ŠTĚSTÍ SE PŘI LOSOVÁNÍ USMÁLO
NA TYTO VÝHERCE:
1. cena: Lucie URBANOVÁ, Nová Dědina 81
2. cena: Eliška NAVRÁTILOVÁ, Stražisko 32
3. cena: Dagmar BÍLÁ, Horní Štěpánov 226
4. - 10. cena: Adéla MLČOCHOVÁ, Určice 405 • Viktorie PANFILI,
Určice 390 • Jiří KAMENÝ, Horní Štěpánov 20 • Zdeněk PEKAŘ,
Na blatech 36, Čehovice • Veronika PEKÁČOVÁ, Ptení 28 • Kateřina
PALATKOVÁ, A. Slavíčka 4, Prostějov • Terezie FRGÁLOVÁ,
Sídl. Svobody 21/76, Prostějov . Výhry si vyzvedněte v redakci PV
Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov!
HRAČEK U FILIPA”. Tento
pátek 17. prosince 2010 proběhne velké slosování o HLAVNÍ
CENU, kterou tentokrát bude
AKUMULÁTOROVÉ AUTO
v hodnotě 2 500 Kč! 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“.
Do osudí tohoto speciálního aktu
budou zařazeny všechny soutěžní
lístky ze tří základních a jednoho
finálového dějství. V praxi to tedy
znamená, že ti z vás, kteří jste soutěžili pravidelně máte nyní až čtyřnásobnou šanci na výhru!
Pravidla jsou tedy tradiční, známá a hlavně veskrze jednoduchá.
Stačí, když znáte správnou odpověď na námi položené otázky, které 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.Takže konec lelkování, zbystřete pozornost
a osvěžte paměť - „Předvánoční
soutěž PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku s prodejnou
„HRAČKY U FILIPA“ vrcholí!
Po roce jsou tady opět Vánoce
a vy můžete prostřednictvím
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vyhrát i tento týden pěkný dárek
pod stromeček.
V
příštím
čísle
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vám přineseme ohlasy a pocity
šťastných vítězů, kteří se mohou radovat z krásných dárků na
Ježíška!
-pk-

Reality
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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

2+1 A.Slavíčka, PV
Tel: 777 231 606
DB, panel, 57 m2, 2. patro, neprůchozí pokoje,
šatna, nová koupelna, nová kuchyň, plastová
okna se žaluziemi. Orientace sever, jih.
Cena: 870.000 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

2+kk Krasická, PV
Tel: 777 231 606
OV, 80 m2, balkon, sklep. Atypický, nadstandartní byt, kompletně zařízený a vybavený.
Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči,
pračka se sušičkou. V koupelně vana i sprchový kout.
Cena: 1.820.000 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: 950.000 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!

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
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.
2+1, n/p, Holandská, PV
7.000,-/měs.vč. 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
3+1,ov/p,Partyzánská,PV
3+1,ov/c, Krapkova, PV

650.000,- Kč
1.250.000,- Kč
1.330.000,- Kč
1.500.000,- Kč

POZEMKY:
Kraličky, 500-1500m2,
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2

580,-Kč/m2
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

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
3) 3+1 okál, Pěnčín,
390 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.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2
6 tis.+ ink.
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.
9 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dolní, šatna
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 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.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony
9,5 tis.Kč + ink.
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
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.
40 tis./rok
RD 1+1 v Přemyslovicích, zahrada
5 tis.Kč + ink.
7 tis.Kč + ink.
RD 2+1 na Husově nám., zahrada
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.ČI
V NAŠÍ KANCELÁŘI.

REALITNÍ KANCELÁŘ
Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6,
Prostějov

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.

www.kk-reality.com

Byty pronájem Prostějov
1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
4.900 Kč+en
1+kk Drozdovice, 31m2.
2
5.900 vč. en
1+1 V.Ambrose, 40 m .
7.000+en
1+1 Krasická, 40m2 + gar.stání
2+kk Drozdovice, 60m2, novostavba 6.500 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, , 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, +1.
2.390tis Kč
RD Pěnčín, 3+1 s garáží,
750tis Kč
Poz. Domamyslice, m
2. 1400 Kč/m2
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek. 890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

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

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

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

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :

◘ Prodej novostavby 4+1 s garáží v Prostějově Vrahovicích,klidné místo energeticky nenáročný, zahrada 100m2.
Cena 3 300 000Kč
◘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
◘ 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.

Pracovní doba:
Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej:
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

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

Ostatní:
Pronájem garáže nám.Spojenců, PV, novostavba,
el.
1.200,-Kč/měsíc
Pronájem nebyt.prostor Rejskova, PV, 1.NP, 90m2,
kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

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 3+1 v Brodku u Prostějova, zastavěná plocha 167m2, zahrada 300m2, elektřina
220V/380V, vodovod, vlastní studna, odpad
do septiku, vytápění domu plynové ÚT, parkety, dlažba. Udržovaná okr. zahrada, zděná
garáž.
Cena 1.600.000Kč.
* 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.
Tel.:606 922 838
BYTY

3+1, OV, Plumlov, cihla, 67m2, byt původní, velmi
dobrý stav.
Cena 880.000Kč.
2+1, DB, Belgická, panel, 54m2, byt i dům po
rekonstrukci.
Cena 990.000Kč
CENA K JEDNÁNÍ !!
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!
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 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

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
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
- byty 1+1, 2+1

Byty prodej
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
RD Tištín, po rek.
1.890tis Kč
2
Prodej komerčních prostor, 50m , 750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

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

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
22+1,OV,Miliþova,55m2,1.p
1O
i iþ
21
900
900.000,-Kþ
000 þ
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,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
yg
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
PRODEJ REKREAýNÍ CHATY NA
PLUMLOVSKÉ PěEHRADċ-info v RK
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 3+1,Dobromilice, SNÍŽENÍ
ÍŽ Í CENY!
Po rekonstrukci!
699.000,-Kþ
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
1+1,Vápenice, 30m2,cihla
3.800,-Kþ
2+kk,Vápenice,90m2,luxus.
6.800,-Kþ
2+1,sídl.Svobody,55m2
4.900,-Kþ
2+1,Dobrovského,55m2
4.800,-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

Fanderlíkova 10, PV
582 330 851
Mob.: 777 089 860, 777 867 858
E-mail: info@asistent-reality.cz

www.asistent-reality.cz

RD VŘESOVICE 4+KK, okr. Prostějov
Poz. 336 m2 Novostavba, řadový patrový,
garáž, zahrada, kompl. IS, k dokončení.
 777 089 860
900.000 Kč

RD PLUMLOV 4+1, okr. Prostějov
Poz. 1.995 m2 Samostatně stojící, cihlový,
pod lesem, klidné místo, udržovaný.
 777 089 860
1.890.000,-Kč

RD 5+kk BRODEK u Prostějova
Poz. 232 m2 Novostavba, řadový patrový,
terasa, zahrádka, 2 koupelny, klidné místo.
 777 089 860
2.250.000,-Kč

RD 5+1 ČEHOVICE, okr. Prostějov
Poz. 1.135 m2 Patrový, koncový řadový,
garáž, hezká zahrada, po rekonstrukci.
 777 089 860
2.620.000,-Kč

RD 5+1 MOSTKOVICE, okr. Prostějov
Poz. 1.388 m2 Novostavba, luxusní dům s
dvougaráží, zahrada, bazén, jezírko, krb.
 777 089 860
Cena v RK

www.asistent-reality.cz

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
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 Italská OV 70m2+ lodžie
1.099.000Kč
3+1Na hrázi 75m2+lod. OV po rek 1.189.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže 1.445.000Kč

13. prosince 2010

reality

reality

reality

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
Platím hotově. 774 231 606.

PRONÁJEMBYTŮPROSTĚJOV:
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
3+kk, nový byt, Lužická 6.800 Kč + ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 E. Beneše, 34 m 2 570.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, 34 m 2 630.000 Kč
BYT 2+1 Svatoplukova, 60 m2
650.000 Kč
BYT 2+kk Hybešova, 46 m2 665.000 Kč
BYT 2+1 Dolní, 63 m2
845.000 Kč
BYT 2+1 J. Zrzavého, 60 m 2 850.000 Kč
BYT 2+1 Okružní, 54 m 2 900.000 Kč
BYT 2+1 Okružní, 65 m 2 910.000 Kč
BYT 3+1 Olomoucká, 72 m 2 950.000 Kč
BYT 3+1 St. Manharda, 70 m2
990.000 Kč
RD VŘESOVICE, poz. 336 m
2 900.000 Kč
RD LUTOTÍN, poz. 479 m2 900.000 Kč
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.

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

Koupím garáž v okolí Krapkové ul.,
776 178 025.

Prodám byt 1 + 1, OV, lodžie, nízké náklady, Libušinka, cena 700.000 Kč.
Spěchá. RK nevolat! Volat po 16.00
hod. 775 607 263.

Pronajmu byt 3 + 1 E.Beneše, 2 balkony + šatna, pes nevadí. Volný od
1.1.2011. Tel.: 739 123 227.

Koupím stavební pozemek s možností
okamžité výstavby. Prostějov a okolí.
777 231 606.
Koupím byt 3+1, 3+kk v Prostějově. RK
nevolat. 774 231 606.

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:
* Zděné byty 4+1, 100 m2, lodžie,
velký sklep, Moravská, 1.400.000
Kč
* Byt 3,5+1, 75 m2, lodžie, výtah,
sídl.Svobody,
1.375.000 Kč
* Byt 2+1, V.Špály,
900.000 Kč
Poslední byty v novostavbě :
* 2,5+kk, 60 m2,
1.350.000 Kč
* 2+kk, 58 m2,
1.200.000 Kč
Rodinné domy a pozemky:
* 3+1, menší zahrada, Vrahovice,
2.600.000 Kč
* 6+2, zahrada, Vřesovice, 1.850.000 Kč
* 4+1, zahrada, Klenovice n/H,
2.060.000 Kč
* stav. pozemek 577 m2, Vrahovice,
715.000 Kč
Celá nabídka na: www.byty-gfb.cz
Pro naše klienty nyní hledáme:
* byt 3+1 po rekonstrukci
do 1.600.000 Kč
* byt 3+1 pův.stav do
1.100.000 Kč
* 3-4 pokojový byt - zděný
* byt 2+1, po rek., do 1 mil.Kč
* větší RD, do 4,5 mil. Kč, v Prostějově
* RD 4+1 se zahradou
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
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
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.
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.

Volejte: 723 335 940
1+1 Libušinka 34m2 lodžie
2+kk Janáčkova 56m2 po rek.
2+1 Valenty 59m2 po celk. rek.

700.000Kč
info v RK
1.199.000Kč

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 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
RD 4+1 PV po rek. garáž, krb
2.165.000Kč

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 Krokova 36m2
5.500Kč vč. ink
1+kk Svornosti 40m2 cihla
5.800 vč. ink
1+1Zrzavého po rekonstrukci, část zař. 6.500Kč vč.ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.500Kč 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 Českobratrská
6.800 vč. 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 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+kk Hvězda 80m2 po rek.
3+1 u Němčic 72m2 po rek.
RD7+1 Klenovice zahr. garáž

Parkovací místa v podzemních garážích – non stop hlídané. Francouzská
ul., PV. Tel.: 604 430 934.

4.500Kč+ink
6.000Kč+ink.
6.000kč + el.
info v RK

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

www.realitypolzer.cz

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

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.
Vyměním městský 2 + 1 s výměrou 60
m2 v centru města vedle radnice, za garsonku. Nízké náklady. Tel.: 608 33 20 80.
Pronajmu 1 + kk, po rek., cena vč. ink.
5.800 Kč. 790 36 36 38.
Pronájem 3+1, ihned, 608839131
Prodám byt 2 + 1, 51 m2, v OV, Okružní
ul., PV. Panel. dům po revitalizaci, cena
dohodou.Tel.: 728 268 853.
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.

Koupím byt 1+1 v Prostějově. Ne RK!
739 356 746.
Pronajmu byt 2 + 1, 56 m2, na Sídl.
svob., 8.000 Kč. vč. energií. Tel.: 773
67 27 99.
ROZVOJ, SBD nabízí cihlový DB 3 +
1 (75 m2), velká lodžie, vlastní topení,
v atraktivní lokalitě na Vojáčkově nám.
v Prostějově. Cena: 1.610 tis. Kč. Bližší
info na tel. 736 488 062.

Prodám byt 3 + 1, OV, A.Fišárka, PV,
cihla. Možno i s garáží. Tel.: 777 130
560.

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

Pronajmu obchod – kancelář v PV, u
centra, cena 7.000 Kč. Tel.: 724 337
984.
Pronajmu byt 2 + 1 a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.
Hledám ke koupi byt nebo rodinný
dům v Prostějově a okolí. Tel: 602 570
658.

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.

zvířata

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.

Prodám štěňata jorkšírského teriéra
(fenky). Tel.: 722 134 274.
Prodám štěňátko pekinéze. Tel.: 604
783 540.

různé

Přijmu na ŽL pedikérku/a, tatéra/ku.
775 079 985.
www.internetjob.cz/ivana

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

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

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

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
Bar herna ponorka, přijme kuchařku/e.
Tel.: 602 588 617.
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.

STAROŽITNOSTI

Pronajmu velmi pěkný nebytový prostor - 22m2 v 1. patře domu v centru
města. Vhodný na kancelář, kosmetiku,
kadeřnictví, masáže apod. Cena dohodou. Tel.: 603 89 83 75.

Přijmeme asistenta/ku do kanceláře v
Prostějově. Výdělek 30.000 Kč. Tel.:
737 38 76 71.

Přijmeme spolupracovníky do kanceláře na vyřizování technické admin. Tel.:
604 765 014

Pronajmeme 2 + kk, pěkný, velký, v
centru města, 777 344 507.

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů
a apartmánů. Krátkodobě
i dlouhodobě, pro jednotlivce,
páry i skupiny. Tel.: 776 544 388.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9-12h.
www.studio365.eu

Pronajmu
garsoniéru,
22m2,
Olomoucká. Ihned. 777 572 247.

Prodám byt 2 + 1, Šárka, po rekonstrukci, 1.000.000 Kč. Dohoda možná.
Tel.: 739 66 47 07.

Pronájem cihl. bytu 1 + 1 ul.C. Boudy,
cca 40m2 (lodžie+sklep), velmi pěkný
udržovaný, volný ihned. Nájem: 5.000
Kč/měs. (včetně inkasa). Tel: 775 343
333.

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.

Pronájem garáže na Močidýlkách, 800
Kč/měs. Tel.: 776 035 557.

Pronajmu byt na Sídl. svobody 3 + 1 s
alkovnou, i dlouhodobě, možnost i garáže. Ne reality! Tel.: 732 215 683.

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.

Prodám byt 3 + 1, OV, v žádané lokalitě. Bez RK! Právně jištěno. Tel.: 721
189 022 po 19.00 hod.

Víte o někom, kdo prodává byt, rodinný dům nebo pozemek? Informaci odměním. Tel: 602 570 658.

Koupím byt 3 + 1 v OV, v lokalitě
Dolní, Tylova, Brněnská a blízké okolí,
možno i k rekonstrukci. Tel.: 728 268
853.

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Italská
ul. T:602775607.

práci
nabízí

Pronajmu byt 1 + 1 v PV. Cena 6.500
Kč vč. ink./měs. Tel.: 732 548 756. Ne
RK!

Pronajmu 3 + 1 na Sídl. svobody, 3.p.,
částečně zařízený, rekonstrukce jádra, nájem 5.500 Kč + ink. Tel.: 604
430 934.

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

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

DŮM

Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.

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

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.
Přijmeme šatnáře do X-baru – noční
provoz. Tel.: 608 829 263, 721 120 292.
Přijmeme spolupracovníky do kanceláře v PV. Tel.: 776 248 323.

Řádková inzerce

práci
nabízí
AGRONOM – TRAKTORISTA na
tuto pozici hledá pracovníka zemědělský podnik u Prostějova. Nástup od
1.2.2011. Kontakt tel.: 776 702 621.
Do zavedeného salonu v centru PV
přijmeme kadeřnice na ŽL nebo dohodu a pedikérku na ÝŽL. Tel.: 774 875
201.
Přijmu prodavačku do trafiky. Práce
na PC. Terminál. Tel.: 603 485 311.

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

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.
Peníze na míru, i s příjmem pro důchodce, MD atd. Bez kaučních poplatků a registru. 604 430 422.
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.
Peníze od 5 do 15.000Kč. Vyřízeno
do 24. hod. Tel.: 776 087 428
Poskytujeme spolehlivou půjčku od
20.000 Kč až neomezeně. Do
100.000 Kč půjčíme i důchodcům.
Rychlé vyřízení. Tel.: 737 610 839.
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prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
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
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.
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.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.
Prodám parní čistič + bonus žehlička.
Nové. 10.000 Kč. Tel.: 775 368 471.
Prodám orbitreck. Cena 1.900 Kč.
Tel.: 737 553 172.
Prodám sedačku rohovou. Levně.
Tel.: 777 130 560.

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

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

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, plesu. 608 539 783.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
předškolního věku v průběhu celého
dne, odpolední hlídání školáků včetně
přípravy na vyučování a doprovodu do
kroužků. Tel.: 777 139 079.

koupím
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.

Vodo-topo-plyn, veškeré instalatérské
práce. Tel.: 608 747 788.

Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně, rádia, hračky, porcelán, sklo,
šperky, mince, pohlednice a další.
Platba v hotovosti. Tel.: 605 138
473.

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

INZERCE
pro další číslo
je v pátek

17. prosince
v 10.00 hod.!

Dne 15. prosince 2010
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
paní Jindřišky PŘIDALOVÉ
z Kralic na Hané. – Vítonic.
Vzpomínají dcera Božena
Šenková, vnučka Zdeňka
Pospíšilová s dcerami Vendulkou
a Lucinkou, manžel Radim.

Řez a kácení stromů, vč. štěpkování
větví. Tel.: 777 898 310.

Doučování matematiky. Tel.: 739 952
420

ŘÁDKOVÉ

Dne 16. prosince 2010
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana JUDr. Libora SALAJE.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn, otec a rodina.

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

Instalatér, voda, topení, opravy, výměny, rekonstrukce, nové instalace, 603
753 645.

UZÁVĚRKA

Dne 16. prosince 2010
vzpomeneme nedožitých
80 roků naší sestry
paní Marie KRČMÁŘOVÉ
roz. MAREŠOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
sestry Ludmila
a Věra s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposledy dávali
sbohem.

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

Prodám křídlo s vídeňskou mechanikou. Cena dohodou. Tel.: 776 197
212.

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.

Dne 13. prosince 2010
vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
paní Marie JAKUBCOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

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

Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji bukové
palivové dříví, krácené. 1prm. /600
Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582
388 101.

auto - moto

z tenisových
tenisových
kurtů...

vzpomínáme

Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

ZBAVTE SE CHLOUPKŮ
NAVŽDY!
Pomocí nejnovější revoluční metody
intenzivního pulzního světla Vám provedeme odstranění nežádoucího
ochlupení, omlazení pleti a ošetření
vrásek. Mobil: 604 507 032

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.

ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz

služby

seznámení

Dne 8. prosince 2010
tomu bylo 5 let, co zemřel
náš syn, bratr a kamarád
pan Pavel ČUBA
z Klopotovic.
Vzpomíná rodina Čubova.

Dne 15. prosince 2010
uplyne již 15 roků ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav KUČERA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

20

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

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

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov

KUBIČÍKOVÁ
KRALOVALA
ČTYŘHŘE
V KÁHIŘE
Členka prostějovského TK
Agrofert Martina Kubičíková
vyhrála s Maďarkou Janiovou
turnaj s dotací pětadvacet tisíc
amerických dolarů ve čtyřhře v
Káhiře a připsala si padesát bodů do světového deblového žebříčku WTA. Jaká byla jejich společná cesta k titulu? Ve čtvrtfinále přehrály český pár Gerlová,
Kriegsmannová 7:5, 7:5, v semifinále gruzínsko-italský pár
Chakhnashviliová, Dentoniová,
který byl první nasazený, 6:1,
6:2, ve finále pak Vogtovou z
Lichtenštějnska a Slovinku ZecPeskiricovou 6:7(4), 6:1, 11:9.
JAROSLAV
POSPÍŠIL
V ŽIVOTNÍ FORMĚ
Hodně dlouho musel čekat
devětadvacetiletý Jaroslav
Pospíšil na premiérový titul na
challengerovém turnaji. Přišlo
to na konci září při antukovém
klání v Trnavě (75 tis. USD) porazil ve finále třetího nasazeného Kazacha Jurije Sčukina 6:4,
4:6, 6:3. Jeho největším úspěchem byly dlouho semifinále
challengerového turnaje, které
si zahrál třikrát v roce 2008. V
Trnavě porazil Pospíšil v prvním kole Francouze Jonathana
Eysserica 6:3, 6:3, ve druhém
Španěla Oskara Hernadeze 6:2,
5:7, 6:1, ve čtvrtfinále Němce
Alexandera Flocka 6:3, 6:2, v
semifinále přehrál klubového
kolegu Dušana Lojdu 7:5, 6:2. A
konečně za prvním challengerovým titulem mu stál v cestě Jurij
Ščukin.
Na tento výsledek navázal
dalším skvělým vystoupením
ve finále říjnového podniku v
Taragoně, kde dokráčel až do
finále a kdyby mu přálo počasí,
tak by se určitě radoval z titulu. V
závěrečném duelu se Španělem
Marcelem Granollersem vyhrál
Jaroslav Pospíšil první set, ve
druhém vedl 2:1, finále pak bylo
přerušeno pro déšť a dohrávalo
se v hale. Tam rychlý povrch
už Pospíšilovi tolik nesvědčil
jako taragonská antuka a nakonec prohrál 1:6 7:5 6:0. V prvním kole Pospíšilovi za stavu
6:4, 5:0 domácí Pablo Andujar
vzdal, ve druhém musel prostějovský tenista hodně bojovat s Francouzem Alexandrem
Sidorenkovem a vyhrál až těsně
v tie-breaku třetího setu ? 1:6,
6:1, 7:6(7), ve čtvrtfinále vyřadil Pospíšil Guillerma Olasoe ze
Španělska 6:7(3), 6:1, 6:1, v semifinále výborného Portugalce
Frederice Gila 6:2, 4:6, 7:6(5)
a pak až přišla finálová prohra s
Granollesem.
PETRA CETKOVSKÁ
OVLÁDLA TURNAJ
V LIBANONU
Stotisícovému turnaji v Jounieh
kralovala Petra Cetkovská, která vyhrála dvouhru a spolu s
Renatou Voráčovou i čtyřhru a
připsala do žebříčku WTA 150
bodů ve dvouhře i čtyřhře. V
prvním kole porazila Slovenku
Lenku Jurikovou 5:7, 6:2,
7:6(4), ve druhém první nasazenou a deblovou partnerku
Renatu Voráčovou 7:6(2), 2:6,
7:5, ve čtvrtfinále Nizozemku
Elise Tamalaovou 7:6(6) , 6:4,
v semifinále přehrála Lourdes
Dominguez-Linovou 6:4 1:6
6:4.
Až do finále potřebovala Petra
pokaždé k postupu tři sety
a v něm jen ve dvou setech
hladce porazila šestou nasazenou Francouzku Mathildu
Johanssonovu 6:1, 6:3. Ve finále
čtyřhry Cetkovská s Voráčovou
přehrály česko-slovenský pár
Birnerová, Klepačová 7:5, 6:2.

