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VEČERNÍK

naděloval dětem v DOMOVĚ
Dojemný podvečer strávili v pátek
členové redakce Prostějovského
Večerníku v Dětském domově
v Plumlově. Díky podpoře štědrých sponzorů na čele s prodejnou
Hračky U Filipa jsme mohli v zastoupení Ježíška nadělit dětem v
Plumlově množství překrásných
dárků. Malým i těm odrostlejším,
kterým osud nepřál takové dětství
jako drtivé většině z nás, jsme alespoň zpříjemnili sváteční chvíle,
které nás za chvíli čekají. A my? Z
Dětského domova v Plumlově jsme odjížděli s nadšením. I proto, že
zdejší děti nám na oplátku připravily kulturní program plný písniček v podání velmi talentovaných
zpěvaček.
Reportáž čtěte na straně 12.
-mik-
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DNY


 amáme tady ŠTĚDRÝ

 DEN!

Jedině v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku

jste mohli nacházet
seriál předvánočních
akcí..




ZA VÁŠ ZÁJEM DĚKUJEME!



* ZNÁME ŠŤASTNÉHO VÝHERCE HLAVNÍ
CENY 

soutěže s prodejnou „Hračky U Filipa“
* NEVÍTE CO POD STROMEČEK?

Zapojte se do „PŘEDPLATITELSKÉ HOREČKY“
 poslední díl
* rubrika DÁREK OD NÁS PRO VÁS přináší
minikuchařky „Vánoční perníčky“, ale i speciální překvapení
* psát nám můžete své „SILVESTROVSKÉ PŘÍBĚHY“



TO VŠE NAJDETE NA STRANÁCH
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Špatný vtip? Nikoliv, prý
jen přání rodičů s malými
dětmi. Letošní Silvestr na
prostějovském náměstí bude
ošizen o tradiční novoroční
ohňostroj těsně po půlnoci.
Místo toho se uskuteční už
v osm hodin večer. Radní
to vysvětlují tím, že museli
reagovat na „četná“ přání
rodičů, kteří chtějí ohňostroj
na náměstí vidět i se svými
malými dětmi. Na druhé
straně ale budou stovky hodně
zklamaných „dospěláků“
slavící každoročně příchod
Nového roku v centru města.
V posledních dvou letech jich
bylo vždy kolem půldruhého
tisíce. Teď si budou muset
udělat ohňostroj sami...
Více se dočtete na straně 3.
-mikV minulých letech jsme si zvykli
oslavit příchod Nového roku o
půlnoci přímo na prostějovském
náměstí při ohňostroji. Letos dostaly přednost děti...

Při naší návštěvě v Dětském
domově v Plumlově panovala sváteční atmosféra,
dorazil i bohatý Ježíšek. Před
naším odjezdem jsme se stačili
s dětmi společně vyfotografovat.
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OHŇOSTROJ ve 20.00

10, 12, 17 a 28

PŘED ROKEM ODEŠLA DO HERECKÉHO
NEBE RODAČKA M. DVORSKÁ
„MILENA MI STRAŠNĚ CHYBÍ,“
SVĚŘILA SE VEČERNÍKU JEJÍ SESTRA
Čtěte na straně 5
Čtěte

20. prosince 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Chabá výmluva

Náhodný chodec oznámil krádež železa. V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení o pohybu tří mužů
v nezajištěné zahradě. Strážníci podezřelé na místě zajistili.
Ti již měli na vozíku naloženy
čtyři kusy lešeňových trubek a
ocelovou vanu. Dotyční ve věku od 27 do 32 let tvrdili, že
před příjezdem hlídky jim neznámá žena povolila tyto věci
si odnést. Jelikož nebylo možné toto ověřit, celá událost byla
postoupena správnímu orgánu
pro podezření z krádeže.

Škodná v nemocnici

V areálu bývalé nemocnice
strážníci zadrželi zloděje při
vloupání do jedné z budov.
Před jedenáctou hodinou bylo
nahlášeno na linku 156 podivné chování dvou mužů ve zmíněných prostorách. V dané lokalitě čekal na hlídku oznamovatel. Popsal směr jejich pohybu. Následně strážníci objevili
vypáčené dveře od skladu. Provedli důkladnou kontrolu objektu, kde zjistili na více místech přestříhané vodiče a poškozenou elektrocentrálu. Poté
zajistili ve třetím patře dvě osoby, které se zde snažily ukrýt.
Příslušné nářadí měly u sebe.
Pro podezření z trestného činu
byla vyrozuměna Policie ČR,
která si věc převzala. Pánové
ve věku 29 a 32 let byli převezeni na služebnu Policie ČR k
dalším úkonům.

Cyklista a slivovice

Opilý cyklista jel v protisměru.
Strážníci muže zastavili v odpoledních hodinách poblíž
centra města. Při řešení dopravního přestupku bylo z jeho chování zřejmé, že požil lihoviny.
Dechovou zkouškou bylo u něj
naměřeno 2,76 promile. Třicetiletý cyklista uvedl, že po
skončení zaměstnání vypil asi
0,5 litru slivovice. Jelikož osoba jedoucí na jízdním kole je
dle zákona řidič nemotorového
vozidla, celá záležitost byla postoupena správnímu orgánu.
Za toto jednání hrozí až několikatisícová pokuta.

Opilý a zraněný

Na základě telefonátu na linku
156 vyjížděla hlídka prověřit
sdělení o zraněném muži v hale hlavního nádraží. Strážníci
osobu nalezli u výdeje zavazadel. Jednalo se o značně zpitého bezdomovce, který měl krvácející tržnou ránu na čele. Tu
si způsobil pádem na zem. Osmapadesátiletý zraněný byl
nejprve převezen do nemocnice na ošetření a následně za doprovodu strážníků putoval na
protialkoholní stanici do Olomouce.

Zdemoloval byt

Muž značně ovlivněný alkoholem ničil v místnosti vše, co mu
přišlo pod ruku. Strážníci mu
za použití donucovacích prostředků pro jeho agresivitu a
aktivní odpor nasadili pouta.
Výtečníka vyvedli z těchto prostor. Padesátiletý poškozený k
celé věci uvedl, že mladík mu
nejprve bouchal a kopal do
dveří. Nato otevřel a v tom okamžiku vešel dovnitř a začal vše
rozbíjet.
Vzhledem ke způsobené škodě
byla vyrozuměna Policie ČR,
která si pro podezření z trestného činu záležitost přebrala.
Šestadvacetiletý vandal byl po
rozhodnutí lékaře převezen na
záchytku do Olomouce.

OZNÁMENÍ

Obvodní oddělení Policie ČR
Prostějov I., které do nedávné
doby sídlilo na ulici Partyzánská 33 v Prostějově, se v úterý
14. prosince přestěhovalo do
nově zrekonstruovaných prostor na ulici Újezd 12 v
Prostějově.
-tm-

Neobjasnitelný případ loupeže objasněn!
Přepadený mladík ovšem policistům lhal jako když tiskne
Loupežné přepadení ve Smetanových sadech z poloviny listopadu letošního roku je
prostějovskými kriminalisty
objasněno. Policisté zjistili, že
k loupeži skutečně došlo, ale
některé záležitosti se odehrály
poněkud jinak...
"Dne 9. prosince 2010 bylo zahájeno trestní stíhání mladistvého sedmnáctiletého muže z
Prostějova, který je obviněný ze
spáchání provinění loupeže. V
polovině měsíce listopadu ve večerních hodinách v Prostějově
ve Smetanových sadech na ulici
Vápenice měl nejprve požádat
osmnáctiletého mladíka o cigaretu, poté o peníze a mobilní telefon. Mladík obviněnému
odpověděl, že tyto věci nemá.
Pachatel ale začal zvyšovat hlas,
naznačoval údery rukama a
začal být agresivní. Mladík mu
nakonec ze strachu vydal svůj
telefon a peněženku s finanční
hotovostí a s doklady. Způsobená škoda činila nejméně 1 300
korun," seznámil nás s pravým

V poutech skončil minulý týden sedmnáctiletý mladík, který ve Smetanových sadech přepadl o rok staršího muže. Bylo ovšem zjištěno, že
lupič sice loupil, ale svoji oběť fyzicky přímo nenapadl.
stavem věcí Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zkrátka řečeno, k loupežnému

přepadení ve Smetanových sadech skutečně došlo. Jenomže
všechno bylo trošku jinak. Nejdříve osmnáctiletý mladík tvrdil,

že byl lupičem brutálně zbit a
okraden. Což o to, poškozený
skutečně strávil několik dní v
nemocnici s ošklivou ranou na
hlavě. Jenomže kriminalisté zjistili, že toto zranění si mladík
způsobil sám, když po činu sám
svojí hlavou několikrát udeřil o
sloup veřejného osvětlení v
parku, aby tak fingoval domnělé
zranění. Lupič ho tedy nezmlátil, poškozený mu vydal cenné
věci dobrovolně ze strachu, když
mu pachatel vyhrožoval. A ještě
jedna třešnička na dortu, kterou
se Večerníku podařilo zjistit.
Uvedený přepadený mladík byl
za několik dní po napůl fingovaném loupežném přepadení ve
Smetanových sadech přistižen a
obviněn z vyloupení trafiky...
Opravdu povedený ptáček. Naopak našim kriminalistům se podařil husarský kousek, zdánlivě
neobjasnitelný případ prostě
znovu objasnili. Zjistili skutečného pachatele loupeže a navíc
přišli na to, že sám přepadený
jim lže jako když tiskne... -mik-

Jsou Smetanovy sady opravdu nebezpečné?
Starosta Pišťák: Vybudujeme nové osvětlení, uvažujeme i o kamerách
Výše uvedený případ loupežného přepadení ve Smetanových sadech nebyl zdaleka
jediným. Za poslední rok a půl
zde došlo k pěti či šesti podobným případům, většinou večer
a v noci. Nabízí se tedy otázka,
zda park vedle Metra je
opravdu tak nebezpečný a za
tmy je třeba se mu raději vyhnout.
Kompetentní osoby, které jsme
oslovili, však zastávají názor, že
s nebezpečností tohoto parku v
centru města se to nemusí nijak
přehánět. "Nemyslím si, že
Smetanovy sady nějak vybočují

z průměru míst, kde se páchají
kriminální činy. V Prostějově
máme rozhodně nebezpečnější
lokality, kterým věnujeme zvýšenou pozornost. Zmíněný park ale k
takovým lokalitám nepatří. I když
samozřejmě
případy loupežných přepadení ve Smetanových sadech rozhodně nechci
podceňovat," uvedl pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Jak ovšem
dodal, park projde rozsáhlou re-

konstrukcí a hlavně se zpřehlední. "V noci je tady skutečně
mnoho tmavým nepřehledných
míst, kde se procházející občan
může cítit v ohrožení. Věřím,
že se to
vybudováním
pořádného
osvětlení
zlepší," podotkl Jan Nagy.
Podobný názor zastává i starosta
města Miroslav Pišťák. "Víte, já
osobně bych večer či v noci
tímto parkem taky neprocházel,
raději bych ho obešel. To samé