Sport, inzerce
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Duo nadějných cyklistů SKC Prostějov reprezentovalo Českou republiku na prestižním klání

V těžké konkurenci na Šestidenní“ se Filip s Mráčkem neztratili
se tak den co den plnil curyšský
stánek Hallenstadium až po střechu fanoušky cyklistiky. Závody
začínaly v podvečerních hodinách a končily dvě
hodiny po půlnoci,“
prozradil Večerníku
Petr Šrámek, předseda SKC Prostějov.
Díky úspěšnému
jednání a dobrému
výsledku v předešlých amsterodamských šestidenních
se totiž na start
v kategorii UIV talents (muži do 23 let)
postavili dva čeští reprezentanti a závodníci prostějovského
SKC Jakub Filip
a Michal Mráček
mladší!
Za obrovský úspěch
se dal považovat už
jen jejich samotný
start. „V obou kategoriích U23 i profesionálů lite startuje
vždy 12 dvojic, které
jsou pořadateli pečlivě vybírány. A je
skutečně těžké se na
tyto vrcholné závody
dostat. Naši závodníci byli jediní zástupci
ZVLÁDLI ŠESTIDENNÍ. Prestižní podnik ve švýcarském Curychu absolvovali mladí
České republiky,“
cyklisté SKC Prostějov Michal Mráček mladší a Jakub Filip více než důstojně, když obsadili
výborné sedmé místo.
Foto: archív SKC pokyvoval souhlasně
CURYCH (Švýcarsko)/
PROSTĚJOV - Celých šest večerů patřil švýcarský Curych
dráhové cyklistice. Právě v tom-

to městě se totiž od 30. listopadu
do 5. prosince jely 54. závody
dvojic na dráze pod názvem
„Šestidenní“, v jejímž průběhu

hlavou Petr Šrámek. A Mráček s
Filipem si nevedli špatně, když v
konečném pořadí obsadili vynikající sedmou příčku!
Při ohlédnutí za jejich výkony
trenér Michal Mráček starší poznamenal: „Kluci do závodů
vstoupily výborně. Po prvním
dni figurovali na třetím místě a
do druhého vstoupili v prestižním
dresu nejlépe bodující dvojice se
ztrátou jednoho kola na vedoucí
Australany. V dalších dnech se
pak průběžně pohybovali na páté
pozici, aby tedy nakonec skončili
sedmí. S jejich výkonem jsem byl
spokojen.“ Dvojice SK dosáhla
solidního umístění i přes skutečnost, že v poli patřila k nejmladším. „Byla to pro ně náročná prověrka. Závody se odehrávají ve
vysokých rychlostech, průměry
dosahované v jednotlivých etapách byly mezi jednapadesáti až
třiapadesáti kilometry v hodině.
Zkušenosti ale i jméno získané
na těchto závodech tak jsou neocenitelné,“ mnul si ruce Michal
Mráček starší.
Z celkového prvenství se těšila
australská dvojice La - arver,
která podala bezkonkurenční
výkon. Až za nimi bylo pole celkem vyrovnané. Na stupně vítězů
nakonec vystoupali domácí borci
- druhé místo patřilo Suterovi s
Hugentoblerem, třetí pak Peterovi
s K ngem. „Každá i drobná chy-

ba byla soupeři potrestána. Velice
oceňuji, že se kluci dovedli se
vším vyrovnat. Nelze pominout
atmosféru a obrovský tlak na závodníky, který dokáže vytvořit
deset tisíc diváků ženoucí právě
domácí závodníky. Takové zkušenosti nelze nikde jinde získat,
je to vrcholné představení dráhové cyklistiky,“ sdělil dále trenér
Mráček.
Sportovní výkony, nabitý kulturní
program, množství obchodů s velomateriálem, restaurací, hlavním
sponzorem byla automobilka
Škoda, která dala do tomboly
hlavní cenu Škodu Super combi,
cyklistické hvězdy let minulých,
to vše udělalo z těchto šesti dnů
velký sportovní zážitek.
„Dalším oceněním, že naši cyklisté již mají evropské renomé je
fakt, že v průběhu závodů byla
organizátory potvrzena pozvánka
a největší šestidenní do Berlína,
které se pojedou v lednu příštího
roku,“ prozradil Petr Šrámek.
Pro úplnost, v kategorii profesionálů se na první místo poslední
den šestidenních dostala německá
dvojice Hondo-Bartko a zvítězila.
„Až“ druzí skončili domácí favorité Marvulli-Aesbach, bronz odvážejí nizozemští matadoři StamVan Bon. Všichni účastníci profi
pelotonu byli medailisté z mistrovství světa či olympijských her.
-pk-

Medailové zisky mladých prostějovských gymnastů TJ Pozemstav

Zlato a bronz z Přeboru ČR

Dalšími závody pokračovali v
sez ně vyslanci gymnastického
oddílu TJ Pozemstav Prostějov.
Na Přeboru České republiky ve
sportovní gymnastice mužů v
Kolíně vybojovali dvě medaile
v kategorii VS2 (13 let a mladší).
V této věkově rozsáhlé kategorii závodili mezi sebou hoši ve
věku deset až třináct roků v povinných sestavách. Prostějovští
hoši zabojovali a díky desetiletému Danielovi Ponížilovi zamířil titul „Přeborník ČR“ na
Moravu. Kromě zlata putovala
do Prostějova ještě bronzová medaile zásluhou Lukáše Koudelky.
Ani ostatní hoši se v početném
šestačtyřicetičlenném startovním
poli neztratili - Jindřich Šafran ob-

sadil šestou příčku, Šimon Marcin
desátou, Štěpán Marcin byl patnáctý a Daniel Navrátil pětatřicátý. Do Kolína odcestovali ještě i
Filip Petrásek a Lukáš Preclík, a
teprve osmiletí hoši ve své kategorii VS1 především sbírali první cenné zkušenosti a skončili v
hloubi konečného pořadí.
O týden později si mladí gymnasté
letos naposledy zazávodili ve
volných sestavách v Šumperku,
kde se sešlo 34 nadějí nejen
z celé České republiky,
ale i Slovenska a Polska.
Družstvo TJ Pozemstv ve
složení Jindřich Šafran, Štěpán
Marcin a Daniel Ponížil si v kategorii mladších žáků vybojovalo pohár za 1. místo a k tomu

si v jednotlivcích na své konto
připsal prvenství Daniel Ponížil.
Ve finálových závodech navíc
hoši dovezli další čtyři medaile - prostná přinesla druhé místo
Daniela Ponížila a třetí Jindřicha
Šafrana, na bradlech Ponížil vyhrál, stejně jako Jindřich Šafran
na hrazdě.
Také dívky se chystají na ligové
klání družstev České republiky. Ve
složení Veronika Pluskalová, va

Míčková, Markéta Vidmuchová,
Markéta Vyhlídalová a Dominika
Ponížilová se jim podařilo postoupit z první příčky z Oblastního
přeboru Olomouckého
ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV kraje na „Ligu družstev
nabízí sportovní činnost pro děti a mládež v nově dobudované žen“ do Ostravy.
A nezahálejí ani nejgymnastické hale při ZŠ Melantrichova Prostějov.
menší gymnastky.
- gymnastická průprava chlapců a dívek již od 3 let v družstvech dle věkových kat. Hned jedenáct se jich
vydalo do Hulína, aby
- cvičení rodičů s dětmi
ukázaly, co vše se již
- kondiční cvičení s gymnastickou průpravou pro různé věkové kategorie
naučily. Nejlépe se da- skoky na trampolíně
řilo nejmladší člence
- gymnastická průprava pro jiné sporty
prostějovské výpravy,
- gymnastická příprava k talentovým přijímacím zkouškám na VŠ
teprve pětileté Patricii

Úspěšní mladí gymnasté TJ Pozemstav
Prostějov. Na nejvyšším stupínku Daniel
Ponížil, na tom třetím pak Lukáš Koudelka.
Foto: archiv TJ Pozemstav
M llerové, která si vybojovala
své první zlato za první místo ve
své kategorii. Bronzovou medaili po zásluze získala Zuzana
Vítková za třetí příčku v kategorii
sedmiletých dívek. Pochvalu však
zaslouží i všechny ostatní dívky,

které zacvičily velmi pěkné sestavy - Andrea Petrásková, Barbora
Ševčíková, Sofie Matečná, Denisa
Karásková, Zuzana Mazalová,
Natálie Protivánková, liška
Slámová, Aneta Zahradníčková a
Karolína Juříková.
-pk-
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Vánoční „DRAHANSKÁ“ 5roč.

Pořadatel:

SK Prostějov (cyklistický klub)
Horolezecký oddíl „ADR NAL N-PV“
Hlavní organizátoři:
jem Petr 608 111 622
Vychodil Zdeněk 776 676 610
Datum a místo konání: pátek 24.12.2010 v 9.00 hod árovice
( začátek obce )
Kancelář závodu:
Ford Transit Petr jem
Podmínka účasti:
dobrá nálada, elán a optimismus, zájem
korektně soupeřit, svačina a plácačka
Trať závodu:
START obecní cedule árovice
L závora na konci Drahanského kopce
způsob přesunu běh, chůze, MTB, atd.
celková vzdálenost 7 640m
Startovné:
0,Časový rozvrh:
9,00hod - sraz
9,20hod – START chůze tr.r. 54:21
9,40hod – běh tr.r. 37:07
10,00hod - kola všech druhů tr.r.
25:32
Ceny:
sponzorský balíček zabezpečuje firma
ALIKA Pavel Kremla. Pro vítěze je
připraven šampus.
Po skončení:
možnost pozvání na speciální zvěřinový
guláš
v kolibě U čápa v Mostkovicích za
„Vánoční cenu“75 od 12h.???
Výsledky:
budou zveřejněny na: www.skcprostějov.cz
www.mcyklo.estranky.cz
!!!Všichní účastníci startují na vlastní nebezpečí!!!

Vánoční cena Zlína
přinesla Prostějovu medaile
Ve Zlíně se minulý víkend
uskutečnilo poslední kolo
Českého poháru v plavání,
jehož se zúčastnilo i devět prostějovských plavců oddílu TJ
Pozemstav. Trojice nejlepších Nezdoba,
Bátěk
a
Mráčková
přitom bojovala o přední
umístění v
celém seriálu! Další mladí
dorostenci se snažili
vylepšit kvalifikační časy na
nadcházející šampionát své
věkové kategorie.
A zadařilo se. Tomáš Bátěk
zvítězil v disciplíně 200 metrů
prsa časem 2:18,51 minuty, na
poloviční trati pak dohmátl jako
druhý výkonem 1:04,79 minuty.
Jakub Nezdoba obsadil v disciplíně 200 metrů polohový závod
časem 2:06,56 min. třetí místo a
na 100 metrů motýlek skončil
druhý o pouhou setinu vteřiny
po nevydařeném dohmatu v čase
56,23 sekund. Tereza Mráčková
obsadila druhé místo na 100
metrů volný způsob výkonem
58,59 vteřiny, v závodě na 50

metrů motýlek skončila třetí výkonem 29,39 sec. Na motýlkářské stovce následně dohmátla
jako první, ale byla diskvalifikovaná pro předčasný start.
Také mladí dorostenci zaplavali dobře. Nešlo jim
v silné konkurenci
o umístění, ale o
kvalifikační časy.
Výborně zaplaval Michal Kašpar
100 metrů prsa za
1:14,22 a 200 metrů
prsa za 2:42,92 minuty, Michal
Tomeček si vylepšil své maxima na 100 metrů znak (1:05,18
min.) a 100 metrů polohový
závod (1:05,01 min.). Kateřina
Malečková si vylepšila v klání 200 metrů znak výkonem
2:39,55 minuty osobní rekord.
Také Kristýna Vrchová se poprala s kraulovými tratěmi a
posunula své letošní maximum.
„Právě dnes končí termín přihlášek na Zimní mistrovství České
republiky dorostu. Věříme, že
se co nejvíce našich dorostenců
na tento šampionát, který bude
v Trutnově kvalifikuje,“ uvedl
Petr Adamec, jeden z hlavních
koučů plaveckého oddílu TJ
Pozemstav Prostějov.
-pk-

boje na 64 černobílých polích aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE
OŤA
O
ŤA C
CUP
UP O
OPEN
PEN 2
2011
011
Otmar JODL ve spolupráci s SK ROŠÁDA Prostějov
pořádá pohárový turnaj v rapid šachu
v rámci již 3. ročníku špičkové šachové show

OŤA CUP OPEN 2011
KDY?
sobota 22. ledna 2011
KDE?
Hospoda U JODLŮ, Palackého
4, Prostějov
V KOLIK? 9:00 hodin
Rapid šach se hraje dvakrát 15 minut, hráči se utkají ve skupině každý s každým, o pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti
bodů pak sonneborn, vzájemný zápas či los. Posléze následují
zápasy o konečné umístění, v těchto utkáních rozhoduje při remíze los. Řízené losování turnaje provede hlavní rozhodčí turnaje,
kterým bude tradičně Jiří Novák.
Startovné činí 100 Kč, platbu lze uhradit u hlavního pořadatele Aleše Hradského st. (tel.: 775 345 206). „Zaplacené startovné
se nevrací, zůstává automaticky sponzorským darem,“ upozorňuje
s úsměvem Otmar Jodl. V rámci startovného bude připraveno občerstvení v podobě vepřového řízku s chlebem, desetistupňového
piva značky Holba, v případě zájmu kávy či kofoly. Turnaje se má
právo zúčastnit prvních osmadvacet přihlášených šachistů, kteří
zaplatí startovné. „Proto vzkazujeme všem hráčům, že je třeba zaplatit urychleně! Ještě před startem bychom pak chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří podpořili tuto královskou hru,“ vzkázal
Aleš Hradský starší, ředitel klání.
-pk-

přijelo pouze šest (hrají osmičlenná
družstva), takže ROŠÁDA „B“ vedla de facto „zadarmo“ 2:0. Ovšem
zbývající šestice, která dorazila,
předvedla svou sílu, když v průběhu partií jen Gorba a Zatloukal
chvíli vypadali na nějaký bodový
zisk. Jenže i tento plamínek naděje
hosté sfoukli jako svíčku a po zásluze zvítězili 6:2. Největší překvapení
kola se zrodilo v regionálním derby,
ve kterém Sokol Konice překvapivě
zdolal soky z Přemyslovic poměrem bodů 4,5 ku 3,5. V dalším utkání tým SK Prostějov „B“ se dvěma
hostujícími hráči ROŠÁDY zdolal
Garde Olomouc „B“ 4,5:3,5.

* PŘEBOR PROSTĚJOVA
MÁ DVA VÍTĚZE!
Bok po boku se radují
Kocmel a Gorba

Šachový přebor města Prostějova
jednotlivců, který uspořádal SK
Prostějov, nahradil oddílové přebory městských klubů. Přestože
nejlepší hráči přebor vynechali,
nabídl turnaj spoustu zajímavých
partií i překvapivých výsledků.
Tři kola před koncem byli na čele
hráči Rošády Rostislav Kocmel a
Tomáš Gorba, kteří ztratili pouze
dva půlbody za vzájemnou remízu a následnou plichtu s Alešem
Hradský mladší. Ovšem Gorba
nedokázal porazit Stanislava
Strejčka a rázem měl Kocmel vše

ve svých rukou. V dalším kole
Strejček zahrál i s Kocmelem výbornou partii a v té chvíli největší
favorit celého klání děkoval za
remízu všem svatým. Protože oba
vedoucí hráči ve zbývajících partiích již nezaváhali, shodným výsledkem 7,5 bodu z 9 možných se
podělili o první místo. Třetí skončil Felix Kubina z pořádajícího
SK, který sehrál vydařený turnaj,
když prohrál pouze s oběma vítězi
a remizoval s jejich postrachem
Strejčkem.
Konečné pořadí Přeboru města Prostějova: 1.-2. Rostislav
Kocmel, Tomáš Gorba (oba Rošáda
Prostějov), 3. Felix Kubina, 4. Aleš
Hradský mladší (oba SK Prostějov),
5. Pavel Šindelář (Rošáda Prostějov),

6. Stanislav Strejček, 7. Bohuslav za dva roky. Zvítězil Vojtěch Jiříček minulého turnaje Jakuba Jiříčka ze
Trimmel (oba SK Prostějov), 8. ze Sokola Skalička. Mezi „dvanác- Skaličky. V posledním kole sice proDavid Krejsa, 9. Aleš Hradský starší tiletými“ byl nasazenou jedničkou hrál, ale to měl již jisté prvenství, ke
(oba Rošáda Prostějov), 10. Lukáš Tomáš Zajíček. Tomu se turnaj pří- kterému mu stačilo šest bodů.
liš nepovedl a se 4,5 body skončil
Brzoska (Junior Prostějov).
pátý. Výborným výkonem jej však SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
* KRAJSKÝ PŘEBOR nahradil oddílový kolega z Rošády podniká svoje sportovní akce za
Michal Kment, který v průběhu tur- veřejné finanční podpory Města
MLÁDEŽE
-tog, pknaje porazil jak Zajíčka, tak i vítěze Prostějova.
DRUHÝ TURNAJ

VYHRÁL MICHAL KMENT

Pětikolová série turnajů mládeže, ze
které vzejde krajský přeborník, pokračovala v Mohelnici. A tříčlenná
minivýprava mladších žáků Rošády
se rozhodně neztratila. V kategorii
do 10 let získal Martin Navrátil 4 body, což mu stačilo na 8 příčku. S výsledkem přitom může být spokojen,
vždyť v této kategorii bude hrát ještě

Řešíme s ROŠÁDOU
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ještě více rozšiřuje dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se šachovým klubem SK
ROŠÁDA Prostějov a dnes
PREMIÉROVĚ vám přináší
malá cvičení na čtyřiašedesá-

ti polích, která mají procvičit
nejen váš šachový um, ale i mysl. Věříme, že si naše nová rubrika získá oblibu nejen mezi
přívrženci královské hry, ale i u
všech čtenářů nejoblíbenějšího
týdeníku v regionu.
-pk-

Průběžná tabulka po 4. kole:
1. Sigmia Olomouc „A“
2. SK Přerov
3. SK Prostějov „B“
4. TJ Sokol Přemyslovice „B“
5. TJ Sokol Konice
6. SK ROŠÁDA Prostějov „B“
7. S gmia Olomouc „B“
8. GARD alcio Olomouc „B“
9. TJ Sokol Hranice
10. TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Skalička „B“

Z V R P Body SkórePartie
4 4 0 0
12
23.0 21
4 4 0 0
12
21.5 16
4 3 0 1
9
19.5 16
4 2 0 2
6
16.0 12
4 2 0 2
6
15.0 11
3 2 0 1
6
13.0 11
4 1 0 3
3
14.0 11
3 1 0 2
3
13.0 10
3 1 0 2
3
11.0 8
4 0 0 4
0
7.5 4
3 0 0 3
0
6.5 3

SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká svoje sportovní akce za veřejné finanční podpory Města Prostějova.
-tog, pk-

řešení
Těžká
Bílý na tahu vyhraje (mat 4.tahem)
Řešení: 1.Je6+ Ke8 2. Dd8+ Sxd8 3.Vf8+
Vxf8 4. Jg7 mat

celku Rošády vůbec nevydařilo.
Soupeřem Prostějovanů byla vedoucí Sigmia Olomouc „A“, která
Čtvrté kolo Oblastního pře- domácím nedala vůbec žádnou
boru družstev se rezervnímu šanci. A to i přesto, že hráčů Sigmie

Lehká
Bílý dá 2.tahem mat
Řešení:: 1. Vf6 Sxf6 (jinak přijde Vf8
mat) 2. Sxf6 mat

* OBLASTNÍ PŘEBOR:
debakl „béčka“ Rošády

Basketbal, volejbal

13. prosince 2010

Basketbalisté Prostějova sice v Evropě prvně ztratili, přesto však drží trumfy v rukou!