Velitel MP Jan Nagy:
V Prostějově máme
nebezpečnější lokality

bych doporučil i ostatním občanům. Na druhé straně už brzy
zde vybudujeme nové veřejné
osvětlení, to stávající není hodno
21. století. Uvažujeme také rozšířit kamerový systém právě sem
do Smetanových sadů. To
ovšem naráží na problém peněz.
Zaprvé na nákup samotných
kamer, zadruhé na rozšíření operační místnosti na služebně
městské policie, kde by musely
přibýt další sledovací monitory.
Uvidíme, ještě o tom ale určitě
budeme v Radě města diskutovat," slíbil nám starosta Pišťák.
-mik-

Brutální útok na benzínce v Nezamyslicích

Kumpáni zmlátili řidiče, málem ho zmrzačili
Policie nyní uzavřela případ brutálního útoku dvou výtržníků, kteří
nesmyslně napadli a těžce zranili
řidiče auta na čerpací stanici v Nezamyslicích. Napadený musel být
hospitalizován v nemocnici, utrpěl
zranění hlavy, hrudníky i končetin.
"Koncem měsíce září letošního
roku čtyřiačtyřicetiletý muž, který
je nyní podezřelý hned ze dvou
trestných činů, na místě veřejnosti
přístupném na benzínové čerpací
stanici v obci Nezamyslice u sto-

Èerná kronika
Brusle a šroubovák

Neznámý pachatel vnikl do
sklepní kóje jednoho z domů
na ulici Mozartova v Prostějově, odkud následně odcizil dva
páry pánských kolečkových
bruslí, šroubovák a kombinované kleště. Tímto svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu nejméně 4 500
korun. Za trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta.

Sebral notebook

Dne 10. 12. 2010 v době od odpoledních do večerních hodin
se dosud neznámý pachatel
vloupal do rodinného domu na
ulici Dobrovského v Prostějově, odkud následně odcizil notebook včetně příslušenství, digitální fotoaparát s příslušenstvím a paměťové karty. Škoda
činí 15 000 korun. Za trestné
činy krádeže a porušování domovní svobody pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta.

Nedávala pozor

Ve večerních hodinách na ulici
Konečná v Prostějově využil
dosud neznámý pachatel nepozornosti poškozené ženy, která
vykládala zboží z nákupního
košíku do zavazadlového prostoru vozidla. Pachatel ženě z
tohoto košíku odcizil kabelku,
ve které se nacházel mobilní telefon, peněženka s finanční ho-

janu na tankování pohonných
hmot spolu se svým třiatřicetiletým komplicem fyzicky napadl
pětapadesátiletého muže. Ten
seděl ve svém vozidle na místě řidiče. Útočník ho v jednom případě
udeřil pěstí do obličeje, přímo do
nosu, čímž muži způsobil frakturu
nosu a omezil ho v běžném způsobu života na dobu jednoho
týdne. Poté ho komplic ještě udeřil do oblasti hlavy, kopnul ho do
hrudníku a poté, co poškozený vystoupil z vozidla, tak ho kopl do
tovostí, osobní doklady a věci.
Pachatel způsobil poškozené
ženě škodu nejméně 12 400
korun.

Nesmí jezdit

Pětatřicetiletý muž řídil osobní
vozidlo Rover, a to na pozemní
komunikaci v obci Mostkovice, kde byl kontrolován hlídkou Policie ČR Obvodního oddělení Plumlov. Provedenou
kontrolou policisté zjistili, že
muž má rozhodnutím Magistrátu města Olomouc vysloven
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel. Svým jednáním je
muž podezřelý z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který
mu hrozí trest odnětí svobody
až na tři léta.

Nezvaný host

Dosud neznámý pachatel vnikl
do domu na ulici Fanderlíkova
v Prostějově, odkud následně
odcizil televizor, herní konzoli
včetně příslušentsví, monitor,
finanční hotovost, oblečení a
další věci. Celkově pachatel
způsobil škodu nejméně 69
000 korun. Za trestné činy krádeže, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci
mu hrozí trest odnětí svobody
až na pět let.

Hladový zloděj

Během předminulého víkendu
se dosud neznámý pachatel
vloupal do uzamčeného boxu s
pečivem u prodejny samoobsluhy na ulici Gen. Kraváka v

nohy. Způsobil mu hematomy na Oběma nyní hrozí trest odnětí
hlavě, hrudníku, krku a na noze,"
svobody až na
popsal nám nepochopitelný útok
tři léta," dodal
agresorů Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí polimluvčí Policie ČR v Prostěcie. -mikjově. Motiv útoku totiž
není znám.
"Ve čtvrtek bylo
oběma mužům sděleno podezření z
přečinu výtržnictví
spáchaného formou
spolupachatelství a přečin ublížení na zdraví.
obci Mostkovice, odkud pachatel následně odcizil pečivo
různého druhu a visací zámek.
Celkově svým jednáním způsobil pachatel škodu nejméně
700 korun.

Vysál naftu

Neznámý pachatel odcizil celkem 510 litrů motorové nafty, a
to z pracovních strojů, které
prováděly monitorovací vrty v
obci Olšany na Prostějovsku.
Svým jednáním způsobil pachatel celkovou škodu nejméně 15 700 korun.

Není způsobilý

V pondělí odpoledne řídil sedmačtyřicetiletý muž osobní
motorové vozidlo Daihatsu
Cuore, a to na pozemní komunikaci v obci Olšany, kde byl
kontrolován hlídkou Policie
ČR Obvodního oddělení Prostějov II. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že muž má
rozhodnutím Magistrátu města
Olomouc vydáno oznámení o
tom, že zcela pozbyl odbornou
způsobilost k řízení motorových vozidel. Svým jednáním
je muž podezřelý z trestného
činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Bral to přes půdu

Někdy začátkem prosince letošního roku v Prostějově na
ulici Jaselská neznámý pachatel poté, co přelezl oplocení domu, vnikl po vytlačení dřevěných prken na půdu domu, kde

následně urazil zámek od půdních dveří a způsobil škodu ve
výši 2 000 korun. Pak vnikl do
domu, kde vše prohledal a odcizil motorovou pilu v hodnotě
nejméně 5 000 korun a dále
elektrickou rozbrušovačku v
hodnotě 2 000 korun.

Zranil cyklistku

Ve středu dopoledne nedal řidič osobního vozidla Škoda
Octavia přednost šestačtyřicetileté cyklistce na křižovatce
Komenského ulice a Žižkova
náměstí. Došlo k bočnímu nárazu do cyklistky a jejímu pádu
na komunikaci. Žena utrpěla
lehké zranění a byla sanitkou
převezena do nemocnice. Po
ošetření byla propuštěna domů.

Hájil se, že nepil

Ve středu krátce po šesté hodině ráno byl na silniční komunikaci Vrbátky - Prostějov hlídkou kontrolován dvaatřicetiletý řidič osobního
vozidla Škoda Octávia. Po
předložení všech dokladů
potřebných pro řízení a provoz vozidel byl řidič vyzván
k provedení dechové zkoušky s pozitivním výsledkem
0,67 promile alkoholu. Řidič
s naměřenou hodnotou nesouhlasil a žádal lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, což
bylo se jmenovaným na jeho
žádost provedeno. Byl mu
ovšem na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda.

Vidìno - Slyšeno
Pochvala

„To nevím, jestli by takovou pochvalu manželka chtěla slyšet,“
reagoval zcela pragmaticky muž
na chlapské řeči o tom, jaký že je
v hospodě skvělý tahoun. No ale
stejně, to je pořád řečí, jací jsou
manželové budižkničemové, a
když se najde věc, ve které vynikají, tak to stejně není dost dobré.
Má cenu se teda vůbec nějak snažit a pokoušet se zavděčit drahým
polovičkám?

Pracovní zařazení

„Můj táta vždycky říkával – nejsi
tady od toho, abys myslel, ale
abys dělal,“ snažil se povzbudit
morálku v pracovním kolektivu
vedoucí pracovník. No pravda je
ta, že takových, kteří by radši
mysleli, než aby něco dělali, se
najde dost a dost, a zpravidla ne-
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mají ani tolik soudnosti k uznání,
že jako pracanti by byli opravdu
přínosnější, než coby myslitelé.
Ale holt, není každému dáno
správně zhodnotit svoje kvality.
A to i v případě jedinců, kterým
naopak jsou ruce jako pracovní
nástroj životu nebezpečné.

Trapně trapné

„To je teda trapné,“ opovrhovala dorůstající pubescentka čímkoliv, co v hovoru s jejími soudružkami přišlo na přetřes. Bohužel asi, nejtrapnější ze všeho
bylo to, že tento slovní obrat se
objevoval v každé jí vyřčené větě. A to už je vážně na pováženou, zda by se neměla zamyslet
nad trapností sebe sama. Ale to je
přece trapné si myslet o sobě, že
je člověk trapný. Vždyť ti nejtrapnější jsou všichni kolem a jenom jí trapně otravují její trapný
život. Opravdu trapně trapné.
-MiH-

Řidič náklaďáku byl zfetovaný!
Řidič profesionál a jezdí zfetovaný! To už je vrchol arogance
a naprosté nesvědomitosti. Policisté v úterý večer zastavili šoféra, který se na první pohled
choval divně. Dechová zkouška
neprokázala požití alkoholu,
zato zkouška na drogy byla pozitivní.
"V úterý v 18.10 hodin byl v obci
Bedihošť na ulici Prostějovská
kontrolován policejní hlídkou šestadvacetiletý řidič nákladního motorového vozidla značky Iveco.
Řidič byl vyzván k dechové

zkoušce. Ta ovšem byla negativní.
Následně byl ale mladý muž vyzván k provedení zkoušky, zda
před jízdou neužil návykovou
látku. A tato zkouška byla pozitivní na Amphetamin, Methamphetamin neboli Extázi. Muž byl
vyzván k lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem krve či
moči ke zjištění, zda není ovlivněn
jinou návykovou látkou, což odmítl. Byla mu na místě zakázána
další jízda," uvedl Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Boural pod vlivem alkoholu
Středeční havárie tří aut na
Palackého ulici nebyla jenom
tak. Jeden ze zúčastněných šoférů policistům "nadýchal".
Naštěstí si karambol nevyžádal
žádné zranění, odnesly to takzvaně jen plechy.
"Ve středu ve 20.10 hodin jel
dvacetiletý řidič s osobním vozidlem Audi v Prostějově po ulici
Palackého směrem od Blahoslavovy ulice a před přechodem pro
chodce narazil do zadní části
zpomalujícího osobního vozidla
Ford Focus. Jeho dvaašedesátiletý řidič před touto dopravní nehodou také narazil do zadní části

vozidla Peugeot, jehož šofér zpomalil z důvodu vyvolaném v silničním provozu před přechodem
pro chodce na uvedené ulici. Při
nehodě došlo ke hmotné škodě
na všech vozidlech. Dechová
zkouška u řidiče Audi byla negativní, u řidiče Fordu však dechová zkouška byla pozitivní s
výsledkem měření 0,71 promile.
Ke zranění osob nedošlo," popsal
nám nehodu pod vlivem alkoholu Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodal, hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 25 tisíc
korun.
-mik-