„Když vyhrajeme, postupujeme,“ burcují se ORLI

k
o
k
s
roz
EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 4. zápas:

KRKA NOVO MESTO - BK PROSTĚJOV

78:62
Čtvrtiny:

15:13, 17:13,
21:9, 25:27
Trestné hody: 20/14:23/17
Střelba za 2b: 45/26:39/17
Trojky:
14/4:17/4
Doskoky:
36:29
Asistence:
10:8
Osobní chyby: 29:24
Získané míče: 13:16
Ztracené míče: 9:7
Rozhodčí:
Dmitrijev
(Bělorusko), Olaru (Rumunsko),
Kartal (Turecko)
Diváků:
1050

Sestava a body Prostějova
Lawrence 5
Šležas 11
Bohačík
Hyzy 6
Landry 7
Marek 3

Veikalas 24
Prášil
Nicholson 6
Tóth
Dokoupil
Krakovič

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

(Dokončení ze strany 15)
Tým Orlů ale spekulovat nechce.
„Však také do zápasu jdeme s jasnou touhou vyhrát, o kalkulování
nad přijatelností těsné porážky
nemůže být žádná řeč. Půjdeme
jednoznačně za vítězstvím a potvrzením našeho postupu. Bude to
však velice těžké, kvalita soupeře
je vysoká a vyrovnanost celé skupiny značná. Každé utkání může
skončit jakkoliv. Bonn má v kádru
hodně Američanů, celkově hraje
rychlý až divoký basketbal ve stylu
nahoru – dolů s důrazem na individuální prosazení. Nejvíc tedy bude
záležet na tom, jak se nám podaří
pokrýt klíčové hráče Telekomu,“
přemítal včera trenér BK Prostějov
Peter Bálint.
Jeho svěřenci jsou na třaskavý duel
maximálně nažhavení. „Jde o velmi důležité utkání, které se snažíme
brát jako rozhodující. Rádi bychom
o svém postupu rozhodli už v úterý
a nenechávali to na poslední střetnutí
ve skupině, což by mohlo být ošidné.
Jakmile porazíme Bonn, jdeme dál
a můžeme slavit,“ maloval si ideální scénář rozehrávač Orlů David
Marek.
O procentuálních šancích na výsledkový úspěch nechtěl reprezentant
ČR konkrétně mluvit. „Jestli jsme

znamenalo skutečně velký úspěch,
vždyť bychom se dokázali prosadit
v konkurenci dvou účastníků
Adriatické ligy a současně dvou
klubů, které před nedávnem působily
v Eurolize,“ zdůraznil Fridrich.
Pomoci k dosažení postupové
euforie mohou podle klubového šéfa
BK rovněž fanoušci. „Doufám, že
bude v úterý plný dům. Snad diváci
přijdou v hojném počtu a maximálně
nás povzbudí. Tím by se stali
šestým hráčem a Prostějov dotlačili
k vítězství, my jim pak za odměnu
přivedeme další tři špičkové soupeře
pro příští fázi EuroChallenge Cupu,“
doplnil Fridrich.
-son, pkIlustrační foto

4 Sajmen Hauer (rozehrávač, 22 let, 190 cm, Německo)
5 Chris Ensminger (pivot, 37 let, 208 cm, USA)
6 Jeremy Hunt (rozehrávač, 27 let, 194 cm, USA)
7 Alex King (křídlo/rozehrávač, 25 let, 200 cm, Německo)
8 Folarin Campbell (rozehrávač/křídlo, 24 let, 193 cm, USA)
9 Fabian Thülig (křídlo, 21 let, 199 cm, Německo)
10 Nic Wise (rozehrávač, 23 let, 178 cm, USA)
11 Jacob Jaacks (křídlo, 33 let, 208 cm, USA)
12 Vincent Yarbrough (křídlo, 29 let, 200 cm, USA)
13 Patrick Flomo (pivot/křídlo, 30 let, 204 cm, Libérie)
14 Tim Ohlbrecht (pivot/křídlo, 22 let, 211 cm, Německo)
15 Jonas Wohlfarth-Bottermann (pivot, 20 let, 208 cm, Německo)
20 Florian Koch (křídlo, 18 let, 197 cm, Německo)
25 Mark Tyndale (rozehrávač/křídlo, 24 let, 196 cm, USA)
Hlavní trenér: Michael Koch
Asistent trenéra: Peter Günschel

JAK DOPADLO PRVNÍ MĚŘENÍ SIL?
Telekom Baskets Bonn - BK Prostějov 75:81 (24:24, 42:39, 58:58)
Nejvíce bodů: Wise 20, Campbell 19, Ensminger 11 - Veikalas 21,
Landry 16, Lawrence a Nicholson po 10. Trestné hody: 25/19 31/23. Fauly: 27:21. Trojky: 2:6.

kam vedou další evropské kroky...
5. KOLO: BK Prostějov - Telekom Baskets Bonn (úterý 14.
prosince, 18:00 hodin), KK Záhřeb - Krka Novo Mesto (středa 15.
prosince, 18:30 hodin),

EUROCHALLENGE CUP

Chystá se ALL STAR GAME
Podpořte v hlasování Orly!
Češi versus Cizinci? To už je
minulost. Utkání hvězd Mattoni
NBL se vrací k předchozímu
formátu Východ versus Západ!
Rozhodli o tom basketbaloví
fanoušci, kteří v anketě na www.
utkanihvezd.cz dali jasně najevo
vůli po změně.
Fanoušci mohli hlasovat dva týdny,
od 1. do 15. listopadu. Celkem se
do hlasování zapojilo 1224 lidí,
přičemž více než dvě třetiny z
nich se vyjádřily pro (staro)nový
formát Východ versus Západ. Pro
zachování loňského modelu bylo
rovných 400 hlasujících, plných 824
fanoušků však preferovalo opačnou
možnost.
Co všechno už víme o Samsung AllStar Game 2011?
1) Hrát se bude opět v Pardubicích.
A opět v úžasném prostředí ČEZ
Arény.
2) Kromě hlavního Utkání hvězd,

tedy zápasu mezi Východem a
Západem, se proti sobě postaví i
hráči do 23 let.
3) Tradiční a divácky velice
atraktivní doprovodné soutěže ve
smečování a v tříbodové střelbě
zůstávají pochopitelně zachovány,
navíc přibude jedna nová soutěž.
4) I tentokrát stráví hlavní utkání
elitních hráčů ligy na lavičkách týmů
dva výherci soutěží pro fanoušky.
5) O složení základních sestav obou
výběru znovu rozhodnou fanoušci –
jak jinak, než na www.utkanihvezd.
cz. Hlasovat můžete již od pondělí 6.
prosince.
Podle dosavadního průběhu
hlasování by se do základní pětky
„Východu“dostali z týmu Orlů
rozehrávač Lawrence a pivotman
Landry. Podpoříte je, ale i další borce
BK Prostějov?
Dodejme, že hrát se bude v sobotu
26. března opět v pardubické ČEZ
Aréně.
-pk-

Prostějovští poznali na evropské scéně poprvé přemožitele!
ozápasové oohlasy
hlasy
Slovinská Krka přeskočila Orly v zápase i v tabulce ppozápasové
NM 78:62 Pv
NOVO MESTO (Slovinsko)/
PROSTĚJOV -Prostějovští
Orlipotřechvýhráchvzákladní
skupině Eurochallenge Cupu
a dvou triumfech v předkole
této soutěže vůbec poprvé na
mezinárodní scéně padli! Ve
středečním utkání čtvrtého
kola skupiny „E“ na půdě
slovinského mistra Krky
Novo Město prohráli 62:78,
když za poločas dali jen 26
bodů. Definitivně však přišli
o naděje až v třetím dějství,
v němž dopravili do koše
jen devět bodů. Po čtyřech
odehraných kolech mají hráči
BK Prostějov v čele skupiny
shodnou bilanci 3-1 právě se
středečním soupeřem, jenž se
však momentálně těší lepšímu
skóre. Orli ovšem mají dva

domácí zápasy s Bonnem a KK na silného protivníka málo.
Záhřeb před sebou.
Naopak hráči Krky se střelecky
chytili, takže rozdíl ve skóre
Orli vstoupili do dalšího pořád narůstal až k hrozivému
přetěžkého duelu velice dobře. poměru 62:37 sedm minut před
V úvodu dokonce vedli a koncem. Alespoň že v závěru
přestože pak sebevědomý se tým Prostějova probudil
protivník stav otočil, nenechali a značné manko pětadvaceti
si jej příliš odskočit. Hosté se bodů zkorigoval na konečných
díky kvalitní obraně a bodovým 78:62. Na lepší bilanci ze
zásahům Veikalase neustále vzájemných střetnutí to však
drželi na dohled, nabuzení nestačilo, Novo Mesto zůstalo
Slovinci toužící oplatit BK v součtu obou zápasů v plusu
nedávnou porážku stále nemohli čtyř bodů, což může hrát roli
nahodit svůj útočný motor. v konečném pořadí týmů ve
Až těsně před poločasovou skupině...
přestávkou trefili dvě trojky a D o m á c í
měli
kvartet
tím si do šatny nesli náskok šesti vyrovnaných střelců: Bookera
bodů.
(13), Paviče (12), Djordjeviče
Po změně stran byl odpor (10) a Dragiče (10). Na straně
našich basketbalistů definitivně hostů nejlépe stříleli Veikalas
zlomen. Česká družina se (24) se Šležasem (11). Landry
nadále trápila v ofenzivě, stihl jen 7 bodů. Slovinci také
během třetí čtvrtiny ještě měli v utkání před tisícovkou
víc než předtím. Prosazoval diváků lepší střelbu z pole a
se jediný Veikalas a to bylo méně ztráceli míč.
-pk, son-



Aleksandar
A
leksandar DŽIKIČ - trenér KK Krka Novo Mesto:
M
„Jsem spokojený s vítězstvím, ale nejsem spokojený s naší kontrolou
hry v závěru utkání, kdy jsme nechali soupeře snížit náš náskok.
Prostějov je excelentní tým s excelentním trenérem a každý hráč ví,
co musí přesně dělat. Bylo tak pro nás hodně těžké se na toto utkání
připravit. Byl to zápas nejlepších týmů skupiny a doufám, že oba
celky postoupí do další fáze soutěže!“
Peter BÁLINT - trenér BK Prostějov:
„Bylo to dobré utkání z obou stran hlavně co se týče obrovského
nasazení a defenzivy. My jsme měli sedmiminutový výpadek ve třetí
čtvrtině, kdy jsme nemohli dát koš ani z dobrých pozic, a soupeř toho
využil k získání rozhodujícího náskoku. Tím se domácí uklidnili a
potom už si zápas pohlídali. Hlavně skvěle bránili, v některých
úsecích na nás tlačili natolik, že se nám strašně těžko hledaly střelecké
pozice. No a pak jsme z nich kromě Benase Veikalase netrefovali.
Právě lepší střelba Krky rozhodla, její hráči se dokázali prosadit i přes
naši dobrou defenzivu. Vítězství favorita bylo zasloužené.“
Bojan KRIVEC - nejlepší hráč KK Krka Novo Mesto:
„Ve většině utkání jsme hráli opravdu dobře a dokázali jsme soupeře
přehrát. V závěru jsme bohužel ztratili koncentraci v obraně. Pozitivní
je ale fakt, že se nám podařilo porazit tento tým větším bodovým
rozdílem než kterým nás porazil v České republice.“
Benas VEIKALAS – nejlepší hráč BK Prostějov:
„Domácí celek byl na naši hru dobře připravený a věděl, co musí
pro vítězství udělat a taky to udělal. Zápas byl tak hodně náročný,
zejména pak třetí čtvrtina, ve které jsme ztratili kontakt se soupeřem
a nemohli jsme se dostat zpátky do zápasu.“
-pk, son-

Kouč Peter Bálint: „Vše máme ve svých rukou, ale bude to těžké!“
Bonnu nastoupil bez tří velkých
opor. Podle toho také střetnutí
v Německu dopadlo. Přesto máme vše ve svých rukou, protože
pokud v úterý nad Telekomem
zvítězíme, jdeme dál my právě
na úkor Bonnu. Jestliže se to
nepovede a prohrajeme, bude
důležité podlehnout o méně než
šest bodů, neboť tímto rozdílem
jsme vyhráli na německé půdě.
Kdybychom ztratili víc, museli bychom pak bezpodmínečBonnem? Důležitý, ně zdolat Záhřeb a ještě čekat
klíčový či přímo na porážku Bonnu v Novom
Mestě. Taková je tedy výchozí
rozhodující?
„Důležitý zápas je to určitě, situace.“
ale klíčový ani rozhodující být
nemusí. Situace ve skupině se
Budete nějak kaltotiž může ještě tak zamotat,
kulovat s faktem, že
že o všem rozhodne až posledby k postupu mohla
ní kolo. Jasné je teď pouze to, stačit i prohra o maximálně
že Záhřeb se po domácí prohře pět bodů?
s námi na zbytek svého pro- „To rozhodně ne. My chceme
gramu ve skupině vykašlal. každý zápas vyhrát, i do utkání
Nejspíš usoudil, že už nemá na hřišti Krky jsme šli s tímreálnou šanci na postup, a v to cílem. Jakékoliv spekulace

Svůj tým dovedl na hranu senzačního postupu ze základní
skupiny EuroChallenge Cupu.
Poslední krok k úspěchu však
bývá nejtěžší, což trenér prostějovských basketbalistů Peter
Bálint dobře ví. Proto před
možná rozhodujícím duelem
proti Bonnu zachovává opatrnost, současně však zdůrazňuje: pro postup uděláme maximum!

85:53
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

16:10, 21:13,
27:10, 21:20
23/19:24/16
48/27:40/11
18/4:24/5
44:41
15:6
20:23
9:6
13:14
500
Paulík, Matějek,
Nejezchleb

Sestava a body Prostějova

Lawrence 3
Šležas 8
Bohačík 2
Hyzy 6
Landry 8
Marek 11
Veikalas 5
Trenér:
Asistenti:

Tóth 11
Prášil 5
Nicholson 16
Dokoupil 6
Krakovič 4

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

koše Mattoni NBL v číslech

7
7
6
4

základní část - 4. KOLO
SKUPINA „A“: Szolnok Olaj KK
(Maďarsko) - Spartak Petrohrad
(Rusko) 88:72, BCM Gravelines
Dunkerque (Francie) - BC
Nižnyj Novgorod (Rusko) 72:64.
Průběžné pořadí: 1. Petrohrad 7,
2. Szolnik 7, 3. Dunkerque 6, 4.
Nižnyj Novgorod 4.
SKUPINA „B“: Maccabi Haifa (Izrael) - Deutsche Bank Skyliners
Franfurkt n.M. (Německo) 54:53, BK Ventspils (Lotyšsko) - BC Chimik
Južnyj (Ukrajina) 79:70. Průběžné pořadí: 1.Ventspils 7, 2. Haifa 5, 3. D.
Bank Skyliners 5, 4. Južnyj 4.
SKUPINA „C“: Tartu Rock (Estonsko) - Helsinn Lugano Basket
(Švýcarsko) 91:88, Sport Lisabon e Benfica (Portugalsko) - Lukoil
Academic Sofie (Bulharsko) 86:79. Průběžné pořadí: 1. Sofie 7, 2.
Benfica Lisabon 7, 3. Lugano 5, 4. Rock 5.
SKUPINA „D“: Türk Telekom Ankara (Turecko) - Norrköping
Dolphins (Švédsko) 71:77, Barak Netanya (Izrael) - Belgacom
Lutych (Belgie) 78:67. Průběžné pořadí: 1. Netanya 7, 2. Lutych 7, 3.
Norrköping 6, 4. Ankara 4.
SKUPINA „E“: KK Krka Novo Mesto (Slovinsko) - BK Prostějov
(ČR) 78:62, Telekom Baskets Bonn (Německo) - KK Záhřeb
(Chorvatsko) 79:62. Průběžné pořadí: 1. Novo Mesto 7, 2. Prostějov
7, 3. Bonn 6, 4. Záhřeb 4.
SKUPINA „F“: Steaua-Turabo Bukurešť (Rumunsko) - Enterprise
BC Dynamo Moskva (Rusko) 72:59, Lokomotiv Kuban Krasnodar
(Rusko) - Antverpy Giants (Belgie) 92:69. Průběžné pořadí: 1. Kuban
7, 2. Antverpy 6, 3. Bukurešť 6, 4. Dynamo Moskva 5.
SKUPINA „G“: Intercollege Etha Encomi Nikósie (Kypr) - Apoel
Nikósie (Kypr) 74:67, BC Zadar (Chorvatsko) - Pinar Karsiyaka Izmir
(Turecko) 82:79. Průběžné pořadí: 1. Karsiyaka 7, 2. Zadar 6, 3. Encomi
Nikósie 6, 4. Apoel Nikósie 5.
SKUPINA „H“: BC Oostende (Belgie) - SLUC Nancy Basket (Francie)
78:76, Dexia Mons-Hainaut (Francie) - Entente Orleanaise Loiret Basket
(Francie) 68:61. Průběžné pořadí: 1. Nancy 7, 2. Mons-Hainaut 6, 3.
Oostende 6, 4. Orleans 5.
-pk-

BK PROSTĚJOV - BASKETBALL QANTO
TO SSVITAVY
T

Hráčská soupiska Telekom Baskets Bonn

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

EUROCHALLENGE CUP
PRŮBĚŽNÁ TABULKA SKUPINY „E“
EUROCHALLENGE CUPu po 4. kole:
1. KK Krka Novo Mesto
4 3 1
307:282
2. BK Prostějov
4 3 1
306:294
3. Telecom Bonn
4 2 2
325:307
4. KK Záhřeb
4 0 4
288:331

vzhledem k výhře v prvním vzájemném souboji a výhodě domácího
prostředí favoritem? To si rozhodně
netroufám tvrdit. Bonn má hodně
silný mančaft a proti nám doplatil
na to, že dva jeho klíčoví hráči brzy
nasbírali dost faulů. Uvidíme, jak se
zápas bude vyvíjet teď, každopádně
nás čeká velice těžká práce,“ věděl
Marek.
Totéž si uvědomoval i generální
manažer prostějovského oddílu
Petr Fridrich. „Přesto chceme
právě zítra udělat poslední krok
k postupu právě v přímé konfrontaci
s největším konkurentem. Projít dál
z takto nabité základní skupiny by

14. KOLO MATTONI NBL

se většinou nevyplácejí, proto
půjdeme jednoznačně za vítězstvím a potvrzením našeho postupu. Bude to však velice těžké, kvalita soupeře je vysoká a
vyrovnanost celé skupiny značná. Každé utkání může skončit
jakkoliv.“
Můžete ze svého
pohledu charakterizovat mužstvo
Bonnu?
„Má v kádru hodně Američanů,
celkově hraje rychlý až divoký
basketbal ve stylu nahoru – dolů. Pojetí Telekomu je právě
díky řadě amerických hráčů
dost individuální, situace většinou řeší jeden na jednoho bez
větší kombinace. Snaží se těžit
ze svých individuálních schopností, bleskově chodí do protiútoků a okamžitě hledají volné
střely. K tomu je nutné přičíst
hodně agresivní obranu, často
celoplošnou. Nejvíc tedy bude

záležet na tom, jak se nám poda- vým pivotem, přesto se nám ho
ří pokrýt klíčové hráče soupeře. v Bonnu povedlo uhlídat. Totéž
Nesmíme jim dovolit příliš se je potřeba zvládnout i teď.“
prosadit, eliminací této silné
zbraně můžeme Bonn znovu
V jakém zdravotporazit.“
ním stavu a rozpoložení jsou vaši
Lze se na zmíněné svěřenci před veledůležitým
herní pojetí připra- mačem?
vit lépe, než na kla- „Po zdravotní stránce jsou na
tom kluci dobře a věřím, že
sický kombinační styl?
„Přesně naopak. Jakákoliv žádné problémy nenastanou.
taktika jde totiž spíše stranou Pouze Eugene Lawrence si
a všechno je především o těch v sobotu proti Svitavám troosobních soubojích jeden na chu natáhnul tříslo, ale utkání
jednoho. Jak už jsem řekl, z naší dohrál a měl by být v pořádstrany bude rozhodující bráně- ku. Rozpoložení? Všichni
ní jednotlivých hráčů tak, aby moc chceme vyhrát. Víme,
každý pokryl svého protivníka. co je potřeba a já jen doufám,
I výpomoc někdy samozřej- že to hráče nebude svazovat.
mě přijde vhod, ale nesmí být Naopak by je vědomí toho,
moc častá. Pak se totiž hra do- že vítězství znamená postup,
stane do rotace a oni využívají mělo maximálně vybičovat.
výškové nerovnováhy pod ko- Pokud to chlapci zvládnou ve
šem, kde mají obrovskou sílu. svých hlavách, můžeme uspět.
Zejména Ensminger je v rámci Zkušeností na to mají dost.“
Marek Sonnevend
evropského basketu špičko-

14. kolo: Unibon Nový Jičín
č - NH Ostrava 91:61 (24
(24:20,
20 447:41,
41
65:52). Nejlepší hráči: Muirhead 20, Šoška 16 bodů a 5 doskoků,
Pelikán 10 bodů a 8 doskoků, Vošlajer 10 bodů a 4 doskoky - Burke
15 bodů a 10 doskoků, Spagrud 14 bodů a 5 doskoků, Trybanski
10 bodů a 7 doskoků. Trojky: 18/4:16/3. Střelba 2 b.: 56/32:38/17.
Trestné hody: 19/15:23/18. Doskoky: 40:31. Osobní chyby: 19:21.
Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Znamínko. Diváků: 900 * BK
Breda&Weinstein Opava - BK Děčín 70:93 (17:20, 36:50, 51:69).
Nejlepší hráči: Blažek 24 bodů a 6 doskoků, Šiřina 14 - P. Houška
18 bodů a 6 doskoků, Hatcher 17 bodů a 6 asistencí, Sanders 15, J.
Houška 10 bodů a 6 doskoků, Pomikálek 10 bodů a 4 doskoky. Trojky:
10/3:19/6.Střelba 2 b.: 53/20:45/30. Trestné hody: 32/21:24/15.
Doskoky: 29:39. Osobní chyby: 21:28. Rozhodčí: Hruša, Macela,
Holubek. Diváků: 450 * USK Praha - Basketball Brno 65:68 (13:18,
24:34, 49:55). Nejlepší hráči: Kotas 20 bodů a 5 doskoků, Hruban 15
bodů a 6 doskoků, Bjegovic 11 bodů a 4 doskoky - Sedmák 12 bodů a
7 doskoků, Castleberry 11, Holloway 11, Maio 10 bodů a 8 asistencí.
Trojky: 14/4:20/6. Střelba 2 b.: 34/16:49/23. Trestné hody: 26/21:6/4.
Doskoky: 27:28. Osobní chyby: 14:22. Rozhodčí: Lukeš, Karásek,
Kučera. Diváků: 400 * BK Prostějov - Basketbal Qanto Svitavy
85:53 (16:10, 37:23, 64:33). Nejlepší hráči: Nicholson 16 bodů a
7 doskoků, Marek 11, Tóth 11 - Teplý 16 bodů a 6 doskoků, Horák
14 bodů a 7 doskoků. Trojky: 18/4:24/5. Střelba 2 b.: 48/27:40/11.
Trestné hody: 23/19:24/16. Doskoky: 44:41. Osobní chyby: 20:23.
Rozhodčí: Paulík, Matějek, Nejezchleb. Diváků: 500 * Lokomotiva
Plzeň - BC Kolín (odloženo na středu 15.12.) * BK JIP Pardubice
volný los
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. BK Prostějov
13
2. Unibon Nový Jičín
13
3. BK Děčín
13
4. BK JIP Pardubice
12
5. NH Ostrava
13
6. BK Breda&Weinstein Opava 13
7. BC Kolín
12
8. Basketball Brno
13
9. USK Praha
13
10. Basketbal Qanto Svitavy
12
11. Lokomotiva Plzeň
11

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

1143:957
1178:935
990:880
965:803
1045:1002
984:1019
888:949
928:993
939:1049
790:1013
726:976

24
23
23
22
21
19
17
17
16
13
12

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
dohrávka 14. kola: Lokomotiva Plzeň - BC Kolín (středa 15.12., 18:00
hodin)
15. kolo, sobota 18. prosince 2010, 17:00 hodin: BK JIP Pardubice Lokomotiva Plzeň, Basketbal Qanto Svitavy - USK Praha, Basketball Brno
- BK B&W Opava (pátek 17.12., 18:00 hodin), BK Děčín - Unibon Nový
Jičín (18:00 hodin), NH Ostrava - BC Kolín (17:30 hodin), BK Prostějov
volný los.
-pk-

V extralize žen bez porážky už jen Brno
Brněnské volejbalistky zdolaly ve šlágru 4. kola extraligy žen
ČR dosud neporažený Olymp Praha hladce ve třech setech.
Zápas druhého se třetím týmem minulé sezony nepřinesl
ani jednu dramatickou koncovku, maximu hráček Olympu
bylo 19 bodů v prvním setu. Pražanky tak přišly nejen o
neporazitelnost, ale i o druhé místo v tabulce, kam poskočil
Přerov po neméně jednoznačné výhře nad Slavií. V dalších
zápasech Šternberk otočil stav 0:2 na sety a zdolal Ostravu,
která tak prohrála taktéž poprvé v sezóně, Střešovice padly
v tie-breaku s Libercem a volejbalistky Frýdku-Místku
neuspěly proti Olomouci.
výsledky 4. kola: Střešovice - Liberec 2:3 (-10, 21, -22, 23, -11),
Šternberk - Ostrava 3:2 (-13, -17, 20, 25, 12), Přerov - Slavia Praha 3:0
(15, 18, 11), Brno - Olymp 3:0 (19, 14, 18), Frýdek-Místek - Olomouc
1:3 (-21, 20, -14, -15)
1. VK Královo Pole Brno
4 4 0 12:1
322:207
8
2. PVK Přerov Precheza
4 3 1 10:3
313:237
7
3. PVK Olymp Praha
4 3 1 9:4
302:243
7
4. TJ Mittal Ostrava
4 3 1 11:5
368:334
7
5. SK UP Olomouc
4 2 2 9:7
353:337
6
6. TJ Sokol Frýdek-Místek 4 2 2 7:7
295:314
6
7. VC Slavia Praha
4 1 3 5:11
317:379
5
8. VK TU Liberec
4 1 3 3:11
269:320
5
9. TJ Sokol Šternberk
4 1 3 3:11
245:332
5
10. TJ Tatran Střešovice
4 0 4 3:12
274:355
4
PŘÍŠTÍ PROGRAM
4. kolo, sobota 18. prosince 2010: Olomouc - Střešovice, Olymp
Praha - Frýdek-Místek, Přerov - Brno, Ostrava - Slavia Praha, Liberec
- Šternberk.
-pk-

22-23

Rozjezd proti nováčkovi byl pomalejší,
nakonec si Svitavy odvezly nakládačku
V domácí derniéře letošního roku tým BK nezaváhal
a POSUNUL SE DO ČELA tabulky Mattoni NBL!
Pv

85:53

S

PROSTĚJOV -Poslední ligový
zápas v tomto kalendářním
roce sehráli basketbalisté BK
Prostějov proti celku Qanto
Svitavy. Na vlastní palubovce si
s nováčkem Mattoni NBL hladce
poradili a po 14. kole nejvyšší
české soutěže se posunuli do čela
tabulky.
Proti outsiderovi Orli předvedli
takový start do utkání, jaký si jejich
kouč jistě nepřál. Bezstarostný
přístup a podcenění vedly
k počátečnímu stavu 2:6 a velmi
tvrdě hrající hosté své vedení
udržovali téměř osm minut. Až
v závěru úvodní čtvrtiny favorit
zabral, skóre otočil a aspoň trochu
začal předvádět basket na úrovni.