Zastupitelé budou schvalovat ROZPOČET
V úterý 21. prosince od 13.00
hodin se v obřadní síni prostějovské radnice uskuteční poslední schůze Zastupitelstva
města v tomto roce. A půjde o
hodně důležité jednání, vždyť se
bude schvalovat rozpočet města
na rok 2011. A vy můžete být u
toho!
"Zastupitelé v úterý dostávají na
stůl k projednání návrh rozpočtu
města, který byl již předjednán na
takzvaném semináři před několika
dny. Při něm nedošlo k žádným
úpravám, takže očekávám jeho
hladké schválení," řekl Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova. Jak
dodal, rozpočet má být jakoby
schodkový, mínusový rozdíl ale
bude vyrovnán z finančních rezerv
města. Do nich přitekly v letošním
roce desítky milionů korun za pro-

dej městských bytových domů.
"Počítáme s tím, že celkové příjmy
města v roce 2011 budou ve výši
jedné miliardy a zhruba šedesáti
milionů korun. A pokud chceme,
aby investice byly aspoň v nějaké
přijatelné míře, která bude zaručovat další pokrok v rozvoji města,
tak budeme muset sáhnout do rezerv pro 50 až 60 milionů korun.
Celkové investice v příštím roce by
tedy mohly být ve výši až 200 milionů korun," vysvětlil starosta Pišťák.
Úterní zasedání Zastupitelstva
města je pochopitelně veřejné. Na
pořadu jednání jsou kromě rozpočtu například zadání regulačního
plánu při budování polyfunkčního
domu v Úprkově ulici, prodeje
městských objektů a další majetkoprávní záležitosti.
-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...
Ludmila Svozilová 1933 Pivín Karel Tomeček 1935 Hrubčice
Anna Grulichová 1948
Vlastimil Nováček 1941
Brodek u Prostějova
Lešany
Josef Bokůvka 1925 Stínava
Jarmila Pospíšilová 1926
Prostějov František Michalec 1926
Prostějov
Anna Fišrová 1925 Olšany
Josef Hrabal 1922 Nová Dědina
Libuše Divišová 1931
Prostějov RůženaVotroubková 1927
Prostějov
Radvan Husárek 1920
Prostějov Josef Hlahůlek 1943 Lešany
Bedřich Studený 1926
Jaroslav Vitásek 1933
Vrahovice
Soběsuky
Jaroslav Komárek 1913 Ptení. Josefa Zajíčková 1928
Prostějov
Ing.Adolf Košař 1923 Praha
Milan Kochaň 1937 Prostějov Josef Chytil 1918 Prostějov
Jan Stráský 1947 Prostějov
Miroslav Dofek 1923
Prostějov Josef Hrazdil 1946 Ptení
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 20. prosince 2010
František Fiala 1948 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 21. prosince 2010
Marie Kolarovská 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 22. prosince 2010
František Parák 1922 Čelčice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Ing. Emil Barvíř 1931 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Zapletalová 1928 Kladky 12.40 Obřadní síň Prostějov

20. prosince 2010
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DOHODA s Držovicemi? Hořelo v železárnách. Nikdo neví, proč

Ať to vyřídí ŽENSKÉ!
Jana
Hamplová
Ivana
Hemerková

Alena
Rašková

Příčinu požáru šetří hasiči, policie a techničtí experti
Obrovský požár předminulou
neděli v areálu Hanáckých železáren a péroven v Dolní ulici vyděsil mnohé Prostějovany. V
prostorách pronajatých soukromým majitelem došlo odpoledne k výbuchu a následnému
požáru. Došlo ke škodě na majetku v předběžné výši pěti milionů korun. Ani po týdnu ale hasiči společně s policisty nemají
jasno v tom, co obrovský požár
způsobilo.
"Hned druhý den, tedy v pondělí
bylo na místě provedeno šetření a
ohledání místa činu, byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. Na místo se dostavil i psovod z Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, Sku-

piny speciálních kynologických činností,
Pyrotechnici
kdy byl nasazen
služební
pes,
prověřovali
specialista na vymožnost BOMBY!
hledávání akcelerantu na místě požáru.
Bohužel, bez kladného výsledku. Dále se na místo dostavili experti z OKTE Ostrava, z oboru
kriminalistiky odvětví chemie a
odvětví elektrotechniky," sdělil
nám Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Prostějovem šly minulý týden
různé drby. Jedním z nich byla
zpráva, že mohlo jít o cílený útok
formou nastražené bomby. V
pátek nám mluvčí policie potvrdil, že vyšetřovatelé pracují i s
Hasiči měli s požárem v železárnách plné ruce práce. Zjistí se, co zde
vybuchlo a proč autodílna lehla popelem?
Foto: HZS

Blanka
Kolečkářová
Jde o miliony korun. Požadují
je sousedé z Držovic po městu
Prostějovu. Cítí se totiž poškozeni po nedávném odtržení a
rozdělení majetku. Držovičtí
nabízejí mimosoudní dohodu.
A naši radní změnili názor a
chtějí také jednat. A světe div se,
v pondělí poslal starosta Prostějova Miroslav Pišťák k prvnímu společnému jednání do
jámy lvové do Držovic dvě ženy
- místostarostky Alenu Raškovou a Ivanu Hemerkovou. A jelikož za Držovice hájí barvy
starostka Blanka Kolečkářová
s právní zástupkyní obce Janou
Hamplovou, jednání o milionech je čistě na ženských!
"Nebylo to úplně naším úmyslem, ale když jsme věděli, že za

Držovice budou jednat paní Kolečkářová s paní Hamplovou, nominovali jsme rovněž dvě ženy.
Proč ne," reagoval s úsměvem
Miroslav Pišťák, starosta Prostějova. "Ženské řeší důležité věci s
větším nadhledem, navíc bez
emocí. My si poradíme i bez chlapů," dodala na vysvětlenou místostarostka Ivana Hemerková.
Tím ale v pondělí veškerý humor
skončil. V Držovicích byli po
prvním jednání více rozčarováni
než spokojeni. Prostějovská radnice si totiž nechává dělat nový
odborný posudek, podle kterého
se chce řídit a který má jasně říct,
zda Prostějov má požadovaných
10 milionů zaplatit či nikoliv.
"Pondělní schůzku jsme braly
spíše jen jako informativní, nikdo

přece nemohl očekávat hned při
prvním setkání naše konečné stanovisko," uvedla Ivana Hemerková. Jiného názoru je ale starostka Držovic. "Spoléhám na jasné
slovo zastupitelstva Prostějova,
které by mělo udělat tečku za celou věcí. Věřím, že jednání o
smíru mysleli zastupitelé i pan
starosta Prostějova pan Pišťák
vážně, protože kdyby ne, už mohl
soud rozhodovat. Vyšli jsme
vstříc odročením soudu, a proto
právem očekáváme korektní jednání. Proto se obracím na každého zastupitele, a to zcela transparentně a veřejně," vzkazuje Blanka Kolečkářová.
Další jednání o mimosoudním
vyrovnání s Držovicemi je zatím
v nedohlednu.
-mik-

Ohňostroj jen pro děti. V osm večer...
Smíšené pocity veřejnosti vyvolalo rozhodnutí vedení města uskutečnit silvestrovský
ohňostroj nikoliv tradičně o
půlnoci, ale už v osm hodin večer. Radní tvrdí, že se tak rozhodli na základě četných žádostí rodičů malých dětí. A co dospělí, kteří o půlnoci dorazí na
náměstí? Mají smůlu, jedině že
by si udělali ohňostroj sami...
"Organizátoři letošní Prostějovské zimy zohlednili při přípravě
silvestrovského ohňostroje požadavky občanů, aby byl určen jiný
čas, než půlnoc, a mohly se ho
tak zúčastnit i rodiny s menšími
dětmi. Argumentem ze strany rodičů s dětmi bylo, že v půlnočním čase si značná část občanů
nejen v centru města, ale i na sídlištích a v dalších lokalitách, or-

ganizuje vlastní ohňostroj, takže
v centru by tato akce mohla
proběhnout už v časnějších večerních hodinách. Na náměstí T.
G. Masaryka budou už od odpoledních hodin na Silvestra také
stánky s občerstvením, takže si
takto budou moci diváci ohňostroje zpříjemnit celý zážitek,"
vysvětluje Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v
Prostějově.
No dobře, chápeme, že i malé děti touží vidět velký ohňostroj. Ale
na druhé straně bude panovat obrovské zklamání u dospělých,
kteří si zvykli slavit příchod
Nového roku na náměstí. A budeme zvědaví, kolik rodičů s dětmi na náměstí příští pátek přijde.
Dospělých dorazilo vloni před
půlnocí zhruba patnáct stovek.

Pohledem shora
Pohledem shora

EVA ČERMÁKOVÁ se narodila
3. srpna 1962 a
trvalé bydliště
má hlášeno v
Přemyslovicích
číslo 440 v okrese Prostějov. Na
hledanou vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz k
zatčení pro trestný čin podvodu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 48
do 55 let, měří 155 centimetrů, má
střední postavu a hnědé středně
dlouhé a středně husté vlasy česané
dopředu.
ZDENĚK HODINKA se narodil
18. září 1979 a trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Podjezd číslo 6 v
Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Olomouci příkaz k

zatčení pro trestný čin krádeže a
trestné
činy
ublížení na zdraví a výtržnictví.
Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé krátké vlasy česané na ježka.
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-

ŠTĚDRÝ ŠTĚDRÝ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
si je pro jednou na čase nechat laborování a mudrování nad tím, co všechno nejde
člověku tak nějak pod fous. Jsou tady Vánoce a to člověk vždycky tak nějak jihne
bez ohledu na vyznání nebo politické smýšlení. A všichni tak nějak svorně jsem
odhodláni vyjádřit lásku k blízkým lidem tím, že pro ně vymyslíme něco, co jim udělá
radost. Někteří obdarovaní pak hodnotí okázalost daru, jiní zase to, jak se ten druhý ‚trefí‘. Pro mě je opravdovým dárkem spíš to, že někdo si dá ten čas a myslí na mě, věnuje
mi tu chvilku. Myslím, že láska, vyjádřena nejen dárkováním, se nedá nijak nařídit nebo podmínit. Že by bylo moc
zlé milovat někoho za to, že když mě obrazně zahrne zlatem, když si to jednoduše může dovolit. Že by dárek měl
být také zištným poselství očekávání vděku. Jasně, zamrzí to, když toho druhého náš dárek nepotěší nebo to aspoň nedá najevo. Vlastně to hodně bolí, co si budeme namlouvat. Ale dárky dávám také proto, že chci, ne na revanš. Vánoce jsou opravdovým prubířským kamenem vztahů. A bylo by asi špatné si vykládat smysl Štědrého
dne pouze jeho štědrostí. Je to čas, který lze prožít úplně jinak, když hromada balíčků pod stromkem je úplně tím
vedlejším, i když to k tomu samozřejmě patří. Možná byste se divili, kdo z blízkých ve skrytu duše touží po něčem,
co žádný dárek nevyváží. I od toho jsou Vánoce. Tak místo shánění hordy pitomin by nebylo lepší na vteřinku zapřemýšlet, co by komu udělalo opravdovou radost. Někdy stačí úplně málo a je to fakt to nejvíc, co můžeme dát
nebo dostat.

A

"Techniky z Technického ústavu
požární ochrany v Praze byly odebrány vzorky z požářiště, které
budou zkoumány. Po provedených expertízách je předpoklad
zjištění příčiny vzniku požáru
koncem ledna 2011," sdělil Večerníku Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného
sboru v Prostějově.
-mik-

Pamětní spis byl znovu na 100 let ULOŽEN
Pro nás čest! Do nábojnice vložili Radniční listy i Prostějovský Večerník!
Ve pátek se na radnici konala
velká sláva. Na dalších 100 let se
totiž do podstavce sochy svaté
Barbory v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici
vrací stará dělostřelecká nábojnice z dob Rakouska - Uherska.
Tu vloni v květnu našli zdejší
církevní pracovníci při rekonstrukci kostela.
Nábojnici tehdy odevzdali policejním pyrotechnikům, kteří ji naštěstí nezlikvidovali, ale našli v ní
zapečetěnou lahvičku, v níž byl
ukryt památný spis. "Jednalo se o
vzácnou archiválii se značnou
historickou hodnotou. Pamětní

spis uložil do podstavce v roce
1926 tehdejší správce kostela
František Starý," připomněl v
pátek PhDr. Karel Kavička z Arcibiskupského archivu v Olomouci.
Společně pak s místoděkanem
římskokatolické farnosti Danem
Žůrkem přinesli nábojnici ukázat
i s nově vyrobeným nerezovým
tubusem na radnici. "Vypracovali
jsme nový pamětní spis z roku
2010, aby po dalších zhruba sto
letech nálezci věděli, v jakém stavu byla naše společnost v naší
současnosti. Budoucím generacím jsme chtěli přiblížit i naši dobu díky médiím, která o našem

"Šlo o podněty desítek občanů rodičů s dětmi, kteří jezdili na
ohňostroj mimo Prostějov s tím,
že právě v některých okolních
městech či městysech probíhají
ohňostroje dřív. Přitom zejména
děti bývají nejvděčnějšími diváky při ohňostrojích, takže i
proto se rozhodli vyjít organizátoři tomuto požadavku vstříc.
Není vyloučeno, že v příštím roce bude probíhat ohňostroj opět v
jiném čase," dodala Jana Gáborová.
"Letos jsme se opravdu rozhodli
jinak. Ale při podobných věcech
se nikdy nezavděčíte všem najednou. Uvidíme, po letošním
Silvestru vše vyhodnotíme a
příští rok se podle výsledku zařídíme," uvedla ještě místosta- Do nově vypracovaného pamětního spisu přidali své podpisy i starosrostka Ivana Hemerková. -mik- ta Miroslav Pišťák a otec Dan Žůrek, místoděkan římskokatolické farnosti.

Hledají se. Nevíte, kde jsou?
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po další trojici
osob. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc.
DRAHOSLAV JIROTKA se narodil 28. října
1969 a trvalé
bydliště
má
hlášeno v ulici
Lhůty číslo 11 v
Třemošnici v
okrese Chrudim.
Na hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření z přečinu zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 44 let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu, šedé oči a hnědé vlnité krátké vlasy česané dopředu.

touto možností. "Na místě požáru
pracoval i pyrotechnik, aby upřesnil místo a průběh výbuchu,
případně, zda byl na místě iniciační systém s výbušninou. Míra zavinění je předmětem dalšího šetření a prověřování," řekl Petr Weisgärber.
Na vyšetřování příčiny požáru se
pochopitelně podílejí i hasiči.

Řidičku
vyprošťovali
HASIČI

Mladá řidička ve středu nezvládla řízení na zledovatělé vozovce a mezi Vícovem a Plumlovem narazila do stromu. Z auta
ji museli vyprostit hasiči, žena
naštěstí utrpěla jen lehké zranění.
"Ve středu krátce po deváté hodině ráno jela pětatřicetiletá řidička osobním vozidlem Mazda po
silnici z Vícova na Plumlov. Při
průjezdu levotočivou zatáčkou
nepřizpůsobila rychlost stavu a
povaze komunikace, na ujetém
sněhu dostala smyk a sjela do
příkopy, kde bočně narazila do
stromu. Sanitkou byla řidička převezena do nemocnice v Prostějově, po ošetření pak propuštěna.
Na místě zasahovali hasiči, kteří
speciální technikou vyprostili ženu z auta," popsal nám ošklivý karambol se šťastným koncem Petr
Weisgärber, mluvčí prostějovské
policie.
Dechová zkouška na alkohol byla
u řidičky negativní, hmotná škoda
na vozidle byla vyčíslena na 97 tisíc korun.
-mik-

PhDr. Karel Kavička z Arcibiskupského archivu v Olomouci ukazuje
nábojnici, ve které je uložen i náš Večerník.
příběhu informovala veřejnost.
Do nábojnice a tubusu tedy
vkládáme také Radniční listy a
Prostějovský Večerník. Věřím, že
si nálezci třeba v roce 2110 počtou," dodal Karel Kavička.
Přítomní radní pak společně s novináři vložili do nábojnice drobné
mince, mluvčí radnice Jana
Gáborová dokonce stříbrné náušnice. "Vycajchnoval" se i starosta, který pro budoucí generace

věnoval zelenou stokorunu.
"Odepřu se dnešní oběd," komentoval to se smíchem Miroslav Pišťák.
Dělostřelecká nábojnice se starým i novým pamětním spisem a
mnoha dalšími relikviemi včetně
našeho Večerníku je v tuto chvíli
již uložena zpět v podstavci sochy
svaté Barbory v kostele svatého
Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Kdo ji za sto let najde? -mik-

Zpravodajství, inzerce
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Medvědí Babi Anny Obrové – pohádková knížka pro děti

„Knížkou chci přinést do tohoto světa dobro a lásku,“ přeje si autorka
Kdo je Anna Obrová
Na pultech knihkupectví se
před vánočními svátky objevila pohádková knížka Medvědí
Babi a její kouzelná rodina autorky Anny Obrové z Mostkovic (na snímku). Autorka doplnila knihu vlastními překrásnými ilustracemi a malým čtenářům předkládá nádherný
snový svět příběhů medvídků
a jejich přátel – skřítků, strašidel a plno dalších čarovných
bytostí. Pohádky jsou určeny
pro čtení rodičů dětem i pro
samostatné čtenáře 1. stupně
ZŠ.
Knížka Medvědí Babi je pohádkový příběh z Medvídkova, vesničky, kterou vyčaroval roztržitý
skřítek Buměj. Medvídkov leží
v malém údolí, na jedné straně
kopec a louka, co na něm sedí jako zelená čepice, na druhém
konci potůček a za ním lesík plný malin. To je půvabný domov
malých přátel, kteří zde prožívají svá dobrodružství. Příběhy
jsou veselé i smutné, které ale
nakonec dobře dopadnou.
Anně Obrové učarovaly pohádky díky tatínkovi od útlého věku,
dodnes v její knihovně najdete
například Čaroděje ze země Oz.
Jak sama říká, nechodí po světě
se zavřenýma očima. Od dětství
sbírá plyšové medvídky, ovšem
nemá nikterak rozsáhlou sbírku.
Za třicet let se do světa Anny Obrové dostala desítka medvědů.

Anna Obrová pochází z Olomouce. Výtvarný projev, čtení
knih, medvídci a příroda zaplňovaly od útlého dětství celý její
život. V první třídě si sama zvolila výtvarný obor na LŠU, kterou navštěvovala do 18 let. Studovala výtvarnou pedagogiku
na Univerzitě Palackého v Olomouci a na filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně pak vědu o výtvarném umění.
Od střední školy vystavovala převážně se svým manželem výtvarníkem Vladimírem Obrem. Pracovala jako kreativní grafik,
po roce 2004 opustila komerční sféru a je na volné noze. Zabývá se vizuálním uměním, psaním pohádek pro děti a vydavatelskou činností. V této době probíhá výstava Anny Obrové
v galerii Art Residence Prague v Praze, Mostecká 14 (u Karlova mostu).

„Dostala jsem se k nim různým
způsobem. Musí mě oslovit
svým vzezřením a duší, jejich
výraz mi musí něco říct, abych s
nimi mohla mluvit,“ líčí tvořitelka snového „Medvídkova.“
První pohádková knížka o pohádkových medvídcích vyšla
Anně Obrové v roce 2004 a v
podstatě od té doby měla připraven rukopis knihy, která vyšla až
po šesti letech. „Nakladatelé měli o vydání knížky zájem, ale vždy bylo nějaké ale – omezení počtu stran, technické provedení,
postoupení autorských práv a
podobně. Nechtěla jsem, aby mi
do toho moc zasahovali. Zastávám názor, že na duchovních
věcech se nemá šetřit, to radši ať
nevyjde nic,“ líčí peripetie Anna
Obrová. Po letech našla podporu

ze strany Nadace Děti – kultura –
sport, díky jejímuž finančnímu
příspěvku mohla kniha vzniknout.
Kniha aktivizuje děti a rozvíjí jejich fantazii. „Knížkou chci
přinést do tohoto světa dobro a
lásku. Věřím, že příběhy medvědů mohou pohnout řadou srdcí,“
přeje si Anna Obrová.
Poutavá dětská kniha má kvalitní grafiku, obsahuje originální
barevné ilustrace pro každou z
52 kapitol. Je k dostání v prestižních knihkupectvích po celé
České republice. Další informace najdete na www.medvidkov.
cz.
V Prostějově Medvědí babi a její kouzelnou rodinu zatím nekoupíte, místní knihkupci o ní
neprojevili zájem…
-bp-

Vzpomínka na Ednu Amit
V noci ze 16. na 17. prosince
zesnula v Izraeli po dlouhé
nemoci Edna Amit, prostějovská rodačka.
Edna Amit (rozená Lilly Bobaschová) se narodila 20. 10.
1927 v Prostějově. Rodina bydlela na náměstí Svatopluka Čecha
6. Zde prožila ve velké rodině
šťastné dětství - až do nacistické okupace v roce 1939. V
necelých 15 letech byla 30.
června 1942 odvlečena do Terezína, odtud v září 1944 do kon-

centračního tábora Auschwitz
(Osvětim). Následoval pracovní tábor Freiberg u Drážďan,
pak koncentrační tábor Mauthausen, kde byly s matkou 5.
května 1945 osvobozeny. Vrátily se do Prostějova a doufaly, že
najdou někoho z rodiny. Oholené, bolavé, nic nemající, ale nejhorší ze všeho - nikdo z jejich velké
rodiny se nevrátil...
Od roku 1947 žila v Izraeli. V
Prostějově zůstaly hroby předků a
mnoho, mnoho vzpomínek... V

nové vlasti se setkala se svým
starším bratrem Pavlem. V kibucu Ginegar se provdala za
Pavlova kamaráda, který se narodil v Praze. Stejně jako Pavel
přišel v roce 1939 do tehdejší
Palestiny. V kibucu Ginegar se
jí narodila dcera Ruth, v mošavu Michmoret syn Ran. Edna
Amit se těšila ze šesti vnoučat a
tří pravnuček.
Čest její památce!
Podle vzpomínek Mgr. Evy
Strnadlové z Trojanovic -red-

Na slovíčko se zastupitelem...