Nejprve jen v obraně, teprve
postupem času se lepšila rovněž
ofenziva. Hlavně na sklonku
prvního poločasu se Hanáci
konečně rozstříleli a skóre 24:17
změnili na čtrnáctibodový náskok
při odchodu do šaten.
Po obrátce pak domácí jasně
ukázali, kdo by na hřišti měl
kralovat. Svitavští skoro celou třetí
čtvrtinu nevsítili ani bod a stav
razantně poskočil z 37:23 na 56:23.
Zbytek střetnutí se tím změnil ve
formalitu, do hry se maximálně
zapojovali všichni obvyklí
náhradníci. I tak Prostějované
pokračovali v navyšování své
převahy (78:39) a teprve v úplném
závěru dovolili hostům korekci na
konečných 85:53.
Qanto mělo nejvíce problémů
s Gadri Nicholsonem, který za
necelých 19 minut hry dosáhl na 16

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter
PeterBÁLINT
BÁLINT - trenérBK
trenér BK Prostějov:
„Bylo jasné, kdo je favoritem. Hosté přijeli s tím, že bychom mohli
být unavení a toho chtěli využít, aby nás potrápili. Začali velice tvrdě,
hodně chodili do těla a některé zákroky byly na hranici agresivity,
faulu až zákeřnosti. To mě znepokojovalo, protože hrozila zranění,
rozhodčí navíc hru dlouho pouštěli. V součtu toho všeho jsme se s nimi
chvíli tahali, ale postupem času se projevila naše kvalita. Do přestávky
jsme si vytvořili určitý náskok a druhý poločas už byl plně v naší režii.
Přitlačili jsme obraně, naopak soupeři nezbývalo tolik šťávy, aby vydržel
s fyzicky náročným pojetím až do konce. Díky tomu jsem mohl do hry
poslat kluky, kteří normálně hrávají méně, a větší rotací kádru ušetřit
cenné síly na Bonn. Žádný z hráčů dnes výkonnostně příliš nevyčníval
nahoru ani dolů, všichni odvedli svůj díl práce. Byl to kolektivní basket
s rychlým pohybem míče, čímž jsme utkání zvládli poměrně dobře.“
Jindřich SVOJANOVSKÝ – trenér Basketball Qanto Svitavy:
„Kalkulovali jsme s tím, že Prostějov, který má náročný pohárový program,
bude chtít šetřit síly do důležitého úterního utkání. V prvním poločase se
nám celkem dařilo, i když jsme měli zase hluché místo. Začátek druhého
poločasu se ani nedá okomentovat... Úplně jsme vypadli z rolu a zkušený
tým Prostějov toho využil.“
-son, pk-

bodů a 7 doskoků (validita 24), ale i
další domácí borci byli nebezpeční.
Takový David Marek stoprocentně
trestal fauly, kterých na jeho osobu
Svitavští spáchali hned 6.
Mezi hosty byl nejvýraznější
postavou Ladislav Horák, jenž se
dostal na 14 bodů, 7 doskoků a 5
získaných faulů. Jeho statistiku ale
značně kazí bídná střelba z pole
14/2. Tomáš Teplý zaznamenal 16
bodů, Radim Kramný doskočil 11
míčů.
„Z našeho pohledu zápas dopadl
dobře. Nepodcenili jsme ho,
soupeře jasně přehráli a přitom
všichni hráči dostali docela hodně
minut na hřišti, takže si největší
opory mohly trochu oddechnout. Já
osobně strávil na palubovce skoro
třicet minut, což mě samozřejmě jsem se snažil hrát pořád naplno. opravdu užil,“ sdělil po utkání na
potěšilo. Takovou porci běžně Myslím, že výkon týmu i můj vlastní tiskové konferenci David Marek,
neabsolvuju, ale stejně jako vždycky nebyl špatný, tohle utkání jsem si rozehrávač BK Prostějov. -son, pk-

„Béčko“ svedlo obrovské drama proti Zlínu, „céčko“ vyhrálo v Hranicích

A jak si vedly prostějovské mládežnické týmy?
PROSTĚJOV - Nejzajímavějším
utkáním bylo „derby“ BK Prostějov
"B" - Zlín, kde působí prostějovští
hráči na hostování. Zápas dopadl
stejně jako většina předchozích prohrou v koncovce. Dobrá zpráva
přišla ze západu - po sérii porážek
konečně junioři vyhráli, v pátek
v Plzni, v sobotu v Praze.Mladší
dorostenky vyhrály obě své utkání
a konečně začínají předvádět
očekávané výkony. V žákovských
ligách chlapci na východě Čech
neuspěli, děvčata vybojovala
cenné vítězství se silným Hradcem
Králové, Trutnov se omluvil. A
tak závěrem první letošní prohru
utrpěly starší minižačky, na jejich
výhře v oblasti by to nemělo však
nic změnit.
1.liga muži:
BK Prostějov „B“ - SKB Zlín 69:71
(21:18 39:34 54:51)
Střelci BK Pv „B“: Semerád 14,
Šír 14, Lenhart 10, Bajar 8, Šiška 8,
Majerík 6, Paunovič 5, Melichárek
a Vejnović po 2.
Další zápas rezervy měl pikantní
příchuť, hrála proti sobě dvě
družstva, kde se hráči velmi dobře
znají, značnou část béčka tvoří
bývalí hráči Zlína, za ten naopak
nastoupili z prostějovského "áčka"
hostující Dokoupil a Krakovič.
Hlavně prvně jmenovaný předvedl
excelentní výkon, kdy měl při hře z
pole úspěšnost sto procent a dal 19
bodů. Hráči „béčka“ si po většinu
utkání udržovali mírný náskok, ten
se jim však v koncovce nepodařilo
udržet.

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.
Oblastní přebor mužů:
Sigma Hranice - BK Prostějov „C“
82:98 (20:23, 35:58, 60:76)
Střelci BK Pv „C“: Nedvěd 22,
Remenec V. 19, Homolka 16, Raus
14, M. Švécar 12, Vítek 8, Remenec
O. 7.
K zápasu s týmem z dolního patra
tabulky odejel prostějovský tým
pouze se sedmi hráči, na poslední
chvíli se omluvil nemocný Žák.
Po pomalejším rozjezdu jsme se v
druhé části rozehráli, střelecky se
dařilo především Nedvědovi, zpoza
perimetru pak O. Remencovi, v
poločase jsme vedli o dvacet bodů.
Třetí část hry se našemu družstvu
hrubě nepovedla a soupeř snížil
na pro něj lichotivých -13 bodů.
Důrazné domluva trenéra Matěje
vedla opět k zlepšení výkonu
mladých Orlů, kýženou stovku
jsme nakonec nedali, důvodem
bylo i 7 neproměněných TH v
závěru. Výborný výkon předvedl
mladší z bratrů Remenců Vojta,
sice zapomněl svůj dres, to však
spoluhráči komentovali slovy, že:
„pokud to souvisí s jeho výkonem,
pak by si jej nemusel brát i příště!“
extraliga kadeti „U18“
LOKO Plzeň - BK Prostějov 75:78
a BA Sparta - BK Prostějov 68:83
(23:19, 43:36, 56:61)
dorostenecká liga mladších
dorostenek:
TJ OP Prostějov - Start Havířov

64:45 (14:19 26:37 48:42)
Střelkyně Pv: Tilšarová 20,
Holomková 11, Dědková 10,
Hrabovská 7, Maťovčíková a
Zatloukalová po 5., Chytilová 4,
Uchytilová 2.
Velmi důležité vítězství se
rodilo velmi těžce, soupeř měl
v první polovině převahu. Díky
maximálnímu nasazení v druhém
poločase naše děvčata vydřela
důležitou výhru, podle slov trenéra
Kyzlinka rozhodlo naše nasazení v
obraně.
TJ OP Prostějov - BK FrýdekMístek 80:40 (17:12 36:23 57:33)
Střelkyně Prostějova: Tilšarová
18, Hrabovská, Rehovičová a
Zatloukalová po 10, Uchytilová
6, Andresková, Dědková a
Holomková po 5, Chytilová 4,
Maťovčíková 3, Dočekalová 2.
Po soustředěném výkonu od
počátku utkání podalo družstvo
mladších dorostenek velice slušný
výkon. „Spokojeni můžeme být
hlavně s obranou fází, ale na útočné
budeme muset ještě zapracovat,“
řekl po utká ní spokojený trenér
Kyzlink.
žákovská liga žáci U14
Baskeťáci Josefov - BK Prostějov
63:45 (17:17, 26:29, 38:33) a Sokol
Hradec Králové - BK Prostějov
75:74 (11:27, 41:42, 58:54)
žákovská liga mladší žačky:
TJ OPProstějov - KARATrutnov
odloženo
TJ OP Prostějov - Sokol Hradec
Králové 55:54 (10:17, 29:35,
43:44)

Extraligové KADETKY VK Modřanská

se loučily s letošním rokem VÍTĚZNĚ
PROSTĚJOV - Ta pauza nepřichází úplně vhod. Poté, co mladé prostějovské volejbalistky protrhly
šestizápasovou šňůru bez vítězství, když v hanáckém derby dvakrát zdolaly konkurentky z Olomouce,
dosáhly svěřenkyně trenéra Matěje dalších cenných úlovků. Na domácí palubovce totiž v sobotu zvládly
veledůležitý dvojsouboj proti Ostravě a po dvou výhrách nad druhým celkem tabulky se ve skupině „B“
nejvyšší soutěže kadetek reálně vrátily do bojů o první čtyřku, kam by bezesporu rády pronikly. Z tohoto
pohledu je pro rozjetý tým VK Modřanská možná škoda, že extraliga má nyní na programu vánoční a
novoroční přestávku... Ve zbývajících čtyřech kolech budou naděje Prostějova bojovat o zmíněné posunutí
do elitního kvarteta, kam se budou chtít protlačit přes momentálně čtvrtý Frýdek-Místek. Právě proti tomuto
protivníkovi družstvo Hanaček základní část zakončí. Ještě předtím je však čeká první dvojsouboj nového
roku 2011, ve kterém budou Prostějovanky zajíždět do Havlíčkova Brodu. Je jasné, že všechny čtyři poslední
duely ponesou veškerou důležitost.
Hodnocení dosavadní účasti v premiérové sezoně v podání kadetek VK Modřanská plus výhled do závěrečné
fáze základní části vám přineseme v některém z příštích čísel Večerníku.
-pkvýsledkový servis
EXTRALIGY KADETEK, SKUPINA „B“
23. a 24. kolo: Brno - Olomouc 3:0 (12, 22, 12) a 3:0 (13,13,9), Prostějov - Ostrava 3:1 (19, -27, 14, 23) a
3:1 (25, 16, -17, 17), Frýdek-Místek - Havlíčkův Brod 3:0 (11, 11, 15) a 3:1 (16, 18, -20, 19)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 24. kole
1. SG LD Brno
20 18 256:13 1626:1144 38
2. TJ Mittal Ostrava
20 14 647:29 1705:1525 34
3. PVK Přerov Precheza
20 13 745:29 1662:1462 33
4. TJ Sokol Frýdek-Místek 22 9 1337:43 1694:1711 31
5. VK Modřanská Prostějov 20 9 1138:37 1550:1587 29
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 20 9 1132:41 1451:1564 29
7. SK UP Olomouc
22 0 22 3:66 1030:1725 22
PŘÍŠTÍ PROGRAM
25. a 26. kolo, sobota 15. ledna 2011: Havlíčkův Brod - Prostějov (10:00 a 14:00 hodin, rozhodčí:
Petříček), Ostrava - Brno, Olomouc - Přerov.
-pk-

7, Svobodová Nina 7.,Handlová 7,
Vymazalová 2, Šuhajová 2.
Prostějovská děvčata utrpěla
první porážku v soutěži. Po
prvním vyhraném zápase se
na začátku druhého zranila
Vymazalová a druhá pětka své
části hry drtivě prohrála, tím
ztratila celý zápas. Nutno je
ovšem podotknout, že domácí
tým hrál bez svých hlavních
opor, které bojovaly v žákovské
lize. Dobrý výkon podala Míša
Neherová. Tímto zápasem již
mladé Prostějovanky vyhrály
oblastní přebor a probojovaly se
do kvalifikace o MČR starších
minižaček, které by měl oddíl
dokonce pořádat. V loňském roce
vybojovaly Hanačky i další místo
v kvalifikaci pro oblast, druhým
OP mladší minižáci:
BK Lipník n.B. - BK Prostějov by měl být pravděpodobně Krnov.
14:69 a 5:56
Střelci Prostějova - 1.zápas : OP mladší minižačky:
Heinisch 20, Vysloužil 12, Fica TJ OP Prostějov - SBŠ Ostrava "A"
9, Soldán 6, Hromek a Krejčí 5, 80:32 a 78:40
Volenec a Zapletalík 4., Rubáč a Střelkyně Prostějova: Neherová a
Valášek 2. Střelci Prostějova - 2. Galíčková po 34, N. Svobodová 22,
zápas : Rubáč 12, Zapletalík 10, Vymlátilová 16, Vymazalová 15,
Valášek 8, Hromek a Heinisch 7, Buřtová 14, Buráňová 8, Marková
6, Handlová 4 b., A.Svobodová 4,
Volenec 6, Fica 4, Krejčí 2.
Mladší minižáci svého soupeře Frgalová a Pořízková po 2.
přehráli ve všech směrech a po Utkání se soupeřem z horních pater
zásluze zvítězili. Pochvalu trenéra tabulky mělo již tradičně vlažný
úvod, poté se naše hráčky rozehrály
zaslouží všichni hráči.
a jasně dominovaly. Po delší době
OP starší minižačky
opět hrála Klára Vymlátilová, po
LOKO Krnov - TJ OP Prostějov nemoci předvedla slušný výkon.
V závěru se na hřiště dostaly i
29:54 a 48:33
Střelkyně Prostějova: Hnízdilová „novicky“ Pořízková a Herníková
23, Neherová 18, Frgalová T. 8, spolu s Nikolou Drmolovou
Galíčková 8.,Dufková 8, Hýblová získávat další zkušenosti. -ls, pk-

Střelkyně Prostějova: Krátká
13, Neubauerová 11, Handlová
6, Tilšarová 6, Melichárková 5,
Hanousková 4, Krejčířová 4,
Fialová 2, Švécarová 2, Kyselá 1,
Sittová 1.
Neuvěřitelné drama bylo k vidění
v tělocvičně ZŠ Palackého.
Prostějovanky přivítaly jedno z
nejlepších družstev tuzemska,
stejně jako v případě TJ OP jediný
neporažený tým Hradce Králové.
Hosté po většinu zápasu udržovali
mírné vedení, které se podařilo
domácím nadějím srovnat v na
konci třetí čtvrtiny. V dramatické
koncovce se pak štěstí zvrátilo na
stranu Prostějova a cenné dva body
zůstaly doma.

2. LIGA VOLEJBALISTEK:
Jedna výhra „oděvářek“ z venku

V sobotu derby proti „béčku“ Přerova!
PROSTĚJOV - Prestižní bitvy čekají tuto sobotu volejbalistky
TJ OP Prostějov ve skupině „C“ druhé ligy. Poté, co „oděvářky“
přivezly další cennou výhru z palubovky nováčka Polkovic a
udržely si v průběžné tabulce pátou příčku, přivítají tuto sobotu
18. prosince v rámci 21. a 22. kola hanáckého soka z Přerova,
konkrétně rezervu PVK. Zápasy začínají v hale TK PLUS „Za
velodromem“ tradičně v 10 a ve 14 hodin.
-pkvýsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“
19. a 20. kolo: Lanškroun – Svitavy 3:0 (17, 20, 24) a 3:1 (18, 21, -25,
18), Přerov „B“ - Přímětice 3:1 (-18, 17, 23, 22) a 3:0 (24, 23, 17),
Palkovice - Prostějov 2:3 (24, -15, 24, -16, -10) a 3:0 (20, 28, 20),
Křenovice - DDM Brno 3:1 (23, -14, 20, 22) a 3:0 (15, 24, 30), Litovel
- Frýdek-Místek „B“ 2:3 (24, -21, -14, 22, -12) a (-22, -13, 20, -20).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 20. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
20 20 0 60:11 1723:1366
40
2. PVK Přerov „B“
20 15 5 48:27 1684:1556
35
3. VO TJ Lanškroun
20 14 6 44:33 1728:1653
34
4. TJ Tatran Litovel
20 12 8 45:31 1698:1620
32
5. TJ OP Prostějov
20 10 10 40:43 1787:1769
30
6. TJ Sokol Palkovice
20 8 12 42:41 1771:1769
28
7. VK Pegas Znojmo
20 7 13 33:49 1762:1885
27
8. TJ Svitavy
20 6 14 30:48 1622:1758
26
9. TJ Sokol Křenovice
20 5 15 21:49
1411:1666
25
10. TJ DDM Brno
20 3 17 23:54 1623:1767
23
PŘÍŠTÍ PROGRAM
21. a 22. kolo, sobota 18. prosince 2010, 10:00 a 14:00 hodin: Litovel –
Lanškroun, Frýdek - Místek B – Křenovice, DDM Brno – Palkovice, Prostějov Přerov „B“ (rozhodčí: Dvořák/Novák), Přímětice - Svitavy (9:00 a 13:00 hodin).
-pk-

Box

13. prosince 2010

24

rozhovor týdne
Po krátké pauze se na stránky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku opět vrací naše jinak pravidelná rubrika, v níž dochází ke zpovědi sportovních hvězd či zajímavých osobností ze sportovního prostředí. Tentokrát jsme zavítali do ostrého prostředí a to
přímo tam, kde létají pěsti - k boxerskému ringu. Právě v Prostějově se totiž minulý víkend konalo mistrovství České republiky v tomto odvětví, které přineslo domácím grandiózní organizační i sportovní úspěch, což byla ideální příležitost vyzpovídat
hlavu i duši celého projektu.

Ředitel boxerského šampionátu TOMÁŠ RAK kvituje souznění úspěchů

„Snad všechny ohlasy, které jsem slyšel, byly pozitivní!"
PROSTĚJOV – Pořádně velký balvan ze srdce spadl šéfovi
organizačního výboru, který si vzal MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN v boxu pro rok 2010, které se
uskutečnilo v Prostějově, pod palec. Přestože místy bylo někdejšímu generálnímu manažerovi BK Prostějov takzvaně „šoufl“,
nakonec se mohl usmát. Šampionát se vydařil na jedničku a
spokojení odjížděli jak ti, kterým se vydařil, tak i ti, jimž se tentokrát vedlo méně. Nejvíce radosti pak zaválo v táboře boxerů
Prostějova, kteří náležitě využili domácího prostředí a získali
4 tituly z 9 možných a dva další vítězové nesli jinou klubovou
příslušnost, avšak v exralize boxují 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, neboť se ve startovních listinách objevilo
hned 71 mužů a 20 žen!
Máme týden po
vrcholné akci českého amatérského
boxu v letošním roce. Jaké se
k vám donesly z nejrůznějších
kruhů ohlasy?
„Týden poté ještě neznamená, že
akce skončila.. Stále se pracuje
na výrobě dokumentace pro partnery, vracejí se reklamní banery
a vše se vyúčtovává. Nicméně

ohlasů je celá řada a musím říct,
že jsem mile překvapen, protože
snad všechny ohlasy, které jsem
slyšel, byly pozitivní a to jak na
stránku sportovní, tak na stránku
organizační. Takové souznění
úspěchů v rámci konané akce
jsme si mohli v duchu jen přát.
A ono se to podařilo. Je to však
vše jen o poctivé práci. Kluci
se na toto mistrovství dlouho

připravovali a pro mnohé z nich
to byl vrchol sezóny. A my? My
jsme věděli, že jsme doma a musíme pro Prostějov připravit co
nejpěknější mistrovství. A to se
doufám povedlo!“
Jak jste byl s průběhem šampionátu
spokojen vy osobně a vůbec celý organizační
výbor?
„Já osobně jsem vždy nespokojen a nejinak to bylo i v rámci
tohoto mistrovství. To co mi
vadilo, byl přístup svazu, který
celý šampionát podpořil pouze
tím, že přivezl diplomy a medaile....! To mi připadne na podporu
vrcholné akce v olympijském
sportu velmi málo. Výhodou bylo, že jsme to věděli od začátku a
mohli jsme se tomu přizpůsobit.
Jinými slovy vše bylo na nás a co
jsme si nezařídili, s tím jsme nemohli počítat. Co nás trošku zaskočilo byl fakt, že trenérská rada
vedená Markem Šimákem rozšířila tři dny před mistrovstvím
celý turnaj o dvě kategorie, a to i

VRCHNOST V AKCI. Ředitel boxerského šampionátu Tomáš Rak (na snímku zcela vpravo) dekoroval při slavnostním zahájení starostu města Prostějova Miroslava Pišťáka, šéfa ČBA Svatopluka Žáčka (za slečnou) i domácího šéftrenéra
Radoslava Křížka.
Foto: Z. Pěnička

přes již schválené propozice! To
se prostě nedělá a opět to zavánělo zájmovými kroky ze strany
SKP Ústí nad Labem, který tušil,
že to letos bude mít s tituly hodně
složité... Co se týká spokojenosti
organizačního výběru, musím
říct, že spokojenost panovala
po dobu celé akce, až na nedělní
nástup všech účastníků, který se
tolik nepovedl. To vše díky mé
nezkušenosti s podobnou boxerskou akcí. To byl na celé akci z
mého pohledu jediný škraloup.“
Původně se uvažovalo, že se mistrovství republiky
uskuteční v sokolovně, prostředí Společenského domu se
ale ukázalo vhodnější, souhlasíte?
„Zcela určitě. Toto rozhodnutí
bylo zcela zásadní! Sokolovna
je sice ideálním místem pro box
z pohledu extraligy a to díky
historickým vazbám i krásnému
prostředí, nicméně pro tak velkou akci s potřebou zázemí pro
více než stovku účastníků, třiceti
zástupců ČBA, STK, rozhodčím
a organizátorům i v neposlední
řadě pro více než tři tisícovky návštěvníků po dobu tří dnů, je to
nedostatečně kapacitní prostor.
Navíc se podařilo získat Českou
televizi a ta by se svými nároky
v sokolovně narazila. Prostě každá budova má své limity a těm
se musí organizátoři přizpůsobit.
Společenský dům se svou variabilitou byl naprosto ideálním
stánkem pro tento svátek a i díky
němu byl šampionát tak úspěšný. Víte, vždy je to o prostoru.
Pokud mají lidé prostor pro svojí
aktivitu, nejsou stresováni malými šatnami, malým bufetem,
malým sálem, pak jsou v pohodě
a jsou vytvořeny všechny předpoklady pro zdárné zvládnutí celé akce. Chci však ujistit všechny
příznivce boxu v sokolovně, že
se opět do sokolovny v rámci

DÌKUJEME
VŠEM PARTNERÙM

BUM, A MÁŠ JI!
Předsezonní posila klubu
Dušan Chromý potvrdil ve své
váze jasnou dominanci a soupeřům rozdával jednu ránu za
druhou. Bylo z toho zlato!
Foto: Z. Pěnička
boxerské extraligy vrátíme a to
již v únoru.“
Jak zázemí hodnotili samotní aktéři?
A vznikl během
třídenních bojů nějaký problém?
Pokud myslíte boxe-

to diskuzí nezúčastnil současný prezident svazu Svatopluk
Žáček...“
Boxerské mistrovství republiky se v
Prostějově konalo
vůbec poprvé v historii, nalezli
jste u partnerů patřičný ohlas

ry a jejich realizační týmy
týmy, tak ty
byly nadšeny. Z jejich pohledu
mělo vše řád, měli jasné a úplné
informace, zajištěné ubytování a
možnost stravování. Nemuseli
cestovat jako vloni přes celou
Prahu a měli i velice příjemné
zázemí ve Společenském domě.
To je vše co potřebují a pokud
se k tomu přidá krásné prostředí
města Prostějova, pak není co
zlepšovat. Jediným problémem,
který jsme jako jury museli řešit,
byl protest Lukáše Viktory proti
výsledku jeho utkání, ale ten jsme po krátké poradě poradě zamítli a celou věc uzavřeli!“
Kde vůbec byly
výpravy ubytovány a kde se
nejen boxeři, ale i široký doprovod stravoval?
„Naprostá většina hostů byla
ubytována v hotelích a pensionech po Prostějově, kde nám
vyšli cenově vstříc. Jen pár borců bydlelo na periferii města v
blízkých vesničkách. Všichni
byli s ubytováním spokojeni a
z pohledu stravování jsme připravili možnost přímo v hale a
to vždy hned po vážení. V rámci večerního programu boxeři
navštěvovali místní restaurace.
Pro všechny trenéry, rozhodčí a
zástupce svazu jsme připravili
na sobotní večer skromné posezení v rámci kterého byl prostor
pro výměnu názorů a debaty
o budoucnosti tohoto sportu v
Čechách. Škoda jen, že se těch-

a šampionát byl
úspěšný i po obchodní stránce,
nebo jste se ocitli na finanční
hraně? Jaký byl vůbec rozpočet akce?
„Od začátku byl plánovaný rozpočet jako vyrovnaný, a tak i
dopadl. Podařilo se nám zajistit
příjmy, které nám umožnily dovolit si to, co jste mohli sami vidět v průběhu šampionátu. Chtěl
bych tímto moc poděkovat měs-

NEJKRÁSNĚJŠÍ
OBRÁZEK. Finále
váhové kategorie do 91
kg obstaral souboj dvou
borců BC DTJ Prostějov.
Z výhry nad Markem
Chmelou se právě těší
PetrNovotný.
Foto:Z.Pěnička
tu Prostějovu, Olomouckému
kraji a společnosti TK PLUS
Prostějov, bez kterých by se toto mistrovství vůbec nemohlo
konat. Celý rozpočet akce něco málo přes sto padesát tisíc a
více než polovina z toho byla
použita na zajištění rozhodčích,
STK a doprovodných sportov-

OLOMOUCKÝ KRAJ

Mistrovství České republiky
v boxu mužů a žen v boxu
2010, Prostějov:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

DÌKUJEME TÝMU ORGANIZÁTORÙ
Radoslav Køíek, Marcela Køíková, Zuzana Václavíèková, Jaroslav Václavíèek,
Jana Langronová, Jiøí Rotter, Miroslav Kolaøík, Jaroslav Novotný, Ludmila Lošáková,
Martin Nìmeèek, Petr Holoubek se svým týmem, Miroslav Konzbul, Ivo Veèeøa (TAXI),
Karel Menyhás, Kostadin Iliev, Andrea Ilievová, Roman Piòos, Jiøí Piòos,

ních služeb. Zbýval pronájem
Společenského domu, který
tvořil kolem dvacet procent z
celkových nákladů a to hlavně
díky vstřícnému přístupu ředitele Společenského domu pana
Coufala a jeho týmu, který nám
hodně pomohl.“
Co spolupráce s
Českou boxerskou
asociací a dalšímu
subjekty, proběhlo vše na patřičné úrovni?
„Spolupráci se svazem je potřeba
rozdělit na spolupráci s osobami
se svazu. Tím nejpodstatnějším
byl přístup generálního sekretáře pana Václava Chocholouška a
jeho týmu, kterým byli rozhodčí
a STK. Tito fungovali na výbornou. A ten zbytek? Prezident,
předseda STK, další víceprezidenti? Ti se moc nezapojili.
Naštěstí se ukázalo, to co všichni ví již delší dobu, že to až tak
nevadilo...“
Třídenní klání navštívil hojný počet
přívrženců ringového sportu, na nedělní boje
pak bylo plno! Jak jste byli
spokojeni s diváckou kulisou?
„Věděli jsme, že Prostějov má

VÍTĚZOVÉ MUŽSKÝCH KATEGORIÍ:
do 49 kg: Viktor AGETELJAN (Ústí nad Labem)
do 52 kg: Daniel FREIHERR (Poruba)
do 56 kg: Dušan CHROMÝ (Prostějov)
do 60 kg: Miroslav ŠERBAN (Prostějov)
do 64 kg: Karel NEČESÁNEK (Pražský rohovník)
do 69 kg: Zdeněk CHLÁDEK (Ústí nad Labem)
do 75 kg: Vardan BESALJAN (Prostějov)
do 81 kg: Martin BOREK (Gauner Jihlava)
do 91 kg: Petr NOVOTNÝ (Prostějov)
nad 91 kg: Dominik MUSIL (Znojmo)
VÍTĚZKY ŽENSKÝCH KATEGORIÍ:
do 48 kg: Tereza FILIPOVÁ (SK Boxing Praha)
do 54 kg: Jana JURANOVÁ (SK Lady Box Brno)
do 60 kg: Pavla MARKOVÁ (SK Lady Box Brno)
do 64 kg: Danuše DILHOFOVÁ (SK Lady Box Brno)
do 75 kg: Zuzana TOUŠKOVÁ (SK Boxing Praha)

skvělé diváky a fanoušky tohoto
sportu, kteří mu rozumí a chtěli
jsme pro ně připravit co nejzajímavější mistrovství. To se díky soustavnému tlaku na ČBA
podařilo a nominace v jednotlivých váhových kategorií byly
opravdu kvalitní a mistrovství
bude historicky patřit mezi ty s
největší účastí. To ostatně ukázal
i páteční program, který byl zahájen ve 14 hodin a poslední "rána" padla těsně po půlnoci. Tím
také skončily vyřazovací boje, v
kterých se zrodilo i pár překvapivých výsledků. Za všechny
můžu připomenout již zmíněnou prohru Lukáše Viktory, reprezentanta z Ústí nad Labem,
který podlehl po nádherném
boji. Myslím si, že páteční program byl sice únavný, ale nabídl
fanouškům stoprocentní přehled
o všech borcích v jednotlivých
vahách. Je to neskutečné, ale v
pátek byli v ringu všichni účastníci šampionátu! V sobotu byl
sál ve Společenském domě skoro zaplněný a to díky semifinálovým bojům v mužské kategorii.
Co mne velice překvapilo byl
fakt, že skoro všichni zůstali i na
ženské finálové boje, které byly
na programu až v sobotu večer
v devatenáct hod a to ve třech
vahách.
(Dokončení na str. 25)

Florbal, futsal
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13. prosince

„Snad všechny ohlasy, které OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
jsem slyšel, byly pozitivní!"
Výsledky jednotlivých utkání
regionálních zástupců Prostějovska:

(Dokončení ze str. 24)
Samotná neděle pak byla opravdu nádherná. Finálové duely
přinesly strhující a dramatickou
podívanou. Prakticky pořád se
bylo na co dívat. Samotná atmosféra šampionátu byla dle mého
pohledu taky skvělá! Víte, je to
rozdíl, když boxuje tým proti
druhému týmu o důležité body
v extraligové tabulce. To je jiný
boj. Tady stáli samotní boxeři
boxující za sebe a za tým. Ale i
tak byli fanoušci naprosto skvělí
a opět se potvrdilo, že nejlepšími fandy jsou ti Prostějovští.
Všichni v lize nám je závidí!“
Na druhou stranu
domácí fandové zůstali tak trochu za očekáváním, co si týká
hlučnosti.. Nebylo při bojích o
medaile až příliš velké ticho?
„Vůbec ne. Myslím si, že to, že
měl Prostějov de facto oddílové
zástupce v osmi z devíti finálových bojích byl již splněným
snem a úspěchem, takže ty nedělní souboje si příznivci prostě
jen tak užívali. Navíc finálové
zápasy jsou vždy poznamenány tím, že je to již třetí velice
těžký zápas ve třech dnech a to
významně poznamená kvalitu
soubojů.“
Šampionát se vydařil i po sportovní stránce a prostějovský oddíl byl suverénně
nejlepším klubem, k čemuž
zcela jistě přispělo domácí
prostředí. Jak velkou roli dle
vás hrálo?
„Tu podstatnou. Domácí prostředí bylo v tomhle rozhodující. Kluci měli skvělou diváckou
kulisu, mezi diváky měli celou
řadu kamarádů a členů rodiny
a hlavně se doma cítili takřka
neporazitelní! Domácí prostředí
jim dalo sílu a určitě jim pomohlo k těm výsledkům, kterých dosáhli. To že budou Prostějované
nejlepším týmem bylo zřejmé už
v sobotu večer a to také dodalo
všem klukům velký pocit jistoty a mohli do všech finálových
soubojů nastoupit bez stresu.“
Co osobně říkáte na
výsledky jednotlivých kategorií?
Přiznám se, že nejsem odborníkem na box a pro mne výsledky v
jednotlivých kategoriích byly fantastické, protože ukázaly, že nejlepší trenérskou práci v republice
odvádějí právě tady v Prostějově.
Tady patří velký dík šeftrenérovi
Radkovi Křížkovi a jeho týmu,
který odvádí skvělou práci a s vý-

sledky jsme se mohli seznámit na
tomto mistrovství. Doufám jen, že
to viděli i svazoví představitelé a
uvědomí si, že je potřeba finance
posílat tam, kde jsou výsledky a ne
tradice či známosti!“
Jak byla hodnocena ženská část
šampionátu, která
se konala společně na jednom
místě a v jednom termínu s
muži podruhé v historii?
„Přineslo to stejně jako loni jisté
osvěžení, zpestření a další zajímavé boje v ringu. Výsledky ve
váhových kategoriích žen byly
bez překvapení. Co bylo překvapující, že i boxerky v ringu
mohou po sprše vypadat velice
jemně. (úsměv)“
Vedle mistrovských bojů se
uskutečnila i jedna
doprovodná akce v podobě náboru dětí. S jakým ohlasem?
„Ano díky panu Menyházovi
jsme uspořádali náborovou akci
pro zájemce a to v sobotu dopoledne před zahájením semifinálových bojů. Ohlas nebyl zcela
podle našich představ, nicméně to
bylo velice příjemné dopoledne s
více než desítkou zájemců o tento sport s kterými pan Menyház
provedl základní boxerské cvičení a potom si mohli nasadit
rukavice a přilbu a vyzkoušet, jak
vypadá souboj v ringu ´na ostří
nože´. Myslím si, že to byl jedinečný zážitek pro ty, kteří přišli a
zúčastnili se. Ti, kteří to nestihli a
mají zájem o box, tak mají šanci
kontaktovat pana Menyháse na
čísle 608 848 231 a přihlásit se
k němu do boxerské přípravky.
Možná nám v Prostějově vyroste nový Petr Novotný nebo
Miroslav Šerban.“
Čeho si osobně po
skončení akce nejvíce považujete?
„Moc si považuji finanční podporu města a kraje, ale hlavně účast pana starosty pana
Pišťáka, který byl prezidentem
mistrovství a také účast náměstka hejtmana pana Mačáka. Oba
nám moc pomohli a za to jim
moc děkujeme. Nemůžu taky
zapomenout na podporu DTJ
a konkrétně pana Kořínka a
Sedláčka. Ti se významně zapojili i do fyzické organizace celého víkendu a byli velkou oporou
po celu dobu mistrovství.“
A naopak bylo něco, co vás zklamalo?

„Bylo! To, že zástupci Ústí nad
Labem a Prahy neunesli sportovně porážky a nepřišli na ceremoniál, když byli vyhlášeni na třetím
místě. To pro mne bylo zklamáním, které mne osobně mrzelo.“
Jak známo, mistrovství České republiky se konalo
v Prostějově poprvé. Dá se teď
odhadnout, kdy se šampionát
na Hanou vrátí? A měl by oddíl
BC DTJ po letošní zkušenosti o
pořádání opětovně zájem?
„Historická premiéra dopadla
tak dobře, že se šampionát okamžitě zapsal do historických
tabulek hned v několika kategoriích. Jako mistrovství organizačně skvěle zvládnuté, jako
mistrovství s jednou z největších
sportovní účastí, jako mistrovství s dominancí jednoho celku
a tím byl tým BC DTJ Prostějov.
To vše by si zasloužilo opakování! Věřte mi, že na tom budeme
na tom pracovat.“
Co byste dodal závěrem?
„To jediné poděkování těm, kteří nám pomohli tohle mistrovství uspořádat. Samozřejmě
to byli partneři: město Prostějov,
Olomoucký kraj, společnost TK
PLUS, titulární partner společnost
WINKHAUS ČR a další partneři,
kteří podpořili tuto akci. Osobně
bych rád poděkoval panu starostovi Miroslavu Pišťákovi, náměstku
hejtmana Olomouckého kraje panu Aloisi Mačákovi, majiteli společnosti TK PLUS panu Miroslavu
Černoškovi, jednateli společnosti
MUBEApanu Štěpánu Urbancovi.
Tito se zasloužili o to, že jsme
mohli tohle mistrovství přinést do
Prostějova. Samozřejmě nesmím
zapomenout na významnou podporu hlavnímu mediálnímu partnerovi akce a tím byl Prostějovský
Večerník. Nesmím však opomenout ani všechny dobrovolníky z
řad příznivců boxerského klubu
BC DTJ Prostějov za pomoc,
která byla pro tuto akci naprosto zásadní. Těmi byli: Radoslav
Křížek, Marcela Křížková,
Zuzana Václavíčková, Jaroslav
Václavíček, Jana Langronová, Jiří
Rotter, Miroslav Kolařík, Jaroslav
Novotný, Ludmila Lošťáková,
Martin Němeček, Petr Holoubek se
svým týmem, Miroslav Konzbul,
Ivo Večeřa (TAXI Večeřa), Karel
Menyhás, Kostadin Iliev, Andrea
Ilievová, Roman Piňos a Jiří Piňos.
Bylo to super, díky!“
Petr Kozák

PŘIPRAVUJEME....
Sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ve spolupráci s BC DTJ
Prostějov připravuje zvláštní speciál „OHLÉDNUTÍ ZA MČR V BOXU 2010“!
Již v příštím čísle najdete na stránkách našeho týdeníku:
* exkluzivní rozhovor s úspěšným koučem nejlepšího týmu šampionátu BC DTJ Radoslavem
Křížkem * kompletní sumář finálových zápasů * podrobný výsledkový servis * profily nových
mistrů a mistryň České republiky pro rok 2010 * rozhovory a ohlasy nejen s boxery prostějovského
klubu * nejrůznější perličky a zajímavosti * fotogalerii z ringu i zákulisí

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

INDIANA PLUMLOV - RELAX PROSTĚJOV 1:6 (0:0)
Branky: Hrstka - Ullmann 4, Spáčil 2. Žlutá karta: Spáčil (R)
RELAX PROSTĚJOV - INDIANA PLUMLOV 13:2 (7:0)
Branky: Spáčil 4, Kiška Petr 4, Ullmann 2, Matoušek 2, Zbožínek Hrstka 2. Žlutá karta: Kiška (R)
Indiana Plumlov - Ajax Šumperk 0:4 (0:2)
Branky: Hrubý 2, Krátký, Kupčík. Žluté karty: Piňos, Hrstka (P)
Relax Prostějov - Ajax Šumperk 5:1 (2:1)
Branky: Spáčil 2, Zbožínek I., Černý, Matoušek – Kužílek. Žluté karty:
Černý, Kucharčuk
Indiana Plumlov - Rychlé šípy
ŠUMPERK 1:4 (0:2)
Branky: Staněk – Ladislav 2, Vilímek, Prucek. Žluté karty: Vrána Vilímek
Relax Prostějov - Rychlé šípy Šumperk 11:2 (3:1)
Branky: Kiška Petr 6, Kucharčuk 3, Matoušek 2 - Ladislav, Prejda.
Žluté karty: Kucharčuk - Prejda

1. Relax Prostějov
2. KK Club Klášterec
3. 1. FC DR Šumperk „B“
4. FCZ Brinco Šumperk
5. Ajax Šumperk
6. Buldoci D. Studénky
7. Kedul Šumperk
8. FC Moravec Vikýřovice
9. Závodní Česká Ves
10. Indiana Plumlov
11. Popeláci Šumperk
12. Rychlé šípy Šumperk
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58:16
39:17
31:28
41:13
27:13
21:14
16:21
12:31
16:23
13:42
20:43
10:43

24
15
14
13
10
10
9
6
5
4
3
3

PŘÍŠTÍ PROGRAM:
4. kolo, sobota 18. prosince 2010, SH Gymnázium Šumperk:
zápasy Relaxu Prostějov a Indiany Plumlovy byly předehrány.
-koc, pk-

* futsalové výsledky * futsalové výsledky * futsalové výsledky *
I.třída

5.kolo:
Skalka A-Nezamyslice 2:0 (2:0),
Chytil, Vláčilík, NezamysliceVrchoslavice 2:3 (0:0), Přídal,
Tumma - Návrat, Olšánský,
Škrkánek, Mechechelen-Skalka
A 2:3 (2:2), Dostál 2 - Kaláb,
Mlčoch, Vláčilík, VrchoslaviceMechechelen 6:4 (2:2), Škrkánek
3, Olšánský 2, Kunc - Dostál 3,
Pavlát.
6.kolo:
, Relax Prostějov B-Bedihošť
3:5 (1:2), Fabiánek, Ján,
Kocourek - Bross 3, Neoral 2,
Vyprahlo-Likérka 3:5 (1:0),
Blaha, Navrátil, Rus - Ambroz 3,
Babica, Kremlička, BedihošťBexim 2:5 (1:3), Bross, Neoral Sapák 2, Březina, Dohnal, Langr,
Relax Prostějov B-Likérka 4:3
(2:1), Borůvka, Ján, Kucharčuk,
Matoušek - Babica 2, Kremlička,
Vyprahlo-Bexim 5:2 (2:0),
Křeček 2, Navrátil 2, Rus - Dohnal,
Začal, Likérka-Bedihošť 2:2
(1:1), Babica 2 - Bednář, Bross,
Relax Prostějov B-Vyprahlo
4:1 (1:1), Gryglák, Ján, Kiška,
Kucharčuk - Horák.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jiřina
7
Mechechelen 10
Likérka
10
Vrchoslavice
9
Dubany A
6
Zavadilka A
7
Relax Prostějov B 9
Skalka A
10
Bedihošť
10
Bexim
9
Ariston A
7
Vyprahlo
10
Nezamyslice 10

6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
0

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

1
3
3
3
1
2
3
5
5
5
4
7
10

42:21
38:29
42:44
25:24
22:14
19:13
27:27
27:25
31:41
28:34
24:22
20:27
18:42

18
17
17
16
15
15
14
13
13
10
9
9
0

1.
2.
3.
4.
5.

1.SK "A"
Haná
Olšany
Lipová
Určice

4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

0
1
1
0
0

0 10:2
1 11:3
1 7:3
3 5:8
4 0:17

12
7
7
3
0

Kanonýři: 6 - Džudžo Milan
(Haná), 3 - Havelka Radek
(Lipová), 2 - Grepl Pavel
(Lipová), Ircing (1.SK "A"),
Ircing Daniel (1.SK "A"), Ježek
(1.SK "A"), Ježek Jan (1.SK
"A"), Kotlár (1.SK "A").

ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ
SKUPINA B

2.kolo:
Čehovice-Přemyslovice 2:1
(1:0), Borovský, Rúžička Hejda, 1.SK "B"-Konice 3:0
(2:0), Houestnecht 2, Šup,
Němčice-Čehovice 0:17 (0:8) Páleník 4, Růžička 4, Borovský
3, Řehák 3, Frohn 2, Řehák,
Přemyslovice-1.SK "B" 0:3
(0:1) - Šup 2, Houestnecht,
Konice-Němčice 11:1 (6:0),
Paš 4, Vévoda 3, Nehanský 2,
Nedopil, Škrabal - Kouřil.
1.
2.
3.
4.
5.

Čehovice
1.SK "B"
Konice
Přemyslovice
Němčice

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0 27:2
1 18:5
2 13:7
3 9:7
4 1:47

12
9
6
3
0

Kanonýři: 4 - Borovský
(Čehovice), Hanták Martin
(1.SK "B"), Ošťádal Michal
(Přemyslovice), Paš (Konice),
Páleník (Čehovice), Růžička
(Čehovice), 3 - Houestnecht
(1.SK "B"), Večeřa Radim
(1.SK "B"), Vévoda (Konice),
Šup (1.SK "B"), Řehák M
(Čehovice), 2 - Borovský
Oldřich (Čehovice), Flajsar
Kanonýři: 15 - Babica Jiří Jakub (Čehovice), Frohn
(Likérka), 14 - Bross Petr (Čehovice), Hejda Martin
(Bedihošť), 12 - Ošlejšek Radek (Přemyslovice), Jurník Adam
(1.SK "B"), Nehanský (Konice),
(Mechechelen).
Pospíšil Ondřej (1.SK "B"),
ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ Růžička Marek (Čehovice).

SKUPINA A

2.kolo:
1.SK "A"-Určice 4:0 (2:0),
Kotlár 2, Ircing, Ježek, HanáLipová 3:0 (-1:-1), OlšanyUrčice 2:0 (1:0), Havránek,
Urbanec, 1.SK "A"-Haná 2:1
(1:1), Ircing, Ježek - Tomek,
Olšany-Lipová 3:0 (-1:-1).

VETERÁNSKÁ
SOUTĚŽ

3.kolo:
Vícov-Kulcao 0:4 (-1:-1)
- Zapletal 2, Bílý, Směšný,
Moritz-Litrpůl 1:6 (-1:-1),
Ošlejšek - Doležel, Frýbort,
Koldas, Ohlídal, Světlík,

Zapletal, Štika-Vícov 6:2 (-1:1), Frńka 2, Plíva 2, Navrátil,
Volenec - Minx, Rajchman,
Kulcao-Zavadilka 2:3 (-1:1), Bílý 2 - Novák 2, Valný,
Litrpůl-Němčice 4:1 (-1:-1),
Světlík 2, Doležel, Ohlídal Horák, Štika-Moritz 5:0 (-1:1), Němčice-Zavadilka 5:4
(-1:-1), Zatloukal 2, Domanský,
Oulehla, Štěpánek - Sedlák 2,
Kaláb, Novák.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Litrpůl
Kulcao
Němčice
Zavadilka
Štika
Moritz
Vícov

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
3
2
1
1

0
0
0
1
0
1
0

1
2
2
2
4
4
5

25:8
26:10
24:22
19:14
15:21
13:25
9:31

Mlčoch, Pinkava, Chachar
team-Ariston B 6:2 (2:1),
Pińos 2, Vaněk 2, Frys, Hloch
- Marek, Sonnevend, Skalka
B-Čehovice 1:2 (0:0), Cibulka
- Bin, Fréhar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15
12
12
10
6
4
3

Zdětín
Memphis
Anděl
Torpédo
Chachar team
Skalka B
Kohouti
Čehovice
Ariston B
Pepíno
Dubany B
Warriors

9
11
8
9
8
9
7
8
9
9
9
8

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

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

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

47:19
33:22
40:25
25:27
28:18
23:24
22:25
13:21
22:34
26:33
17:34
15:29

22
21
17
16
15
11
11
10
9
7
7
3

Kanonýři: 12 - Hlavinka Martin
Kanonýři: 11 - Horák (Němčice), (Zdětín), 11 - Los Tomáš (Zdětín),
9 - Bílý (Kulcao), 7 - Novák 8 - Gottwald Petr (Anděl).
(Zavadilka).

II.B.TŘÍDA

II.A.TŘÍDA

7.kolo:
Anděl-Zdětín 3:6 (1:2),
Konečný 2, Gottwald - Skopalík
3, Hlavinka, Krupička, Tesař,
Pepíno-Memphis 1:2 (0:1),
Bílý - Antoníček, Antoníček,
Torpédo-Zdětín 0:8 (0:4) Božek 2, Kučera 2, Hlavinka,
Krupička, Skopalík, Tesař,
Anděl-Pepíno 7:5 (6:3),
Gottwald 2, Komárek 2,
Dokoupil, Kolařík, Trunda
- Čížek 3, Bílý, Rozehnal,
Zdětín-Memphis 5:3 (2:0), Los
3, Hlavinka, Navrátil - Nakládal,
Prášil, Vítek, Kohouti-Torpédo
2:5 (0:0), Gerneš 2 - Coufal 2,
Ošťádal 2, Vyhlídal, MemphisDubany B 2:2 (0:0), Antoníček,
Obručník - Dostál, Nakládal,
Warriors-Anděl 3:6 (1:3),
Lízna 3 - Dokoupil 3, Konečný
2, Gottwald, Dubany B-Ariston
B 5:1 (2:0), Hradil 2, Kawij 2,
Dostál - Chmelař, ČehoviceKohouti 1:1 (1:1), Fréhar Dokoupil, Chachar team-Skalka B 1:2 (0:0), Hloch - Cibulka,
Glouzar, Ariston B-Warriors
5:3 (1:2), Karný, Marek, Nenál,
Tomášek, Valachovič - Lízna,
Sadílek, Žídek, ČehoviceChachar team 2:0 (0:0),
Fréhar 2, Warriors-Skalka B
0:4 (0:3) - Cibulka, Glouzar,

6.kolo:
DD sport-Kulcao 1:2 (1:1),
Kryl - Svozil, Tomeček,
Griffins-Prostějovičky 5:0
(-1:-1), Mloci-DD sport
7:2 (2:2), Varga 4, Prokop 2,
Studený - Hála, Kryl, KulcaoProstějovičky 7:0 (3:0),
Svozil 3, Tomeček 2, Bořil,
Bořil, Katastrofa-Griffins
0:10 (0:4) - Maděrka 5, Naniáš
2, Hatle, Kolkop, Popelka,
Prostějovičky-Mloci 0:5 (-1:1), DD sport-Griffins 3:5
(2:3), Hála, Kryl, Pluskal - Hatle
3, Kolkop, Naniáš, MlociKatastrofa 10:4 (5:1), Varga
5, Studený 3, Dvořák, Prokop Kuchař 3, Julínek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Griffins
Vzducholoď
Kulcao
Zavadilka B
Botafoga
Pokop
Betis
Mloci
Katastrofa
Atletiko
DD sport
Prostějovičky

9
8
8
7
7
8
9
9
11
8
8
8

9
7
5
5
3
4
3
3
1
1
1
0

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

0
0
1
2
1
4
5
5
6
5
6
7

62:12
44:17
27:20
33:16
23:15
24:28
24:30
32:40
23:48
20:33
13:27
7:46

27
22
17
15
12
12
10
10
7

5
4
1

Kanonýři: 13 - Maděrka
Ondřej (Griffins), 12 - Varga
Tomáš (Mloci), 11 - Hodulák
Petr (Vzducholoď), Piňos Petr
(Vzducholoď).

Kam a kdy na futsal

TO VŠE A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU, KTERÝ
VYJDE V PONDĚLÍ 20. PROSINCE 2010!

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM: “A” – BEXIM PALLETEN, AGRO Vláčil Čehovice – FC 15.05 VZDUCHOLOĎ –

Korfbalový tým SK RG hostí v neděli České Budějovice
PROSTĚJOV - Pátým dějstvím pokračuje o
tomto víkendu Česká korfbalová extraliga a
družstvo SK RG Prostějov, které naposledy
dvakrát prohrálo ve Znojmě a v tabulce pokleslo na pátou, nepostupovou příčku, přivítá v
neděli 19. prosince ve dvojutkání tým Českých
Budějovic. Hrát se bude ve sportovní hale ZŠ
a RG ve Studentské ulici a to od 15:00 a 17:00
hodin. Hanáci by rádi napravili výpadky z poslední doby a maximálně bodovali. I vzhledem
ke stavu v kádru a síle protivníka, to však bude
nesmírně těžké...
Tým SK RG Prostějov zůstává před neúplný, postižen zraněními a nemocemi. Navíc se nyní svěřenci
trenérské dvojice Hennie Baas – Jan Mynažík potýkají s výsledkově neúspěšným obdobím. Naproti
tomu úřadující mistr z Českých Budějovic v soutěži dosud neztratil a jasně vede průběžnou tabulku. „Jihočeši hrají ve velké pohodě a jejich forma
roste před lednovými souboji v evropském poháru
Europa Cup, který je korfbalovou obdobou fotbalové ligy mistrů. Jedinou kaňkou na straně
Budějovických je zranění kotníku hrajícího trenéra Ivo Kracíka,“ uvedl na adresu nedělního soka
J. Mynařík. „Naše cesta k vítězství vede především přes znemožnění opakovaných střel v útoku
Budějovic a v útoku ve zvýšeném pohybu a hlavně
proměňování vyložených šancí,“ zkouší i přes nelichotivou výchozí pozici a papírové předpoklady
burcovat své ovečky kouč SK RG.
-pk-

1. TŘÍDA
SOBOTA 18.12.2010, 8:00-18:00
hodin, Nezamyslice n.H.:
8.00 SK ARISTON 92 “A”
– RELAX “B”, 8.35 AC
ZAVADILKA 2000 “A” –
MECHECHELEN,
9.10
ŽE-STAV Nezamyslice – SK
ARISTON 92 “A”, 9.45 AC
ZAVADILKA2000 “A” – RELAX
“B”, 10.20 MECHECHELEN
– SK DUBANY “A”, 11.00
BEDIHOŠŤ – SK ARISTON 92
“A”, 11.35 ŽE-STAV Nezamyslice
–RELAX“B”,12.10VYPRAHLO
Konice – AC ZAVADILKA
2000 “A”, 12.45 SK DUBANY

13.20 VRCHOSLAVICE –
BEDIHOŠŤ, 14.00 JIŘINA –
BEXIM PALLETEN, 14.35 SK
SKALKA “A” – VYPRAHLO
Konice, 15.10 LIKÉRKA
M.Prusy –SK DUBANY “A”,
15.45 BEXIM PALLETEN –
VRCHOSLAVICE, 16.20 SK
SKALKA “A” - JIŘINA, 16.55
VRCHOSLAVICE – LIKÉRKA
M.Prusy
2.A TŘÍDA
SOBOTA 18.12.2010, 8:00-12:45
hodin, Kostelec n.H.:
8.00 FC WARRIORS – SK
DUBANY “B“, 8.35 ZDĚTÍN
– SK ARISTON 92 “B”, 9.10

WARRIORS, 9.45 SK ARISTON
92 “B” – FC PEPINO Konice, 10.20
SK DUBANY “B” – KOHOUTI
Otaslavice, 10.50 AGRO Vláčil
Čehovice – ZDĚTÍN, 11.30
KOHOUTI Otaslavice – FC
WARRIORS, 12.00 FC PEPINO
Konice – AGRO Vláčil Čehovice
2.B TŘÍDA
SOBOTA 18.12.2010, 12:4518:00 hodin, Kostelec n.H.:
12.45 KULCAO – AC
ZAVADILKA 2000 “B”, 13.20 SK
GRIFFINS 98 – VZDUCHOLOĎ,
14.00 AC ZAVADILKA
2000 “B” – BOTAFOGA,
14.35 MLOCI – 1.FC BETIS,

KULCAO, 15.45 BOTAFOGA
– SK GRIFFINS 98, 16.20 1.
FC BETIS – KULCAO, 16.55
VZDUCHOLOĎ – MLOCI
ČESKÝ POHÁR:
NEDĚLE 19.12.2010, 15:0019:30 hodin, Kostelec n.H.:
15.00 SK GRIFFINS 98 –
INDIANA Plumlov, 15.40
BEDIHOŠŤ – SK ARISTON
92 “A”, 16.20 SK ARISTON 92
“A” – SK GRIFFINS 98, 17.00
INDIANAPlumlov – BEDIHOŠŤ,
17.40 SK ARISTON 92 “A” –
INDIANA Plumlov, 18.20 SK
GRIFFINS 98 – BEDIHOŠŤ.
-koc, pk-

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
výsledky 4. dvoukola: KCC Sokol České Budějovice - KK Brno 18:14 4. VKC Kolín
a 23:17, TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov 26:17 (15:10) a 5. SK RG Prostějov
24:18 (12:7), VKC Kolín - TKC Děčín 33:7 a 25:12.
6. TKC Děčín
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. DVOUKOLE:
Z
V V-GG P-GG P skóre
1. KCC Sokol České Budějovice 8
8
0
0 0200:118
2. TJ Znojmo MS YMCA
8
4
2
0 2154:143
3. KK Brno
8
4
0
1 3 142:133

8
8
8

3
3
0

0
0
0

1
0
0

4161:142 10
5135:156 9
896:196 0

PŘÍŠTÍ PROGRAM
B
24
16
13

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-

Hokej

13. prosince 2010

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

Výsledkový servis
24. KOLO: LHK Jestřábi Prostějov - HC Plus Oil Orlová 5:2 (1:0,
2:0, 2:2). Branky a nahrávky: 5. Peštuka (Duba, Šimo), 29. D. Šebek
(Čuřík, Šimo), 32. D. Šebek (P. Šebek, Šimo), 41. R. Meidl (Paška, Čuřík),
60. P. Šebek (Zachar) - 46. Luka (Mikšan, Ivan), 55. Valchař (Moravec,
Grygar) * HC Břeclav - HC Nový Jičín 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Branky a
nahrávky: 7. Vrdlovec (Gebauer, Pavlačka), 29. Skaloš (Kabeláč) * HC
Uničov - HC Zubr Přerov 4:8 (1:4, 2:1, 1:3). Branky a nahrávky: 17.
Handl (Trojan), 31. Frieb (Zůbek), 39. Diviš (Hadl, Pavlas), 58. Diviš
(Pavlas, Zúbek) - 4. Ditrich (Kolář), 7. Sedlák (Pala, Ditrich), 8. Kočara
(Hanák, Ferenc), 9. Faltýnek (Kolář, Sedlák), 25. Sprušil (Ditrich), 42.
Kolář (Ditrich, Sedlák), 52. Kohút (Kočara, Osina), 58. Kočara (Sedlák)
* HC Slezan Opava - VHK Vsetín 5:4 (4:2, 0:0, 1:2). Branky a
nahrávky: 6. Černý (Grofek, Tichý), 11. Měch (Grofek, Vrábel), 14.
Polok, 18. Grofek (Černý, Bednarek), 60. Tichý (Měch, Černý) - 5.
Tesařík (Spitzer), 16. Tesařík (Kajába), 47. Ševčík (Spitzer), 56. Kajába
(Slováček, Tesařík) * HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské
Meziříčí 5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 11. Kolařík (Slovák),
12. O. Sluštík (J. Sluštík, Kotásek), 12. Kolouch (Řehák), 16. O. Sluštík (J.
Sluštík), 60. Kolařík (Rozum, Mintěl) - 3. Kostelňák (Balga, Mir. Varga),
29. L. Bacul (Matějný) * VSK Technika Brno - SHK Hodonín 5:7 (1:2,
0:2, 4:3). Branky a nahrávky: 4. Odehnal (Brzobohatý, Benýšek), 41.
Mráz (Jelínek), 45. Brzobohatý (Nekvasil), 54. Brzobohatý (Odehnal),
59. Benýšek - 7. Korotvička (Špok), 17. Zelinka (Špok), 21. Hoza, 33.
Spok (Vaškovič), 49. Komárek (Vaškovič), 52. Jurásek (Komárek), 60.
Pokorný * AZ Havířov - HC Uherské Hradiště 12:1 (1:1, 6:0, 5:0).
Branky a nahrávky: 6. Maruna (Najdek), 25. Najdek (Říčka, Prokop),
29. Krisl (Potočný), 33. Říčka (Vydra), 33. Najdek (Maruna, Klimša), 34.
Stránský (Potočný, Sztefek), 40. Říčka (Pavlas), 48. Pechanec (Prokop),
49. Maruna (Potočný, Jurčík), 55. Mach (Vydra), 56. Prokop (Najdek),
60. Říčka (Pavlas, Toman) - 3. Mikeš (Piluša) * Salith Šumperk volný los.
25. KOLO: HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (0:0, 1:1,
3:0). Branky a nahrávky: 32. Faltýnek (Ditrich), 49. Faltýnek (Kotásek,
Sedlák), 53. Sprušil (Menšík, Kohút), 55. Hanák (Kočara, Kotásek) - 21.
Duba (Slovák, Šimo) * SHK Hodonín - HC Uničov 6:2 (2:2, 3:0, 1:0).
Branky a nahrávky: 9. Rehuš (Vaškovič), 19. Jurásek (Komárek, Peš),
37. Jurásek (Peš), 39. Jurásek (Hoza, Komárek), 39. Tomášek (Vaškovič,
Rehuš), 60. Komárek (Jurásek) - 11. Diviš (Jurča), 16. Rak (Handl) * HC
Bobři Valašské Meziříčí - VSK Technika Brno 4:3 po samostatných
nájezdech (1:1, 2:0, 0:1). Branky a nahrávky: 12. Balga (Varga
Martin, Matějný), 27. Martiník (Kostelňák, Balga), 28. Matějný (Palík,
Blažek) - 6. Rajnoha (Nekvail), 41. Brzobohatý (Benýšek, Odehnal), 57.
Benýšek (Odehnal) * HC Frýdek-Místek - HC Uherské Hradiště 3:2 v
prodloužení (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 9. Kolařík (Rozum,
Kudláček), 43. Kolařík (Rozum), 62. Kolařík (Gajda, Rozum) - 12. Mikeš
(Knebl, Piluša), 46. Piluša * HC Nový Jičín - HC Slezan Opava 5:3
(2:2, 2:0, 0:1). Branky a nahrávky: 5. Gebauer (Pelikán, Vrdlovec),
10. Gebauer (Vrdlovec, Pavlačka), 33. Kabeláč (Tomášek, Macháček),
37. Skaloš (Kabeláč), 57. Gebauer (Pavlačka) - 8. Polok (Kocián), 19.
Grofek, 45. Černý * HC Salith Šumperk - AZ Havířov 5:4 (2:1, 3:1,
0:2). Branky a nahrávky: 2. Holík (Červenka), 9. Sedlák (Červenka), 26.
Holík, 32. Červenka (Tesařík, Velecký), 40. Brunec (Tesařík) - 5. Najdek
(Maruna), 28. Potočný, 55. Říčka (Krisl), 58. Říčka (Pechanec) * VHK
Vsetín volný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 23 KOLECH:
1. Salith Šumperk
23
2. HC AZ Havířov 2010
23
3. HC Plus Oil Orlová
23
4. LHK Jestřábi Prostějov 24
5. HC Zubr Přerov
23
6. HC Nový Jičín
23
7. HC Slezan Opava
24
8. SHK Hodonín
23
9. HC Bobři Valašské Meziříčí 24
10. HC Břeclav
24
11. VSK Technika Brno
23
12. VHK Vsetín
23
13. HC Uherské Hradiště
24
14. HC Frýdek-Místek
23
15. HC Uničov
23

18
16
16
14
12
12
12
12
8
5
6
6
5
4
3

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

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

2
4
7
8
6
8
10
9
10
13
13
15
13
13
18

126:61
112:56
91:63
93:60
104:61
72:68
84:77
96:84
92:94
64:83
64:84
61:95
57:119
73:115
74:143

60
52
48
44
43
41
40
39
35
26
23
21
21
20
12

kam za hokejem....
26. kolo, středa 15. prosince 2010, 18:00 hodin: Salith Šumperk
- HC Bobři Valašské Meziříčí, HC AZ Havířov 2010 - SHK
Hodonín, HC Frýdek-Místek - HC Zubr Přerov, VSK Technika
Brno - HC Plus Oil Orlová, HC Uničov - HC Nový Jičín, LHK
Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín, HC Břeclav - HC Slezan Opava,
Uherské Hradiště volný los
27. kolo, sobota 18. prosince 2010, 17:00 hodin: HC Plus Oil
Orlová - HC Uničov, HC Zubr Přerov - VSK Technika Brno, SHK
Hodonín - HC Frýdek-Místek, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
AZ Havířov 2010, HC Uherské Hradiště - Salith Šumperk, HC
Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín - HC Břeclav
(neděle 19.12.), Opava volný los
-pk-

ze střídaček
Lubomír OSLIZLO - HC ZUBR
Přerov:
„Utkání se muselo divákům líbit. Prostějov
letos hraje velice dobře a dlouho pečlivě
bránil. První třetina z naší strany nebyla
úplně dobrá, byli jsme totiž u každého puku později. V kabině jsme si řekli, že musíme přidat na
důrazu v napadání. Naše hra se pak zlepšila a to
jsme potvrdili ve třetí třetině, kdy jsme soupeře
hodně zatlačili a přidali další góly. Myslím si, že
naše vítězství je zasloužené.“
Petr Zachar (LHK Jestřábi Prostějov): „Dvě
třetiny zápasu byly poměrně vyrovnané, ale nakonec utkání rozhodla naše zbytečná nedisciplinovanost. Přerov dal gól na 2:1, už se rozjel a my
jsme museli otevřít hru. V závěru zápasu to pak byla
víceméně hra kočky s myší. Přerov díky poslední třetině vyhrál zaslouženě a my jsme si to prohráli sami.“
-son-
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zprávy z ledové plochy