Ivana Copková (KSČM): Nejsem konfliktní, ale dupnout si umím!
Ivana Copková je nezávislou političkou a do Zastupitelstva
města vstoupila na kandidátce KSČM. Je vychovatelkou
na základní škole a oborem, kterému by se v tomto volebním období chtěla věnovat především, je právě školství a
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Můžete se našim čtenářům
krátce představit?
Pracuji přes 30 let ve školství,
jsem vystudovaná vychovatelka.
V současné době pracuji na základní škole v Brodku u Prostějova. Do Zastupitelstva města jsem
kandidovala již v minulém volebním období, tehdy jsem ještě
neuspěla. Podařilo se to až letos.
V tomto volebním období již
proběhla dvě jednání zastupitelů,
příští týden vás čeká třetí. Jak se
cítíte v nové roli zastupitelky?
Nemám s tím žádné problémy,
nejsem bázlivý či ostýchavý
člověk. Z těchto důvodů jsem se
v zastupitelstvu aklimatizovala.
Jste rodilá Prostějovanka, jak se
vám líbí naše město?
To není jednoduchá otázka. Jak
už jsem řekla, dojíždím do zaměstnání do Brodku u PV, takže v
Prostějově netrávím tolik času,
kolik bych chtěla. Mám své město ráda, ale i v Prostějově je co
zlepšovat. A nejen proto jsem se
rozhodla kandidovat do zastupitelstva, přiložit ruku k dílu a
přispět ke zlepšení života občanů. Občané si to nepochybně zaslouží.
Tak začněme u toho dobrého.
V čem vidíte klady Prostějova?
Myslím si, že v našem městě je
celkem klid, kriminalita nevybočuje z běžného průměru, spíše je
nižší než v ostatních městech.
Také dopravní systém města se
zlepšuje.
…a ty zápory?
Jeden z hlavních bodů mého volebního programu je využití
volného času dětí a mládeže.A
tato záležitost není v Prostějově
na takové úrovni, jak bych si
přála. Děti mají u nás možnosti

různých zájmových kroužků, ale
v současnosti jsem narazila na
velký problém u Sportcentra.
Děti jsou tady organizovány v
kroužcích, ale ty neorganizované
nemají v Prostějově kam jít. Navíc se do Sportcentra dnes nemají nárok dostat děti ani v rámci
školního vyučování. A to nehovořím o tom, že pan ředitel Sportcentra vydal ceník a každou hodinu strávenou v tomto zařízení
chce zaplatit. A není to malý poplatek. Už jsem o tomto problému hovořila na zastupitelstvu a
na toto téma se setkala i s místostarostkou Hemerkovou. Společně se budeme snažit najít přijatelné východisko. Bohužel, hala
Sportcentra teď slouží převážně
profesionálnímu sportu a už nesplňuje ty účely, pro které tato organizace byla městem zřízena. I
přes letní měsíce chybí dětem v
Prostějově větší množství veřejných hřišť. Navíc samotným
školám chybí lepší sportovní vybavení. A tyto problémy bych
opravdu chtěla řešit. Pokud děti
dostatečně nezabavíme hrou či
sportem, začnou se nám toulat po
ulicích a lehce pak mohou
sklouznout na šikmou plochu.
Je vůbec v silách města postavit nějaké zařízení, které by
pro sport a hry mohly využívat
převážně děti?
Mluví se o tom již delší dobu, že
se někde ve městě bude stavět
nová sportovní hala. Byla by rozhodně potřeba a měly by jí skutečně využívat z větší části děti a
mládež. Tento účel původně
splňovalo Sportcentrum, které se
jinak honosí názvem Dům dětí a
mládeže. Ale v současnosti se
sem omladina nemá nárok do-

stat. Toto městské zařízení by tudíž mohlo změnit název.
A jaký názor máte na úroveň
kultury v Prostějově?
No to je další problematika.
Máme zde pěkné divadlo, ale
předplatné na předestavení jsou
už dávno dopředu rozprodána a
běžný zájemce se sem jen stěží
dostane. Ze tří kin zůstalo ve městě pouze jediné. Když dobře
fungovalo KaS Centrum, nyní
Společenský dům, bylo to ještě
fajn. Jenomže dnes už nefunguje
ani toto zařízení. Víte, ono je to
ale v lidech. Dřív byla kulturní
zařízení navštěvována hojně,
dnes mnozí raději sedí doma u internetu, televize, DVD, či videa.
Lidi už ani nemají takový zájem
vyjít si prostě ven za kulturou.
Aktuálně mi vadí třeba i taková
maličkost, že v dnešní adventní
době nehraje na náměstí reprodukovaná hudba. Když jdu přes
město, je tady sice dost lidí, ale
atmosféra je taková smutná.
Pojďme k další otázce, jak se
vám líbí nově zrekonstruované
náměstí Husserla?

Například ta stará dlažba, kterou
tam opět dali, je poněkud diskutabilní. Já vím, zřejmě památkáři
to měli za podmínku, ale zkuste
se zeptat jiných žen, jak se jim po
této dlažbě chodí v botech s vyššími podpadky.
Vraťme se trošku k politice. Co
vás vedlo ke vstupu do levicové
strany?
Nejsem členkou KSČM, vystupuji jako nezávislá na kandidátce
Komunistické strany Čech a Moravy. Vždy jsem ale měla levicové smýšlení a když mě komunisté v Prostějově oslovili, neměla jsem s tím žádný problém souhlasit s jejich programem a kandidovat na jejich kandidátce do
komunálních voleb.
Nyní se situace v Zastupitelstvu města vyvinula tak, že se
rozrostla opozice. Mimo tradiční KSČM je tady ještě se šesti
mandáty TOP 09 a takédva lidovci. Jenomže to jsou zástupci pravicových stran, přesto,
berete to jako posílení opozice?
Zatím těžko říct, protože z dosavadních dvou jednání zastupitel-

stva to nelze přesvědčivě odhadnout. Podle mého názoru je ale
prostějovská TOP 09 zatím
poněkud nečitelná, jejich zastupitelé při jednáních vystupují solově se svými názory či myšlenkami. Mezi opozičními stranami
neexistuje žádná dohoda, že bychom vystupovali k některým
bodům programu společně. Ale
jsme na začátku volebního období, opravdu je to těžké zatím hodnotit.
Položím vám stejnou otázku
jako panu místostarostovi Fišerovi. Pokud byste mohla v
Prostějově utratit obrovský
balík peněz, za co by to bylo?
Jednoznačně za školství, volnočasové aktivity dětí a mládežnický sport. A pak ještě za vybudování zařízení, kde by se starali o
starší a nemocné lidi. Takové zařízení v Prostějově jednoznačně
chybí. Hlavně pro lidi nemocné
Parkinsonovou či Alzhemerovou
nemocí. A v neposlední řadě chybí městu dokončit obchvat.
Stačila jste se už za tu dobu svého působení v Zastupitelstvu
města naštvat?
Já jsem od narození velký kliďas,
ale naštvat se opravdu umím. Nikdy ale nevyhledávám konflikty,
vždy upřednostňuji domluvu.
Ale to víte, když je někdo tvrdý
vůči mě, i já si dupnout opravdu
umím.
Zakončíme náš rozhovor optimisticky, jak budete trávit letošní Vánoce?
Hlavně doufám, že v klidu, že si
odpočinu. A to samozřejmě přeji
všem Prostějovanům. Vždyť
Vánoce jsou přece svátky míru,
klidu, pohody a štěstí. Přeji
všem, aby nabrali hodně nových
sil a optimismu do nepříliš optimistického nového roku. V tomto volebním období přeji městu
plnou pokladnu a osvícené zastupitelstvo, které bude prosazovat
především zájmy a potřeby občanů našeho města.
-mik-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 20. 12. DO 26. 12. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka STALO SE NESTALO. Pohádka je o putování sluneční soustavou.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování. 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

20. prosince 2010
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Uběhl rok od smrti slavné rodačky Mileny Dvorské
Vzpomínka sestry: Její kariéru odstartovala náhoda. A Jan Werich...
Ve svém pražském bytě zemřela 22. prosince 2009 slavná prostějovská rodačka, skvělá herečka Milena Dvorská. Do hereckého nebe odešla naprosto nečekaně, bylo jí 71 let. K ročnímu výročí této smutné události se Večerník sešel a na Milenu Dvorskou
zavzpomínal společně s její sestrou, dodnes žijící v Prostějově. V
nitru Hany Navrátilové bolest ještě nevymizela. "Milena mi
strašně chybí," svěřila se nám její sestra.
Rozhovor s Hanou Navrátilovou
jsme nemohli začít jinak, než
vzpomínkami na dětství. "Naše
rodina bydlela v domku ve sladovnách naproti pivovaru ve Vrahovické ulici. Bydleli jsme tam do
roku 1960. Ale společné dětství s
Milenou jsem si moc neužila. Vždyť ona už ve čtrnácti jela do Prahy za Werichem točit film, to mě
bylo tehdy sedm," začala své vyprávění Hana Navrátilová. Jak
hned vzápětí dodala, Mileně
Dvorské pomohla k filmové kariéře vlastně náhoda. Lépe řečeno
náhodné setkání s Janem Werichem v Prostějově. "Milena už od
dětství hrála ochotnické divadlo,
přímo v Prostějově například pohádku O sněhové královně. A pak
do Prostějova se svou estrádou
přijel Jan Werich s Cirkusem
Humberto. Šapitó měli postavené
na Husově náměstí a po každém
představení Werich rozdával autogramy. A to bylo něco pro Milenu! Šla si k němu podepsat památník a Werich si jí ihned všiml.
Dlouze se na ni díval a prý, že by
potřeboval přesně takovou princeznu do své pohádky Sůl nad
zlato. Zaujaly ho hlavně Mileniny oči," vzpomíná na rok 1954 a
první dotyk Mileny Dvorské s
velkým hereckým světem Hana
Navrátilová.
Když pak Jan Werich připravoval
natáčení klasické české pohádky
s trošku pozměněným názvem
Byl jednou jeden král, vzpomněl
si na mladičkou Prostějovanku.
"Průšvih byl ale v tom, že pan