Hokejisté Prostějova přehráli „hvězdy“ z Orlové
PROSTĚJOV
Ve
čtyřiadvacátém kole druhé
ligy mužů, skupiny „Východ“
udělali Jestřábi další důležitý
krok ke svému cíli - probojovat
se do první šestky třetí nejvyšší
soutěže. Svěřenci trenéra Petra
Zachara na svém ledě poměrně
jasně zdolali silný celek HC
Plus Oil Orlová. A že jde o
cenný skalp dokazuje soupiska
hostů, kterou s sebou na Hanou
přivezl exprostějovský kouč
Aleš Flašar. Ten má v kádru
takové kalibry jako mistra světa
Davida Moravce, známého
bijce Marka Ivana i další
někdejší extraligové hráče jako
jsou Galvas, Hegegy, Štefanka,
Vnenk či Mikšan!Ataké několik
hráčů, kteří v minulosti oblékali
dres Jestřábů Vladimíra Luku,
Michala Holušu, Patrika
Flašara a brankáře Michala
Gleicha. O náboj zápasu bylo
postaráno.
A proti této nebezpečné squadře
začali domácí velmi šťastně. Jen
co se po neurovnaném úvodu
dostali k prvnímu pořádnému
útoku, hned šli v 5. minutě do
vedení zásluhou několikrát
tečovaného nahození Peštuky,

jež proklouzlo Gleichovi za
záda – 1:0. Soupeře smolně
inkasovaný gól nijak nerozhodil,
brzy mohli vyrovnat. To by však
Luka musel v 9. využít nezištné
Mikšanovy přihrávky a ne
ztroskotat na Slovákovi. I nadále
měli Severomoravané více ze
hry, výrazně však znovu zahrozili
až v 18. minutě pohotovým
zakončením Ivana do boční sítě.
Šedesát vteřin před sirénou museli
Jestřábi čelit velkému závaru, což
se jim povedlo a z následného
protiútoku mohli zvýšit skóre,
jenže Meidlovu nabídku před
bránu nikdo nevyužil.
Co nevyšlo na sklonku zahajovací
třetiny, přišlo hned dvakrát
uprostřed zápasu. Nejprve
Orlovští ve 29. opět promarnili
značný tlak, aby z následného
kontru D. Šebek po přiťuknutí
Čuříka zavěsil do pravého vinklu
– 2:0. Zanedlouho výborný
Slovák po špatné rozehrávce
zneškodnil jedovku Štefanky a
ve 32. minutě na druhé straně
zase uhodilo, neboť kouzelník
D. Šebek excelentním sólem
vyšperkovaným efektním
blafákem znemožnil celou
protivníkovu pětku včetně

Gleicha – 3:0. Načež brankář
putoval na střídačku a mezi
tyčemi ho nahradil Šafránek. Moc
práce ve zbytku druhé periody
neměl stejně jako Slovák, dění na
ledě se totiž celkově uklidnilo.
Hned v nástupu do třetí části ale
Hanáci zvýraznili svůj už tak
luxusní náskok šikovnou tečí
Meidla, který usměrnil ránu Pašky
mezi Šafránkovy betony – 4:0.
Bohužel tímto zásahem se naši
borci nechali až příliš ukolébat,
za což pykali zdramatizováním
duelu. Nejprve Luka ve 46.
minutě využil přesilovku, když
vybruslil z rohu kluziště a krásnou
střelou vymetl levou šibenici – 4:1.
Necelých šest minut před koncem
pak hokejisté LHK doplatili na
zahození obří tutovky trojice
Šimo, Duba a Čuřík, protože
hosté následnou ztečí pronikli
do útočného pásma, Moravec
od pravého mantinelu uvolnil
Valchaře a ten nedal Slovákovi
žádnou šanci – 4:2. Mírně
nervózní závěr včetně power
play HC však Jestřábi zvládli a
sekundu před koncem poslali
Orlové na cestu domů malý dárek
v podobě páté trefy P. Šebka do
opuštěné klece – 5:2.
-son-

LHK Prostějov

HC Orlová

1. třetina 1:0
2. třetina 2:0
3. třetina 2:2

Branky a nahrávky: 5. Peštuka (Duba, Šimo), 29. D.
Šebek (Čuřík, Šimo), 32. D. Šebek (P. Šebek, Šimo), 41. Meidl (Paška,
Čuřík), 60. P. Šebek (Zachar) – 46. Luka (Mikšan, Ivan), 55. Valchař
(Moravec, Grygar).
Rozhodčí: Volf – Poláček, Velinský.
Vyloučení: 2:3.
Využití: 0:1.
Diváků: 1181.

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
S
Peštuka,
P
Pe
ešt
štuk
štuk
uka
ka K
Kolibár
olib
ol
libá
ib
bár
ár

Paška, Halouska

Jedlička

Doseděl, Staněk

Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
accha
h r
Coufal - P. Šebek - D. Zachar
Kryyl
Bartošek - Stráněl - Kryl

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

Vladimír Luka: „Když si vzpomenu na Prostějov, vybavím si postup'“
Někdejší útočník Jestřábů se vrátil v dresu Orlové

Krásné vzpomínky mají fandové LHK Prostějov na útočníka
Vladimíra Luku. Před šesti lety bodově řádil v dresu hokejových Jestřábů
natolik, že výrazně pomohl tým vytáhnout ze druhé do první ligy. Teď přijel
na Hanou znovu, ovšem tentokrát
jako soupeř v dresu Orlové. Vstřelil
jeden gól, kterým však porážce svého
současného mužstva 2:5 nezabránil.
*Z právě skončeného zápasu asi
nejste moc nadšený, že?
„Nejsem. Prohráli jsme si to sami, což
je škoda.“
* V čem byl podle vás největší problém?

„Nevyužité šance. Nedali jsme jich
hrozně moc.“
* Z mého pohledu jste také inkasovali dost hloupých gólů. Souhlasíte?
„Je to pravda. Skoro všechny branky
jsme dostali po našich vlastních chybách, hned ta první byla v podstatě
vlastní. Škoda inkasování brzy po začátku poslední třetiny, ze stavu 0:3 by
se to otáčelo lépe, než z 0:4.“
* Před časem jste v Prostějově působil. Cítil jste před střetnutím něco
speciálního?
„Možná ještě den před utkáním, ale
dneska už rozhodně ne. To jsem se
soustředil jen na samotný zápas.“

* Takže neproběhlo žádné hecování
s protihráči?
„Vůbec. Z tehdejšího mančaftu zůstal
až do dneška jediný Pupa, zbytek se
úplně změnil. Některé prostějovské
kluky samozřejmě znám, ale odjinud.“
* Když si vzpomenete na působení
u Jestřábů, co se vám vybaví jako
první?
„Postup ze druhé ligy, takže pěkná
vzpomínka.“
* Tenkrát jste byli parádně sehraná
dvojka s Martinem Piechou. Jste
spolu pořád v kontaktu?
„Jasně. V minulé sezoně jsme spolu
dokonce málem hráli za jeden klub

v Polsku, ale on se nakonec vrátil do
Havířova. Škoda, mohli jsme to zase
společně rozjet.“
* Vy jste momentálně v Orlové spokojený?
„Naprosto.“
* Máte papírově dost silný tým.
Myslíte na postup do první ligy?
„To si řekneme až koncem března,
do té doby uvidíme. Všechno je ale
možné, rozhoduje totiž až play off a to
je úplně jiná soutěž, než dlouhodobá
část. Tady jsou tak zkušení borci, že
podle mě minimálně na finále máme.“
Marek Sonnevend

Po středeční bitvě padaly v útrobách haly OSTRÁ SLOVA...

Rozdílné pocity koučů: Zachar byl rád za škaredé góly,
Flašara naštvali domácí fanoušci. POSLAL JE DO PR....!
Petr Zachar, kouč HK Jestřábi
Prostějov
O utkání: „Jsem spokojený se třemi
body, ale kdo se dobře díval, viděl naše
chyby vzadu, kde jsme měli určité problémy. Navíc pokračují naše nehorázné
potíže se zakončením. Minule jsme jen
mávli rukou nad tím, co Duba nedal, jenže on to dnes zopakoval. Měli jsme vést
5:1 a bylo by hotovo, místo toho hosté
snížili na 4:2 a my se pak trochu trápili.
Ovšem jak říkám, vítězství proti soupeři,
s nímž bojujeme o šestku, je opravdu výborné. Na výkonu přitom máme pořád
co zlepšovat.“
O velké marodce před zápasem:
„Zdravotní problémy jsme měli velké,

před Orlovou tým trénoval dost nekompletní. Já ale věřil, že na utkání mužstvo
složíme dobře. Kluci chtějí hrát a dostat
se do té šestky, aby měli po vánocích
klid a mohli se připravovat na play off.
Proto kromě Smejkala a Stejskala, kteří
skutečně nemohli nastoupit, nakonec
všichni ostatní hráli.“
O zahozených šancích a šťastných gólech: „My často hrajeme profesorský hokej a puk chceme zavézt až do prázdné
brány, což je špatně. Na trénincích proto
kluky tlačíme, aby často stříleli a chodili
před bránu za odraženými puky, i když
to bolí. A když tohle dělají, tak góly padají, byť někdy škaredé. Právě za takové
jsem však já osobně rád.“

O stále výborném brankáři Slovákovi:
„Jirka dnes trochu chyboval pouze při
prvním inkasovaném gólu, kdy zůstal
zbytečně viset v bráně. Za druhý gól nemohl a jinak znovu odvedl svůj vysoký
standard. Právě jeho stabilně dobré výkony jsou základem našich dosavadních
úspěchů. Pokud se obrana může na brankáře spolehnout, hned se hraje mnohem
lehčeji a lépe.“
O poranění obránce Halousky: „Tomáš
po sekeře na ruku dohrál až do konce,
protože to je tvrdý borec. On pořád bojuje, do všeho vleze a na bolest je zvyklý. Uvidíme, jak na tom bude v dalších
dnech, ale pokud neutrpěl přímo zlomeninu, určitě v Přerově nastoupí. Dřív tam

působil a derby si nebude chtít nechat
ujít.“
O derby v Přerově: „Podle mě půjde o
mnohem těžší zápas, než s Orlovou.
Přerov vyhrál několik posledních utkání
a všem soupeřům přitom dal hodně gólů.
Musíme se na něj dobře připravit.“
Aleš Flašar, kouč HC Plus Oil Orlová
O utkání: „Dostali jsme lekci z produktivity a zápas si prohráli sami. Není co
řešit, podle mě dnes určitě nezvítězilo
lepší, ale šťastnější mužstvo. Domácí
hráli chytře a my nevyužili spoustu šancí, takže pro nás bohužel. Soupeři můžu
jen pogratulovat.“
O smolně inkasovaných gólech:

„Minimálně dvě branky jsme dostali po
našich hrubých individuálních chybách.
Pořád jsme chtěli rychle dopředu a přitom si nepokryli hráče v našem obranném pásmu, z toho pak vyplynuly hloupě inkasované góly. To se stává, takový
je hokej. Nedá se nic dělat, jedeme dál.
Nic hrozného se neděje.“
O špatných pocitech ze zápasu: „Cítil
jsem, že mě zdejší lidi nenávidí. Jen
nevím, proč na mě tak sprostě neřvali,
když jsem Prostějov před časem zvedl
z beznadějně posledního místa a málem
ho dovedl do play off. Proto mě reakce
fanoušků mrzí, ale řeknu to tak: ať jdou
do pr….!“
-son-

V hanáckém derby Jestřábi padli na ledě Přerova až v závěru
PROSTĚJOV - Druhé letošní hanácké derby probíhající sezóny mezi Zubry z
Přerova a prostějovskými
Jestřáby přineslo opět třaskavou bitvu, která snesla
ty nejvyšší parametry třetí
nejvyšší tuzemské soutěže.
Zatímco v první třetině slušná divácká návštěva branku
neviděla, zbytek utkání už
přinesl gólově bohatší hokej.
Na úvodní trefu hostujícího
Duby zareagoval dvěma trefami Faltýnek, jehož druhá
trefa se zároveň ukázala jako
vítězná. Zubři nakonec zvítězili tříbrankovým rozdílem,
když další branky přidali
Sprášil s Hanákem. Výhrou
4:1 se Přerov na svého soupeře dotáhl a ztrácí na něj
už jen jediný bod. Navzdory
tomu ale mají Jestřábi postup
do elitní šestky pro nadstavbu
pevně ve svých rukou, neboť
pět kol před koncem základní
části drží před sedmým místem
náskok čtyř bodů.
Čtvrtého silného soupeře
za sebou už hokejisté LHK
Prostějov nepokořili. Po cenných skalpech Valašského

Meziříčí, Hodonína a Orlové
prohráli duel 25. dějství východní skupiny 2. ligy mužů,
jímž bylo nanejvýš prestižní
derby na ledě HC Zubr Přerov.
Jak už to u tradičních bitev dvou
hanáckých soků bývá, na obou
stranách nastoupilo několik borců, jež v minulosti oblékali dres
soupeře. Spolu s maximální oddílovou rivalitou to slibovalo lítý
boj, což se bezezbytku potvrdilo.
V nesmlouvavé řežbě měli zpočátku mírně navrch hosté, kteří
nejprve Tihláře zaměstnali ranou
Čuříka a v 9. minutě dokonce trefili tyč, když střelu Jedličky tečoval D. Šebek právě do brankové
konstrukce. Na druhé straně zahrozil Sedlák zakončením o fous
vedle, poté Zubři nevyužili přesilovku a do útoku opět vyrazili
Jestřábi. Ani Kryl a znovu Čuřík
však své šance neproměnili, takže do kabin se poprvé odcházelo
za bezgólového stavu.
Hned po přestávce ale naši
borci získali zasloužené vedení z rychlého brejku, na jehož
konci Šimo nabil Dubovi a ten
neomylně zavěsil – 0:1. Jenže
vsítěná branka Zacharovy
svěřence ukolébala, naopak

Přerovany nepříznivý vývoj dokonale vyburcoval. Příležitosti
Faltýnka i Koláře ještě vychytal pozorný Slovák, ovšem proti
přesilovkové bombě Faltýnka
ze 32. minuty už byl strážce
hostující svatyně krátký – 1:1.
Aktivita HC pak přetrvávala,
přesto platilo po dvou periodách pro Jestřáby stále velmi
nadějné remízové skóre.
Třetí část všechno změnila.
Chléb se lámal ve 46. minutě,
kdy Duba v tutovce ani nadvakrát nepřelstil Tihláře, a za tuhle
promarněnou loženku Prostějov
následně pykal. Jak jinak než
v oslabení, v němž od modré zase napřáhl Faltýnek a kotouč podruhé skončil za Slovákovými
zády – 2:1. Zanedlouho mohli
domácí definitivně rozhodnout,
jenže Hanákův pokus z brankové čáry odvrátil Meidl. Ze strany
LHK však šlo pouze o oddálení
pohromy, neboť v 53. a 55. minutě rozjetý protivník zatloukl
dva výsledkové hřeby do jestřábí rakve. Pěkná akce Sprušila a
šikovná teč Hanáka posunuly
stav na 4:1, který poté vydržel
až do závěrečné sirény.
-son, pk-

HC ZUBR PŘEROV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 0:0
2. třetina 1:1
3. třetina 3:0

Branky a nahrávky: 32. Faltýnek (Ditrich), 49. Faltýnek
(Kotásek, Sedlák), 53. Sprušil (Menšík, Kohút), 55. Hanák (Kočara,
Kotásek) - 21. Duba (Šimo, Slovák)
Střely na branku:
36:28 Rozhodčí: Škrobák - Bartošák, Hanzlík
Vyloučení: 4:6, navíc Hanák (Př.) osobní trest 10 minut za
nesportovní chování - Halouska (Pv) 5 minut plus osobní trest
do konce utkání. Využití:
2:0
Oslabení: 0:0 Diváků: 2230

Sestava LHK Jestřábi
Paška, Halouska

Slovák (připraven: Švach)
Doseděl,
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Staněk
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Peštuka, Jedlička
Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
ryyl
Coufal - Stráněl - Kryl
ek
Bartošek - Matoušek

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
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VOLEJBALISTKY PROSTĚJOVA mají v Lize mistryň první výhru

Už zítra je však čeká důležitá odveta v Lodži a čtyři tisícovky bouřlivých diváků!
(Dokončení ze str. 15)
„Moc dobře víme, co nás v Lodži
čeká. Na velmi hlučné prostředí
musíme být připraveni tak, aby
nás nijak nerozhodilo. Výhodu
máme ve zkušenostech většiny
našich hráček, které toho už ve
svých kariérách hodně zažily a

s takovou diváckou kulisou by
neměly mít problém,“ uvažoval
trenér VK Miroslav Čada.
Současně očekává podstatný nárůst výkonnosti soupeřek oproti
hanáckému střetnutí. „Tak odevzdaně jako u nás Polky určitě
nezahrají. Plné ochozy je poženou

za vítězstvím, což znamená mnohem větší bojovnost ze strany protihráček. Proto bude dvojnásob
důležité, jak utkání zvládneme my
sami. Pokud zopakujeme kvalitní
a precizní výkon ze čtvrtka, půjdeme dalšímu potřebnému vítězství
naproti,“ naznačil Čada zdánlivě

jednoduchý recept na úspěch.
Jen pokud Prostějovanky přivezou ze severu tříbodovou výhru (to znamená 3:0 nebo 3:1),
půjdou do posledních dvou zápasů základní skupiny D s reálnou nadějí na postup do play off.
Ostatní grupy se totiž vyvíjejí tak,

že u třetích celků v pořadí se dá
očekávat vyšší než šestibodový
zisk. „My každopádně budeme
bojovat až do konce skupiny,
předem rozhodně nic nevzdáváme,“ zdůraznil Čada před cestou do jámy lvové. Uspějí tam
„Modřanky“?
-son, pk-

Volejbalistky Prostějova zle zpráskaly nebohou Lodž
Pv 3:0

L

Bodový vývoj – první set: 0:1,
2:1, 4:2, 8:3, 8:5, 10:7, 12:7, 12:9,
14:9, 14:11, 16:13, 18:13, 20:16,
23:16, 25:17. Druhý set: 2:2, 6:2,
8:3, 9:7, 15:7, 15:10, 17:10, 18:12,
21:12, 24:13, 25:15. Třetí set: 3:4,
5:4, 5:6, 10:7, 12:8, 13:10, 15:10,
17:11, 19:12, 19:14, 22:15, 23:21,
25:21.
Reálnou naději na postup do play

off CEV Champions League žen
2010/11 udržely volejbalistky
VK Modřanská Prostějov. Ve
vzájemném duelu dvou týmů
základní skupiny D, které zatím
nebodovaly, totiž jasně porazily
Organiku Budowlani Lodž.
Odveta se hraje v Polsku hned
v úterý 14. prosince.
Vstup do zápasu vyšel mnohem
lépe domácímu celku, který hned
zkraje utekl výbornými útoky i
bloky středových hráček na 8:3.
V další fázi Polky hru vyrovnaly,
ale jistě působícím soupeřkám se

nikdy nepřiblížily na méně než tři
body. V závěru úvodní sady pak
české mistryně znovu udeřily,
když se ke skvělému výkonu
rozjela Bramborová (16:13 –
23:16).
Také druhé dějství odstartovaly
ženy VK jako uragán, jejich
často chybující sokyně se proti
kompaktnímu výkonu a hlavně
výtečným blokům do stavu 8:3
vůbec nechytaly. Pak sice přišla
první delší bodová série Lodže při
podání Shelukhiny (9:7), jenže
prostějovské plejerky vzápětí

odpověděly ještě delší šňůrou,
když servírovala Nováková a
celý tým v čele s Chlumskou
perfektně bránil v poli (15:7).
Výrazný náskok už si Hanačky
nenechaly vzít, neboť Organika
nadále kupila nepřesnosti a tak byl
průběh až nečekaně jednoznačný
– 25:15.
Až začátek třetí sady přinesl
naprosto vyrovnaný volejbal,
ovšem trvalo to jen krátce. Skóre
6:7 totiž domácí kolektiv razantně
otočil na 10:7 a následně opět
vystupňoval svůj nápor. Čadovy

svěřenky měly pronikavě navrch
ve všech herních činnostech, celá
základní sestava netrpěla žádnou
slabinou a bezradné družstvo
Budowlani poslala do role statisty
(19:12). Až v úplném závěru se
přece jen dostavilo menší drama,
když Modřanská několikrát
chybovala na příjmu při podání
De Pauly a z 23:16 to rázem bylo
23:21. Napětí rozpustil následně
zkažený servis, hned první mečbol
pak Češky nekompromisně
proměnily v drtivé vítězství 3:0.
-son-

Miroslav Čada: Náš nejlepší zápas v sezoně
PROSTĚJOV - Možná ani
v nejhezčích snech se trenérovi našich volejbalistek
Miroslavu Čadovi nezdálo
o tak hladkém průběhu klíčového duelu Champions
League s Lodží. Leč stalo se,
prostějovské ženy své polské soupeřky doslova smetly z palubovky a kouč VK
Modřanská tentokrát nemusel šetřit pochvalnými slovy.