Werich zapomněl Mileninu adresu. Složitou cestou potom přes
pana Wichterleho ale sestru nakonec našel a pozval ji do Prahy. Od
té chvíle jsem Milenu viděla tak
akorát jednou za rok na Vánoce,"
podotkla sestra slavné herečky.
Milena Dvorská točila pohádku s
Janem Werichem přes dva roky.
Ihned potom jí ovšem nabídl další roli Jaroslav Marvan, a tak si
zahrála v necelých sedmnácti letech v Andělovi na horách. Poté
po krátkém působení na zdravotní škole se dostala na DAMU.
Mezi její spolužáky patřili například herci Jan Přeučil či Jana Hlaváčová.
Následovaly desítky dalších filmových rolí. "Její hereckou kariéru jsem sledovala a nesledovala. Jak se to vezme. Já jsem totiž s
manželem v roce 1980 emigrovala do Německa. Do Prahy jsem se
tu a tam vracela až po roce 1989,
do Prostějova jsem se vrátila natrvalo až v roce 2001. Takže po jedenadvaceti letech jsme se zase
začaly s Milenou stýkat běžně.
Svoji hereckou kariéru končila
televizním seriálem Ulice a
hlavně filmem pro děti s názvem
Ať žijí rytíři. A představte si, že
tento film se premiérově vysílal
dva dny poté, co Milena zemřela," sklopila smutně oči Hana Navrátilová.
Na osudný den úmrtí sestry vzpomíná jen velmi nerada. "Je to už
rok a pořád mě to hrozně bolí, Milena mi strašně chybí. Víte, on ten
loňský rok měl ještě jeden smut-

Nejslavnější filmy M. Dvorské:

Prostějovskou rodačku Milenu Dvorskou proslavila především role
Marušky ve filmové pohádce Byl jednou jeden král.
Foto: rodinný archiv

Byl jednou jeden král
Anděl na horách
Vražda v hotelu Excelsior
Vesničko má středisková
Marečku podejte mi pero

hřbitově v Praze - Podolí," zakoný paradox. Právě 22. prosince čkou Julií, jsem se do toho roz- nčila Hana Navrátilová, sestra
jsem s manželem slavila výročí hodnutí nakonec vůbec ani ne- slavné rodačky z Prostějova Misvatby. Měli jsme naplánovanou pletla. Milena je pohřbena na leny Dvorské.
-mikoslavu v Grandu a ráno jsem volala Mileně, jestli by nechtěla narychlo přijet. Mobil vzal její syn
Jakub, už to mi bylo divné. No a
pak mi roztřeseným hlasem řekl,
že máma a moje sestra před okamžikem zemřela. Bylo mi, jako
kdyby mě někdo praštil kladivem," popsala nám tragické okamžiky loňského 22. prosince Hana Navrátilová.
Podle její sestry bylo poslední
přání Mileny Dvorské, aby jednou byla pohřbena v Prostějově.
"Vždycky říkala, že odkud je,
tam se vrátí. To se jí ale bohužel
nevyplnilo. Rodina byla proti a
syn má větší právo rozhodovat
než sestra. A potom, co si Milena
prožila s dcerou a hlavně vnuSestry pohromadě. Sourozenci Hana Navrátilová a Milena Dvorská v
roce 1998. To herečka slavila šedesátiny.
Foto: rodinný archiv

Začátek září roku 2008. Milena Dvorská slaví sedmdesátku v kruhu své rodiny. Vedle ní manžel a syn Jakub.
Foto: rodinný archiv ky.

A jeden z dalších těch šťastnějších okamžiků Mileny Dvorské. Na
snímku tentokrát s Karlou Chadimovou, manželkou herce Jana TřísFoto: rodinný archiv

Vánoční jarmark pořádala ZŠ Majakovského

VÁNOČNÍ
PLAVÁNÍ

Pátek se na Základní škole ho kraje Alois Mačák, který doVladimíra Majakovského ve dal: „Bylo to nádherné vystouVrahovicích nesl ve vánočním pení plné smíchu a zábavy. Děduchu. Děti připravily Váno- tem se to moc povedlo od těch
ční jarmark, který byl dopro- nejmenších až po ty největší. Vyvázený vystoupením, jež si dě- vrcholením bylo divadelní předti připravily. Jarmark trval od stavení Mrazík, kdy oči dospě15 do 18. Hodin, kdy vystoupe- lých i dětí vypovídaly za vše.
ní divadelního a pěveckého Určitě se to povedlo a dal bych
kroužku proběhlo v polovině celému jarmarku jedničku s
jarmarku.
hvězdičkou a nejen podle mého
Akce se zúčastnil i člen rady názoru je tato základní škola jedškoly, radní města Prostějova a na z nejlepších v Olomouckém
náměstek hejtmana Olomoucké- kraji.„
-veviUkázka jen zlomku zboží, které si mohli návštěvníci zakoupit

Výbor TJ Haná oznamuje, že Vánoční koupel
plavců oddílu zimního
plavání se koná.
Jako náhradní prostor byl
zvolen rybník Bidelec v
Plumlově (směr na Vícov). Sraz zimních plavců
24.12.2010 v 11.45 na
místě, start ve 12.00 hodin.

Výstava Na pouti za zdravím v nemocnici
Netradiční výstava s názvem
na Pouti za zdravím je ke
zhlédnutí na zdech prostějovské nemocnice. Fotografie
zachycují svět onkologicky
nemocných dětí a zajímavostí je, že některé snímky tvořily samotné děti léčící se na hemato-onkologickém oddělení
Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Výstavu pořádá občanské sdružení Šance společně s Nemocnicí Prostějov, která je členem
skupiny AGEL a fotografie budou k vidění až do 2. ledna.
„Jak se změní svět rodin, v nichž těžce onemocní dítě, si umí
asi málokdo představit, pokud

si touto zkušeností sám neprojde. Udělat si představu o tom,
jak moc se změní životy těchto
rodin a jak nemoc vnímají samotné děti, napomáhá právě tato putovní výstava. Netradiční
je o to víc, že autory některých
fotografií jsou samotné děti,
které objektivem fotoaparátu
zachytily, jak vypadá den
strávený na hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci," vysvětluje předsedkyně sdružení Herta Mihálová.
Cílem výstavy je přiblížit lidem práci sdružení Šance a
ukázat život dětí, které bojují s
leukémií či jinou chorobou.
-vevi-
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SEX na zdravce, aneb Zvěřina poučoval studenty

Poutavému vyprávění Jaroslava Zvěřiny o sexu naslouchali studenti prostějovské zdravky opravdu se zájmem.

Senzacechtivého čtenáře titulek jistě navnadí, leč je třeba konstatovat, že se žádného bulváru nedočká. Prostějovskou zdravotnickou školu s tématem sexu totiž minulý čtvrtek navštívil přední
český odborník na toto téma
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. Pobesedoval se žáky
tamního třetího a čtvrtého
ročníku.
Jaroslav Zvěřina nejdříve studenty zdravky seznámil s historií sexuologické vědy a pak
se stavem sexu v České republice. A jaké si žáci odnesli poznatky? Ač právě bulvární deníky často vykreslují situaci v
ČR z hlediska sexu právě spíše
senzacechtivě, nic zas tak převratného se neděje. "Ano, posunul se věk začátku sexuální
aktivity dopředu, ale mládež
se v začátcích chová stejně jako generace předtím. Změnil
se postoj k homosexualitě,
společnost je daleko tolerantnější, jako varující se ukazují
zvyšující se procenta sexuál-

ních poruch u mužů, které souvisí se stresem a obecně nezdravým životním stylem.
Zvyšuje se také počet takzvaných asexuálů, tedy jedinců,
kterým sex nic neříká, zde se
to týká obou pohlaví," uvedl
před studenty Jaroslav Zvěřina.
Největší debatu rozproudila
otázka o počtu sexuálních
partnerů během života. Statistika ukazuje, že muži mají
partnerek více. Podle našeho
předního sexuologa se to od
samečků skoro čeká, ale debatující se pak shodli na tom, že
čísla mohou být ovlivněna
také přirozenou chlubivostí
mužů a naopak stydlivostí žen,
jelikož v současné emancipované době řada žen muže v počtu sexuálních partnerů předežene a nejde o profesionální
kněžky lásky, tedy prostitutky.
Podle pokračujících debat na
chodbě po besedě lze konstatovat, že Zvěřina zaujal a možná nebyl na škole naposledy.
-mm-

V nemocnici ocenili bezpříspěvkové dárce krve
Ve čtvrtek v podvečer se v
konferenčním sále stravovacího provozu prostějovské
nemocnice uskutečnilo slavnostní ocenění dárců krve.
Těch bylo celkem sedmdesát
dva a poděkovat jim přišli,
kromě lékařů prostějovské
nemocnice, která je členem
skupiny AGEL, také zástupci Českého červeného kříže.
Během slavnostní události se
rozdalo 40 stříbrných a 32
zlatých medailí profesora Jana Jánského.
Zlatou medailí profesora Jana
Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve získalo hned
30 mužů a dvě ženy. Stříbrnou
medailí, kterou získávají dárci
po 20 bezplatných odběrech,
pak bylo oceněno 32 mužů a
osm žen. „Kromě vlastních darů jsme chtěli především dárcům krve poděkovat. Velmi si
vážíme a oceňujeme jejich hu-

mánní přístup, který ve svém
důsledku pomáhá navracet našim pacientům zdraví nebo i
zachránit život,“ řekl primář
Transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Jiří
Šlézar. Ocenění lidé tak dostali
kromě medailí také balíčky s
vitamíny či kapesní diář. Dárci, kteří mají na kontě již 40
bezpříspěvkových odběrů, navíc od nemocnice získali láhev
červeného vína.
Dárcem se může stát každý
člověk od 18 do 60 let, s váhou
nad 52 kilogramů, který v minulosti neprodělal žádný typ
infekčního zánětu a není sledován v současné době pro žádné
onemocnění. Zda je dárce způsobilý k odběru posoudí individuálně lékař přímo na odběrovém středisku prostějovské
nemocnice. Den před odběrem
by měl dárce hodně pít, nejíst
tučná jídla, nepít alkohol a ráno
může lehce posnídat.
-red-

Prostějovské dárce krve ocenila v nemocnici také místostarostka Alena Rašková.