* Jak střetnutí hodnotíte?
„Z naší strany to byl hodně povedený zápas. Soupeře jsme
předčili ve všech činnostech a
rozdíl mezi oběma týmy panoval
hlavně v obraně i útoku. Z individuálních výkonů bych vyzdvihl
Soňu Novákovou, Tinu Lipicer a
Markétu Chlumskou.“

* Očekával jste tak snadnou záležitost?
„To rozhodně ne. Byl na nás větší psychický tlak a cítili jsme, že
je nutně potřeba vyhrát. Pokud
jsme si chtěli zachovat naději na
postup, museli jsme bezpodmínečně zvítězit. Mám radost, že se
to povedlo, a ještě víc mě potěšil
výsledek 3:0. Každý set totiž může v konečné bilanci hrát roli.“
* Platí, že ani dvě vítězství nemusí stačit k postupu?
„Může se to stát. My každopádně
budeme bojovat do posledního
okamžiku a kdyby postup do play
off Ligy mistryň nevyšel, je pro
nás určitě zajímavý i případný
posun do Poháru CEV. Tam se
dostanou týmy s horší bilancí na
třetích místech základních skupin
Champions League a ještě dva nej-

lepší ze čtvrtých pozic. Rozhodně
ale předem nic nebalíme ani co
se týká postupu do vyřazovacích
bojů Ligy mistryň. Naopak se budeme snažit v téhle sezoně uhrát
maximum, protože máme dobrý
tým.“
* Považujete dnešní výkon vašich svěřenek za nejlepší v probíhajícím ročníku?
„Ano. Už od rozcvičení bylo
vidět, že je družstvo ve formě a
že si věří. Projevila se zlepšená
souhra, tentokrát nám všechno
fungovalo a holky předvedly
výborný týmový výkon přesně
tak, jak řekla Tina. Dnes prostě
v naší hře nebyla slabina: měli jsme kvalitní příjem i podání, jasně
jsme dominovali v útoku a bloků
máme dvakrát tolik, jako Lodž.“
Marek Sonnevend

smeč
LIGA MISTRYŇ - 3. kolo základní skupiny „D“

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV – ORGANIKA BUDOWLANI
UDOWLANI
DO LALANI LODŽ
DOWLANI
LOL Ž

3:0
Čas:
1:16 minut
Rozhodčí: Bakunovič (Bělorusko)
a Mateizer (Rumunsko)
Diváků: 1300

1. set:
2. set:
3. set:

25:17
25:15
25:21

27 minut
24 minut
25 minut

Sestava Prostějova
Nováková
Bramborová
Bergrová
Velikiyová
Lipicerová
Ssuschkeová
Libero:
Chlumská
Připraveny byly: Soaresová, Artmenková, Kubínová, Tomášeková,
Hrončeková
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

VOLEJBALOVÝ SERVIS
CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „D“
6. KOLO: VK Modřanská Prostějov (ČR) - Organika Budowlani
LODŽ (Polsko) 3:0 (25:17, 25:15, 25:21). Sestavy - Prostějov:
Nováková, Bramborová, Bergrová, Velikiy, Lipicer, Ssuschke,
libero Chlumská. Trenér: Miroslav Čada. Lodž: Shelukhina,
Wojcik, Mirek, Wojcieska, Zaroslinska, Kosek, libero Ciesielska –
Szymanska, Olsovsky, De Paula, Teixeira, Bryda. Trenér: Wieslaw
Popik * RC Cannes (Francie) - MC-Carnaghi Villa Cortese
(Itálie)3:2 (25:22, 18:25, 20:25, 25:13, 20:18)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
zápasy výhry prohry

1. RC Cannes
2. MC-Carnaghi Villa Cortese
3. VK Modranska Prostějov
4. Organika Budowlani Lodž

3
3
3
3

3
2
1
0

sety

0
1
2
3

míče

body

9:3281:248
8:4274:254
4:6232:230
1:9187:242

8
7
3
0

PŘÍŠTÍ PROGRAM:
4. kolo, úterý 14. prosince 2010: Organika Budowlani Lodž - VK
Modřanská Prostějkov (20:30 hodin), MC-Carnaghi Villa Cortese (Itálie)
– RC Cannes (středa 15.12., 20:30 hodin).
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 6. do 12.
prosince): A. Linec-Steg – ŽOK Rijeka 1:3 (27:25, 16:25, 14:25,
19:25), ATSC WCS Klagenfurt – CV Kamnik 0:3 (21:25, 19:25,
17:25), Post Schwechat - Slavia UK EU Bratislava 3:0 (25:23, 25:20,
25:4)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:

„Hráli jsme strašně,“ znělo z polského tábora
PROSTĚJOV - Jako
hromádky neštěstí seděli
na tiskové konferenci po
střetnutí evropské Ligy
mistryň v Prostějově trenér
a kapitánka Organika
Budowlani Lodž. Polský
tým na Hané utrpěl

drtivou porážku a osoby
nejpovolanější těžko hledaly
vysvětlení takového debaklu.
„Gratuluji prostějovské družině
k vyhranému utkání. Domácí
byli jasně lepší, my podali velmi
špatný výkon a nedokázali
zrealizovat to, co jsme chtěli.

Nestačili jsme v žádné herní
činnosti. Pokud chceme Prostějov
porazit aspoň doma, musíme se po
všech stránkách výrazně zlepšit,“
povídal viditelně přepadlý kouč
Lodže Wieslaw Popik.
„Také blahopřeji soupeři a nevím,
co víc bych mohla říct. Odehrály

jsme hodně slabý zápas a můžeme
jen doufat, že tenhle propadák
příště odčiníme,“ navázala velmi
stručně a hrobovým hlasem
kapitánka Organiky Joanna
Mirek.
Proč celý hostující kolektiv
postihl takový výpadek? „Když

dojde ke katastrofě, tak se někdy
složitě hledají příčiny. Domácí
sice zahráli velice dobře, ale my
jim to hodně usnadnili tím, že jsme
sami v podstatě nic nepředvedli,“
připojil Popik a tím hodnocení
hluboce zklamané polské strany
skončilo.
-son-

Tina Lipicer: Podaly jsme super týmový výkon bez chyb
PROSTĚJOV - Celá základní sestava VK Modřanská
Prostějov (mimochodem
bez jediného střídání) odvedla ve čtvrtečním večeru
proti Lodži skvělý výkon.
Jednou z volejbalistek, která nad vysokým standardem ještě vyčnívala, byla
slovinská smečařka Tina
Lipicer. Velezkušená plejerka útočila i bránila jako
z partesu a zahrála opravdu
excelentně.
* Tino, co říkáte na vítězný
duel?
„Na hřišti jsme udělaly všechno, co jsme měly. Vyplatila se
dobře stanovená taktika a ten-

tokrát jsme hrály velice čistě
bez zbytečných nepřesností.
Také díky tomuto minimálnímu chybování jsme zvítězily
jasně 3:0.“
* Nečekaly jste od soupeřek
větší odpor?
„To ano. Věděly jsme, že umějí hrát dobrý volejbal a že mají
v týmu kvalitní hráčky. Proto
jsme během uplynulého týdne
dělaly v přípravě maximum,
abychom se na ně co nejlépe
nachystaly. Tréninky měly
vysokou úroveň a to se dnes
projevilo. Rozhodující bylo, že
se nám všem dařilo, hrály jsme
týmově a společně odvedly
výborný kolektivní výkon bez
chyb, které jsme v minulých

zápasech pořád dělaly. Řekla
bych, že se postupem času stále
zlepšujeme.“
* Jak zatím hodnotíte své prostějovské angažmá?
„Cítím se tady moc dobře,
nemám žádné problémy a nic
mi nechybí. Spoluhráčky jsou
super, všechny si rozumíme a
totéž platí i s trenérem. Co se
utkání týče, ráda bych celou
sezonu hrála tak těžké zápasy jako v Champions League.
Střetnutí Středoevropské ligy
jsou totiž někdy až moc snadná. Po dnešním vítězství pevně věřím, že můžeme uspět i
v Lodži a Cannes a tím v Lize
mistryň postoupit dál.“
Marek Sonnevend

1. Post Schwechat
2. VK Modřanská Prostějov
3. Nova KBM Branik Maribor
4. Calcit Volleyball Kamnik
5. VK Doprastav Bratislava
6. ŽOK Rijeka
7. ŽOK Split 1700
8. Slavia UK EU Bratislava
9. A. Linec-Steg
10. ATSC WCS Klagenfurt

8
9
10
10
9
9
7
9
8
11

8
8
7
6
5
3
2
3
2
1

0
1
3
4
4
6
5
6
6
10

24:2
25:5
22:14
20:15
21:13
12:20
13:17
13:24
8:19
3:32

649:425
745:563
793:736
758:736
737:697
674:699
623:629
741:825
517:634
559:852

24
24
19
18
17
10
8
7
6
2

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Slavia UK EU Bratislava – A. Linec Steg (sobota 18.12., 17:00),
Branik Maribor – Post Schwechat Vídeň (sobota 18.12., 18:00),
Calcit Volleyball Kamnik - - VK Doprastav Bratislava (neděle 19.12.,
18:00 hodin).
-pk-

Chcete
C
hcete hhrát
rát vvolejbal?
olejball?
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV společně s TJ OP
Prostějov a PVK Prostějov zve do svých řad mladé
zájemkyně o hru pod vysokou sítí. Děvčata, která by
se chtěla naučit základům volejbalu a pokračovat v
jeho hraní třeba až do dospělosti, mohou přijít na
trénink přípravky a po domluvě s vedoucí trenérkou
Danou Vlčkovou se zapojit.
Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy základních škol
jsou v tělocvičně ZŠ Palackého každé pondělí od 15:30
do 17:00 hodin, každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin
a každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. Tak přijďte,
volejbalový klub Prostějov vás rád přivítá!
-red-

Přij´te
P
řij´te d
do
o ttělocvičny
ělocviičny
ZŠ Palacká!

Box, volejbal

13. prosince 2010
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V Prostějově na finále Poháru České florbalové unie! Oslabený Kostelce
PROSTĚJOV - Mnozí z Vás
si jistě během minulého týdne
všimli zvýšeného počtu zpráv o
florbale. Konalo se totiž MS, na
kterém náš tým vybojoval velmi
cennou bronzovou medaili. Po
skončení MS však florbal neulehá k zimnímu spánku. V neděli
19. prosince je na programu
finále domácího Poháru České
florbalové unie. Jde o soutěž
v mnohém připomínající pohárový model známý z fotbalu. Po
úvodních kolech postupně do

soutěže přibývají i týmy z extraligy, až systémem play off dojde
na finále.
Za pořadatele finálové dne vybírají představitelé Unie ty zástupce, jež podají a prezentují projekt
pořádání. Letošní volba padla na
prostějovský florbalový oddíl SK
K2 Sportcentrum. Místem konání
je pak hala Sportcentrum – DDM
Prostějov. Začátek je stanoven na
13:00, kdy se uskuteční finále žen
a pomyslnou třešničkou je pak finále mužů v 16:00.

Do letošních finálových bojů
v ženské kategorii se dle očekávání
dostaly dva letos nejsilnější celky.
Pražští Herbadent SJM Praha 11
a FBŠ Bohemians. Finálové klání
mužů je opakováním toho loňského. Fenomenální Tatran Střešovice
Praha v něm vyzve překvapení
soutěže Bulldogs Brno. Vstupenka
na finálový den je za 50 Kč, děti do
15 let mají vstup zdarma.
Florbalový oddíl SK K2
Sportcentrum Prostějov působí na
scéně od roku 2007. Klub vznikal

s předem danou a jasnou vizí koncepční práce. Cílem vedení kolem
dvojice předsedy Jiřího Kroupy a
sekretáře Jana Nováka je pak stabilizace klubu a zaměření na mládež.
Florbal dnes táhne hlavně děti a
tak se klub rozhodl ve spolupráci
s dnes již bývalým ředitelem ZŠ
Palacké Jiřím Pospíšilem, dnešním
místostarostou, rozjet Projekt florbalové přípravky a kroužku florbalu. Postupně tak oslovili většinu základních škol a dali dětem možnost
zkusit si bezplatně florbal. Z těchto

v Košutce stahoval,
ale na body nedosáhl

zájemců se postupně profitovaly
dnešní týmy dorostu a mladších
žáků. Hlavně dětí neustále přibývá
a klub by rád své kategorie rozšířil
o další týmy.
Vneposlední řadě by nebyla tato činnost i pořádání finále Poháru možná
bez podpory některých subjektů.
Jmenovitě jde o město Prostějov,
Olomoucký kraj, Sportcentrum –
DDM Prostějov, Sportovní klub
K2, ZŠ Palacká, FE-Mat Hruban
spol. s.r.o., DDSport, Florbal Shop
Prostějov, Navos.
-red-

Košutka/Plzeň – TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK 36:34
(22:16)
Sestava a branky Kostelce: Kaláb,
Navrátil – T. Grulich 7, M. Grulich
7, Paták 4, M. Grepl 1, Šuba
5, L. Chalupecký, Říčař, Diviš
4, Kosina 5. Vedoucí družstva:
Radek Navrátil.

„Pořádat takovou akci? Pro náš klub to byla hotová bomba!“

KOŠUTKA - Plzeňská čtvrť
Košutka házenkářům TJ Sokol
Kostelec na Hané štěstí nepřinesla. Na hřišti tamního týmu
podlehli v 11. kole 1. ligy mužů
sice ne moc, ale přece jen ano. Pro
Hanáky tak skončil slibně rozjetý
podzim nepříjemnou sérií tří porážek, neboť minule podlehli doma
Bystřici pod Hostýnem a předtím
ve Dvoře Králové.
Bez několika opor začali hosté na
západě Čech solidně. „V úvodu js-

Předseda SK K2 Sportcentrum by si přál v hledišti tisícovku diváků
Tatran, současný mistr. V jeho
kádru jsou hráči i ze současného
bronzového týmu mužů z MS.
Jména jako Fridrich, Richter či
Deutsch jsou tím NEJ v naší lize.
Brno je sice též kvalitním týmem,
ale dlouhodobě se nedokáží více
prosadit a navíc nehrají ani moc
líbivý florbal. Tady je to z mého
pohledu trošku zklamání. Pokud
by přišlo tisíc lidí, byl by to velký
úspěch.
* Co byste řekl závěrem, nebo
vzhledem k nedělním bojům
úvodem?
„Chtěl bych upozornit na fakt, že
florbal v TV sice vypadá staticky,
ale realita na vlastní oči je úplně
jiná. Hra je velmi dynamická a
rychlá, padá hodně branek a stále se něco děje. Navíc florbal je
stále ryze amatérským sportem.
Ti kluci a holky za to nedostávají
nic, maximálně vyfasují hokejky a mají proplacené cestovné.
V rámci finále chceme hlavně
propagovat náš klub. Ten kráčí
krok za krokem s cílem postupně
naplnit všechny mládežnické kategorie a být v rámci soutěží OL

kraje důležitým týmem. I proto
využijeme finálového dne k šíření náborových letáků a oslovení
dalších partnerů k případné spolupráci.“
Petr Kozák

Neděle 19. Prosince 2010
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se postupem času nedokázali
shodnout na ničem. Výsledkem
byla forma odtržení a cíl založit
klub na jasně vymezených pravidlech a jednotné koncepci. Z
toho vycházejí i naše ambice.
Plně se chceme soustředit na
mládež, pracovat koncepčně a
postupem času dostat i muže do
3. ligy, tedy o soutěž výše než
nyní. Hlavní náplní naší práce
je ale mít dostatek kvalitních a
vyškolených trenérů a nabízet
florbal hlavně dětem ze základních škol.“
* Na co, případně na koho se
mohou diváci teď v neděli nejvíce těšit? A jakou očekáváte
návštěvu?
„Finále žen je očekávanou záležitostí. Herbadent je půlka
reprezentace včetně trenérek,
Bohemians je momentálně jediný tým v ČR, který je dokázal po
desítkách zápasů porazit. Tady to
bude hodně vyrovnané. Ženský
florbal šel hodně nahoru, hraje
se tvrdě do těla a padá i hodně
branek. Finále mužů je pak klasikou. Rok co rok se do něj dostane

ma

* Jak se zrodilo pořádání
takto prestižní akce právě v
Prostějově?
„Česká florbalová unie každý
rok vypisuje výběrové řízení
na pořadatele finálového dne.
Hodně dlouho jsem o této možnosti přemýšlel, následně sepsal
projekt pořádání, oslovil vedení
Sportcentra a z městské Rady
Jiřího Pospíšila a zkusil se přihlásit. Ligová komise náš projekt
doporučila Výkonnému výboru a
ten nám to přiklepl. Unie se snaží tyto akce dostat do florbalově
menších měst a Prostějov byla
pro ně zajímavá možnost. Pro náš
klub to pak byla hotová bomba.“
* Co všechno organizace a zajištění významného tuzemské-

ho podniku potřebuje? A s jakým rozpočtem pracujete, kdo
se na něm podílí?
„Jsme v roli spolupořadatelů.
Finančně akci táhne Unie a obsahuje to kromě pronájmu haly a
přilehlých prostor i výplaty rozhodčím, výrobu propagačních
letáků, zabezpečení VIP zóny
a tak dále. My jsem v roli těch,
co ale musí vše zajistit, oběhat,
propagovat a celé uspořádat. V
rámci florbalu ale jde o největší
akci na domácí scéně, neboť se
během jednoho dne hrají finále
obou kategorií.“
* V Prostějově je spíše známý
oddíl FbC Playmakers, zkuste
představit váš klub a jaké máte
do budoucna vyhlídky či ambice?
„Máte pravdu, že naši konkurenti jsou známější. Jsou tu od roku
2000, my od roku 2007. Málokdo
asi ale ví, že zakládajícími členy
i hráči FBC Playmakers byli
někteří naši současní členové.
Jaroslav Skopal ml. dokonce
ten název vymyslel. Ale každá organizace je o lidech a my
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PROSTĚJOV – Týden před
konáním nejvýznamnější pohárové akce jsme požádali o zodpovězení několika otázek předsedu florbalového oddílu SK K2
Sportcentrum Prostějov Jiřího
Kroupu. Téma bylo jasné, blíží
se finále Poháru České florbalové unie.

me párkrát vedli, skóre se tahalo ze
strany na stranu. Pak se ale soupeř
chopil taktovky a následně vedl až
do konce. Zlom přišel hlavně před
poločasovou přestávkou, kdy jsme
domácí pustili do šestigólového trháku,“ popisoval vedoucí mužstva
TJ Sokol Radek Navrátil.
Po změně stran plzeňský celek
vyšší náskok dlouho udržoval.
„Až ke konci jsme ztrátu začali dotahovat, aspoň vyrovnat už se nám
však nepovedlo. Doplatili jsme na
velké množství technických chyb,
vinou kterých jsme často ztráceli
míče, a také na spoustu neproměněných šancí včetně tří sedmiček.
Škoda, protože v Košutce určitě
šlo zvítězit,“ zalitoval Navrátil.
Oslabený kolektiv ale současně
pochválil za maximální nasazení.
„Kluci opravdu bojovali, za což
zaslouží uznání.“
-son-
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Herbadent SJM Praha 11 vs. FBŠ Bohemians
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Tatran Omlux Střešovice vs. Bulldogs Brno

hala SportCentrum - DDM Prostějov
Olympijská 4
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V pátek se na tenisu oceňovalo.

Proběhl již devátý „Večer mistrů a medailistů 2010“
PROSTĚJOV - Hotel Tennis
Club v Prostějově hostil
v pátek 10. prosince již 9.
ročník slavnostního Večera
mistrů a medailistů 2010,
při kterém došlo k ocenění
nejúspěšnějších tenistů a tenistek všech mládežnických
kategorií. Úvodního slova se
jako každoročně ujal šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek. Přivítal mnoho vý-

znamných hostů a poděkoval krát, v kategorii starší žáci a
jak obchodním partnerům, dorost, získal titul. Tímto se
tak rodičům za vstřícnost stáváme jednoznačně nejlepa obětavost, bez kterých by ším klubem v České republinemohly být zajištěny kva- ce,“ řekl Miroslav Černošek.
litní podmínky pro výchovu Slavnostní večer již tradičně
talentů.
moderoval Petr Salava. O

„Prostějovský mládežnický
tenis se během letošního roku
pětkrát probojoval do finále
mistrovství republiky smíšených družstev a z toho dva-

hudební produkci se postaralo české pěvecké duo známé
svými cover verzemi zahraniční i domácí popové scény
– Těžkej Pokondr. -red-

Ocenění:
družstvo minitenisu – 2. místo MČR
družstvo babytenisu – 2. místo MČR
družstvo mladšího žactva – 2. místo MČR
družstvo staršího žactva – 1. místo MČR
družstvo dorostu – 1. místo MČR
osobnost klubu – ocenění za celoživotní přínos – ing.
František Kreuz

Oceněný František Kreuz. Foto: Z. Pěnička

TOP ocenění – nejlepší mládežníci
roku 2010:
Nikola Homolková, Anna Sisková – nejlepší dvě
hráčky ročníku 2001 v ČR
Denisa Cíchová - Mistryně ČR do 12 let
Dominik Starý – Nejlepší český hráč ročníku 1997
na evropském žebříčku do 14 let
Adam Pavlásek – Špičkový junior ročníku 1994,
nominován v kategorii Talent roku v anketě Zlatý
kanár 2010
Tereza Smitková – Mistryně ČR do 18 let a vítězka
Pardubické juniorky 2010
Jiří Veselý – 1. junior světa ve svém ročníku 1993,
olympijský vítěz na LOH mládeže ve čtyřhře v
Singapuru 2010
Melánie Vendelbergerová – Mistryně Sokrates
Golf & country clubu na rány ve hře na jamky v
kategorii ženy.

SENZACE: Ženská světová tenisová jednička Předvánoční setkání přátel, příznivců

Caroline WOZNIACKÁ je V PROSTĚJOVĚ! a obchodních partnerů TK PLUS
(Dokončení ze str
str. 15)
Doufám, že to klapne na sto procent,“ prozradil David Kotyza,
trenér v prostějovském tenisovém klubu. Právě jeho vztahy s
klanem Wozniackých stály za
příjezdem nejlepší tenistky světa
na Hanou.
Světová jednička hrála extraligu naposledy před třinácti lety,
kdy za Prostějov nastoupila v
roce 1997 Martina Hingisová a
pomohla týmu k titulu. V rozhodující čtyřhře získala vítězný bod
společně s Petrou Langrovou.
Tenisová extraliga ČR smíšených

družstev se letos hraje po roční
přestávce se zcela novým modelem a v nezvyklém prosincovém
termínu. Začala 12. prosince v
pražských skupinách v halách I.
ČLTK a Sparty, od 15. do 17. prosince bude pokračovat v Přerově
a Prostějově, kde se pak odehraje
i finále. Titul z roku 2008 obhajují
tenisté Prostějova, kteří se vyzbrojili
kvalitními hráči. Vedle Berdycha a
Wozniacké mají na soupisce další
zahraniční posilyAndreje Golubjova
z Kazachstánu (36. ve světovém žebříčku), Rusy Igora Andrejeva (79.) s
již zmíněnou Marií Kirilenkovou

(20.)
(20 ) a nejlepšího slovenského tenistu Lukáše Lacka (79). Sestavu doplní
Jan Hájek, Jaroslav Pospíšil, deblista Lukáš Dlouhý, mladíci Robert
Rumler s Jiřím Veselým. V záloze
bude i bývalý nejlepší český tenista Jiří Novák. Ženskou část týmu
tvoří ještě Lucie Šafářová s Petrou
Kvitovou.
Veškeré podrobné informace nejen
k extralize a příjezdu hvězd najdete v příloze „PROSTĚJOVSKÝ
TENIS SE VYHŘÍVÁ NA
VÝSLUNÍ“, která vychází jako
součást tohoto čísla Večerníku.
-pk-

PROSTĚJOV
Marketingová společnost TK
PLUS pořádala v sobotu již
tradiční "Předvánoční setkání přátel, příznivců a obchodních partnerů", které hostily
prostory Hotelu Tennis Club
v Prostějově. Od ranních hodin probíhal tenisový turnaj
čtyřher a pro pozvané hosty
byla v průběhu celého dne nabídnuta možnost využití veškerých sportovních zařízení
(bowling, squash, badminton
či billiard), stejně tak i rehabilitačního a relaxačního centra

(bazén, pára, sauna).
svou přízní a podporou ovliv- poznamenal šéf projektu David
Sportovně společenský den vy- ňují realizaci projektů naší spo- Lenz.
vrcholil večerní párty. Účastníci lečnosti během celého roku,“
-redtohoto předvánočního večera
mohli ochutnat speciality zabijačkových hodů, při kterých
se představila se svou hudební
produkcí skupina muzikantů
pod vedením Jiřího Koukala.
Došlo také k předání charitativních šeků.
„Tradiční setkání přátel má
předvánoční atmosféru a pozvaní hosté si tento den vždy
pohodově užijí. Touto akcí
chceme poděkovat všem, kteří