I takovou podobu mělo čtvrteční odpoledne v Divadle Point v Olomoucké ulici.
Letos opět uspořádala Městská
knihovna ve spolupráci s prostějovskou odbočkou Olomouckého TyfloCentra Vánoční koncert Jaroslava Knejpa.
V poetickém pásmu autorské
prózy a poezie zazněly i písničky věčně zelené, jak řekl Jaroslav Knejp: „mému srdci
blízké.“ Tentokrát však nebyl
“Jarek“ sám. Kromě jeho ženy
Zuzany, která jej provází, se je-

ho novým „parťákem v šumařině“ stal vodicí pes Bad. "Je to
krasavec," řekl nám pan Knejp.
"Co já neuzpívám, on svým pohledem dokoná."
Při vyprávění a písních tohoto
interpreta střídaly salvy smíchu
slzy dojetí. Z příjemně
uvolněného podvečera odcházeli posluchači dobře naladěni.
"Bylo to pohlazení po duši,"
řekla nám jedna z divaček. "Teď
už se zase těším na Vánoce".
-red-

Vánoční koncert Cyrilometodějského gymnázia přinesl pohodu
metodějského gymnázia a mateřské školy. Letos přislíbil svou
účast světící biskup Olomoucké
arcidiecéze, Mons. Josef Hrdlička i nový starosta města Prostějova pan Miroslav Pišťák. Naše
pozvání přijali i členové zastupitelstva – Ing. Milada Sokolová,
Ing. Petr Kousal, RNDr. Václav
Kopečný, JUDr. Josef Augustin
a Ing. Aleš Matyášek.
Věříme, že každému z posluchačů přinesl tento podvečer
trochu dobré pohody a naladění
do nadcházejících svátků rodinné i všeobecně lidské pospolitosti, vzájemného obdarování
a přijímání.
Cyrilometodějské gymnázium
touto cestou přeje všem čtenářům Prostějovského Večerníku požehnané vánoční svátky,
štědré především na dobrá slova, otevřená srdce a pokojnou
mysl.
Koncert se uskutečnil za finanční podpory Města Prostějova.
Jitka Hubáčková,
CMG a MŠ v Prostějově

dárek pro nemocné děti
Rodiče a široká veřejnost i letos dostali pozvání na Den otevřených
dveří a Vánoční jarmark na ZŠ Melantrichova. Rodiče už vědí, že v
tento den mohou vidět své děti dopoledne při běžných školních povinnostech a při tvoření a vyrábění
v odpoledních dílnách. Vědí také,
že na Jarmarku mohou koupit
spoustu pěkných vánočních maličkostí. Keramika, dekorační perníčky, obrázky a drobné šperky
určitě jako dárky každého potěší.

A potěší dvakrát. Protože 6 000 korun, které jsme na Jarmarku utržili,
poputuje do Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK v Brně. A
bude naším přáním, aby část té
příjemné voňavé předvánoční atmosféry, která k této akci neodmyslitelně patří, doputovala i s penězi
mezi nemocné děti.Audělá stejnou
radost jako nám, kteří jsme tento
den mohli s dětmi prožít.
Mgr. Pavlína Novotná,
ZŠ a MŠ Melantrichova

Výtěžek z jarmarku pořádaného ZŠ Melantrichova v Prostějově putoval do
fondu dětské onkologie.

Radní vyhlásili granty
Zdravého města pro rok 2011
dicapovaným občanům a seniorům)
9. Den pro podnikatele – (zapojení pod. sféry do aktivit Zdravého města, seminář, dotazníková
metoda)
10. Volné téma – S úsměvem jde
všechno líp.
"Tato témata jsme zvolili na základě pozitivních zkušeností z
minulých let. Jsou zaměřena na
udržitelný rozvoj našeho města a
na všechny skupiny obyvatel,"
vysvětlila politička Zdravého
města a místostarostka Alena Rašková. Uzávěrka pro podávání
projektů je 28. února 2011. -red-

Nalezená kočka už je doma!

střídaly slzy dojetí

V neděli 19. prosince 2010 se
rozezněly známé tóny nejslavnější české vánoční mše
Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“. V hlavním sále Městského divadla v Prostějově ji spolu se sólisty a výkonnými umělci orchestru Moravského divadla v Olomouci předvedl Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Sólové party přednesli Lucie
Kašpárková, Jana Nosková, Pavel Drápal, Vítězslav Šlahař,
varhanní sólo jsme vyslechli v
podání Vlasty Šafářové. Za dirigentský pult se opět postavila
Mgr. Bohumila Měchurová,
která každoročně celý koncert
připravuje. Však také poslední
dny byly nabité zkouškami a pilováním obtížnějších míst,
náročných na souhru sboru s orchestrem a sólisty.
Koncerty v předvánočním čase
bývají vždy i příležitostí k malému zastavení a setkání se zástupci politického a kulturního života města se zřizovatelem Cyrilo-

Žáci z Melantrišky připravili

Rada města Prostějova schválila vyhlášení grantů
Zdravého města pro příští
rok. Zájemci mohou zpracovat projekty na následující témata:
1. Oblast celoživotního vzdělávání
2. Zdravý životní styl, ochrana
zdraví, prevence zdraví
3. Škola podporující zdraví
4. Prevence v dopravní výchově
5. Popularizace vědy
6. Ochrana životního prostředí,
odpady
7. Zdravý pohyb
8. Žijeme spolu – (podpora han-

Salvy smíchu

Jaroslav Knejp v Divadle Point rozesmál i dojal početné publikum.
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V minulém čísle jsme zve- týden rovněž přišel dopis od
řejnili kuriózní pátrací re- štastné majitelky nalezené
laci po roztomilé kočičce, kočky. "Chtěla bych poděkokterá se ztratila své maji- vat tímto Prostějovskému Vetelce. Dočasné ubytování jí černíku i městské policii, že
poskytli strážníci Městské jste nám pomohli najít našeho
policie v Prostějově. A pro kocoura. Utekl nám z paračtenáře máme dobrou petu a nedal se chytnout, prozprávu, kočka je už doma u tože se bojí aut a hluku. Jste
své paničky!
moc hodní a slibuji, že ho bu"Dne 3. 12. 2010 byla na Bel- deme více hlídat, aby se to už
gické ulici nalezena kočka še- nestalo," napsala nám paní
dostříbrné barvy s bílou Vlková z Prostějova. -miknáprsenkou, delší srstí, s
černočerveným obojkem. Tuto zprávu jsme
zveřejnili na webových
stránkách města Prostějova přesně před týdnem. Příběh má šťastný
konec, majitelka této
kočky se přihlásila a
zvíře si převzala na služebně městské policie,"
potvrdila nám Jana Zaběhlý kocourek, který dva týdny
Adámková z Městské strávil na služebně městské policie, je
už šťastně doma u své majitelky.
policie v Prostějově.
Do naší redakce minulý

Do skladu technických služeb
navezli 120 tun soli a 400 tun písku
Loňská i ta letošní zima důkladně prověřuje připravenost technických služeb na
zimní údržbu. Důvodem je nejen bohatá sněhová nadílka,
ale především nově přijatý
tzv. chodníkový zákon, který
stanoví městům a obcím odpovědnost za úklid chodníků,
které jsou v jejich majetku.
Konkrétně v Prostějově tak
přibylo k zimní údržbě komunikací navíc bezmála 70 kilometrů chodníků a cyklostezek.
Situaci vloni komplikoval zejména vlhký sníh, který po spadu za nízkých teplot zamrzal a
vytvářel na komunikacích silnou ledovou vrstvu. Ta pak na
zemi vydržela prakticky po celou zimu. Společnost .A.S.A.
TS Prostějov společně s odborem komunálních služeb města
Prostějova podrobně vyhodnotily zkušenosti z náročné zimní
sezony v loňském roce a na letošní zimu již se intenzivně připravily. Zkontrolovat připravenost
a prohlédnout si techniku přišel

i nový místostarosta města Jiří
Pospíšil.
Vedení města rozhodlo, že i letos bude, udržovat většinu chodníků ve městě. Byl vypracován
podrobný grafický plán zimní
údržby, který si může každý
obyvatel Prostějova prohlédnout na webových stránkách
http://www.mestopv.cz a informovat se o způsobu a rozsahu
udržovaných komunikací.
Na zimní údržbu v Prostějově je
v současnosti vyčleněno devět
strojů, konkrétně vozy s pluhy a
radlicemi, sypače a v neposlední řadě speciály, sloužící k údržbě zastávek. Nově byly zakoupeny tři stroje na zimní údržbu v celkové hodnotě přesahující 1 680 000 korun. Do skladu posypového materiálu bylo
navezeno přes 120 tun soli a 400
tun písku, obojí určeno k posypu
chodníků a silnic. Pro kalamitní
počasí jsou uzavřeny smlouvy
na výpomoc se subdodavatelskými firmami, které v případě
potřeby dodají těžkou techniku
na odstranění zmrzlého sněhu.
Jiří Bigas, .A.S.A TS Prostějov
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Okrašlovací spolek města Prostějova vítal Vánoce PODĚKOVÁNÍ MĚSTU
Nový kalendář spolku pochválil i Ladislav Županič

Okrašlovací spolek města Prostějova pořádal v pátek v restauraci Národního domu
vánoční besídku, určenou pro
sponzory a příznivce spolku.
Slavnostní večer doprovázelo
vystoupení bubenického Orchestru Ivo Samiece z Opavy,
na programu byl také křest
kalendáře
Okrašlovacího
spolku na rok 2011 s fotografiemi Josefa France.
Úvod večera patřil videozdravici čestného člena Okrašlovacího
spolku a prostějovského rodáka
Ladislava Županiče. „Je mi moc
líto, že se nemohu zúčastnit vašeho vánočního bujaření,„ řekl
L. Županič s tím, že jej ho to mrzí o to víc, že nezná krásnější
dívčiny, panny a paní, než v Prostějově. „Snad ve Vrahovicích,„
dodal s úsměvem populární prostějovský rodák. Ve svém vystoupení také pochválil kalendář Kalendář Okrašlovacího spolku na rok 2011 pokřtil starosta města Miroslav Pišťák, po jeho levici fotograf Josef
Okrašlovacího spolku na rok Franc a předsedkyně spolku Milada Sokolová.
2011 s fotografiemi Josefa France, který má doma a bude se na vyvolal ve mně řadu až senti- níku jsem chodil na první rande, společně s Miladou Sokolovou a
něj denně dívat. „Je nádherný a mentálních vzpomínek. K ryb- také do knihovny jsem chodil, Josefem Francem starosta Proale v té době tam půjčovaly tak stějova Miroslav Pišťák. Večer
strašné knihy, jako Daleko od pokračoval vánoční nadílkou a
Moskvy nebo Žil jsem na Čukot- adventním veselím.
ce, že jsem tam přestal chodit,„ Připomeňme, že novodobá hisvyvolal v sále bouři smíchu. V torie Okrašlovacího spolku mězávěru Ladislav Županič popřál sta Prostějova (ten původní vznivšem krásný nový rok 2011. kl v roce 1873) začala v roce
„Především hodně zdraví, abys- 2007. Za dobu svého působení
te měli pevné nervy, úspěchy na spolek pořádal řadu akcí, spoluvšech frontách a taky hodně pen- pracuje s Kloboukovým kluěz, abyste ty peníze mohli ve bem, občanským sdružením
zdraví utratit. Moc se na vás Mylord, s ochránci přírody a datěším v příštím roce,„ uzavřel L. lšími. Duší Okrašlovacího spolŽupanič.
ku je jeho předsedkyně Milada
Na vánoční besídce Okrašlovacího spolku udával rytmus bubenický OrPoté přišel na řadu slavnostní Sokolová, současná radní města
chestr Ivo Samiece z Opavy.
křest kalendáře, jehož se ujal Prostějova.
-vevi-

V posledních letech nás často
uvádějí v úžas senzační zprávy o
tom, jak se v prestižních aukčních síních, obchodujících s
uměním, překonávají cenové rekordy. Moderní a současné výtvarné umění je předmětem milionových investic. Aféry současných mladých a nejmladších
výtvarníků jsou obsahem nejširších veřejných debat. Trochu
stranou pozornosti pak zůstává
činnost uměleckých galerií,
workshopů, sympozií a různých
aktivit neziskových organizací,
přibližujících výtvarné umění
domácích a zahraničních tvůrců
divákům, kteří se nacházejí mimo známá centra umění.
Většinou jde o prezentaci našich
mladých výtvarníků a u nás neznámých zahraničních umělců.
Do těchto aktivit se nedá investovat jako do akcií, profesionálního sportu nebo lukrativních
komodit, mezi které se bezesporu řadí i umění, lámající aukční
rekordy. Je to část odpovědi na
otázku, proč galeristé, kurátoři a
tvůrčí manažeři musí za své projekty v současné společnosti zas
a znova bojovat. Chybějí jim
sponzoři, dříve se říkalo osvícení mecenáši umění, a nemohou
se pochlubit atraktivními příběhy extravagantních tvůrců.
Proto je dobré zjištění, že mnohé

z umělecké tvorby zraje nejlépe a
radostněji mimo vřavu velkého
světa, mimo společenské výsluní, mimo permanentní mediální
humbuk. Dobře to znají organizátoři akcí, které podporují rozvoj mladého výtvarného umění,
a kurátoři výstav, festivalů,
workshopů a sympozií, kteří
upřednostňují více umělecká než
marketingová hlediska. Prestiž
tohoto způsobu práce s uměním
se buduje těžce a dlouho.
Mezinárodní sochařská sympozia Hany Wichterlové v Prostějově mají v uvedeném kontextu
veliké štěstí. Každoroční setkávání sochařů z celého světa,
ač je poněkud vzdáleno od uměleckých center, se pevně zapsalo
do povědomí široké umělecké i
laické veřejnosti.
Je to dáno tím, že pořadatel sympozií město Prostějov se veřejně
hlásí k uměleckému odkazu prostějovské rodačky sochařky Hany Wichterlové, jež je výtvarnými umělci respektována jako
první dáma českého sochařství.
Hlavním uměleckým komisařem prostějovských sympozií
od prvního ročníku až do své
náhlé smrti byl profesor Vladimír Preclík, vynikající představitel českého sochařství druhé
poloviny dvacátého století.
Uznávaná umělecká úroveň

sympozia je dána výběrem
účastníků odbornou komisí, jejímiž členy jsou známí čeští
umělci a pedagogové oboru sochařství.
Město Prostějov je známo nejen
svou architekturou například ve
stylu historismu, secese a kubismu. Daří se zde vrcholovým
sportům a je vysoce hodnocena
podpora podnikatelskému prostředí. O harmonickém rozvoji
města svědčí péče jeho představitelů o nezanedbatelný společenský segment, zahrnutý pod
všeobecný pojem kultura. Kultura má v Prostějově mnoho
dobrých značek podporovaných
představiteli města. K té dnes již
historické s názvem Wolkrův
Prostějov, která se týká oblasti
recitátorského umění, nově přibyla i značka ze sféry výtvarného umění - Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové. Za to je potřeba radním a
zastupitelům města upřímně poděkovat.
Přeji všem, kteří se s touto trpělivě budovanou značkou setkali
a v budoucnu budou setkávat,
aby jim přinášela potěšení z
tvorby a radost z aktivní účasti
při prezentaci současného výtvarného umění.
Miroslav Švancara, kurátor,
výkonný manažer MSSHW

Bohatství fotografie odhaluje II. Salon hanáckých fotografů

Galerie S hostí výstavu fotografů Josefa France, Luďka Mařáka a Ivo Snídala
V současné době mají nejen
žáci školy, ale i široká veřejnost
možnost shlédnout fotografie
tří umělců ze Spolku prostějovských fotografů Josefa France,
Luďka Mařáka a Ivo Snídala.
Fotografové svá díla vystavili v
Galerii S, která se nachází na
Středním odborném učilišti obchodním v Prostějově.
Spolek vznikl v roce 2009 jako
volné sdružení aktivních amatérských fotografů s podobnými zájmy i představami o společné činnosti. Jeho jádrem je skupina
přátel, kteří se scházeli už dříve
kvůli svému koníčku fotografování, cestování a k přírodě.
Galerie S ve škole funguje už od
roku 2002. „Galerii jsme vytvořili kvůli dětem, jež pocházejí ze
znevýhodněného prostředí a
které k umění nenajdou cestu tře-

ba za celý život. Chtěli jsme, aby
tedy alespoň ve škole měli k umění přístup, ale cílem bylo také vytvořit ve škole příjemné prostředí,„ řekl ředitel školy Milan Soukup. Seznam vystavovatelů je naplánován na celý rok. Vernisáže,
pozvánky, kulturní program a
ostatní věci pro chod galerie má
na starosti ing. Lošťáková z řad
pedagogického sboru. „Vždy je
výstava otevřena veřejnosti, které
to ani nepřijde, nenapadne se přijít podívat, možná právě proto, že
je ve škole. To mi však nevadí,
protože jsem rád, že umění je
přínosem hlavně pro děti a to je
rozhodující,„ dodal ředitel školy.
Konkrétně tato výstava se uskutečnila díky tomu, že na škole studuje syn Iva Snídala Martin, který zde již sám vystavoval. „Od
vzniku galerie poskytujeme vel-

Ředitel školy Milan Soukup spolu se svými žáky obdivuje fotografie Luďka Mařáka.
ký prostor i žákům nejen naší
školy, ale i jiných středních škol.
Dokonce se nemusí jedna ani o
školu prostějovskou. Když se mi
budou líbit výtvory žáků na nějaké škole třeba z Děčína, vůbec
není problém udělat v naší galerii

výstavu. Už u nás vystavovala i
škola z Velkých Opatovic,„ dodal
na závěr ředitel. Výstava potrvá
do 3. ledna a následovat bude
tvorba Michala Štefloviče. Dále
jsou v plánu třeba Iva Hüttnerová
nebo Josef Velčovský.
-vevi-

Děti zdobily Cipískův vánoční stromeček
Mateřské centrum Cipísek v
Prostějově se věnovalo poslední
dva týdny jak jinak než vánoční
tématice. Minulý týden maminky s dětmi nazdobily Cipískův
vánoční stromeček, kdy si samy
Děti s maminkami při zdobení
cukroví

děti vyráběly vánoční ozdoby.
Tenhle týden už byl program naplněn adventním tvořením,
zpíváním koled a také nemohly
chybět vánoční příběhy a povídání. „Zatím co děti tvořily
maminky si mezi sebou vyměňovaly nápady a recepty na
různé cukroví a jiné pochoutky.

Dokonce proběhla vzájemná
ochutnávka kuchařských výtvorů, které maminky donesly,„
řekla jedna z pracovnic v Mateřském centru Cipísek. Každý
den se sešlo asi deset maminek s
dětmi na obou pracovištích a
všichni se moc pěkně bavili.
-vevi-

Galerie Metro a prostory Regionálního informačního centra představují fotografie čtyřiceti čtyř fotografů v rámci II.
Salonu hanáckých fotografů,
který navazuje na řadu výstav,
setkávání a přehlídek s bohatou tradicí nejen v prostějovském regionu, ale také na Olomoucku.
Vernisáž se uskutečnila ve středu
15. prosince. „Druhý salon hanáckých fotografů ukazuje, že
fotografie je stále atraktivní formou vyjadřování současné myšlenky, pocitů i postoje. Vystavená díla dokazují, že v současné
fotografii nejde jen o prosté zachycení zajímavého momentu,
ale i o autorské umělecké gesto,„
uvedla Štěpánka Bieleszová,
olomoucká kurátorka.
Salon hanáckých fotografů je
novodobou obměnou výstav,
které se rozvíjely už na začátku
dvacátého století. Jako příklad

Kurátor výstavy Jiří Andrýsek se Štěpánkou Bieleszovou zahajují výstavu druhého salonu hanáckých fotografů.
lze uvést salon International z roku 1935, kde byli zastoupeni
umělci nejen z Evropy, ale také
Austrálie, Spojených států či Japonska.
Kurátorem salonu je prostějovský fotograf Jiří Andrýsek. „Salon prezentuje široké spektrum
fotografické tvoby autorů našeho regionu amatérských i profesionálních. Někteří z nich se prezentují pravidelně na jiných výstavách či soutěžích, jiní jsou na
počátku své umělecké dráhy.
Všichni se však snaží přinést své
jedinečné sdělení o tom, co objevili. Věřím, že salon hanáckých
fotografů je přehlídkou tvorby,
která návštěvníka obohatí o nové
poznání, dotvoří jeho pohledy na
současnou realitu i estetiku,„
uvedl Jiří Andrýsek.
Z celkového počtu vystavovate-

lů je jich více jak třicet z Prostějova a dílčím způsobem se zapojili i fotografové z olomouckého
regionu, jakými jsou Luděk Peřina, Ladislav Galgonek, Marie
Fialová či Břetislav Šmíd, nebo
také autoři z galerie Amadeus
Svatopluk Klesnil a Michaela
Spurná. Expozice nabízí divákům jak klasické analogové
snímky, tak i technické experimenty a v neposlední řadě barevné digitální tisky. Témat se
najde hodně, od cestopisných fotografií, vybroušených snímků
zvířat, montáží, skel, zátiší až po
inscenované fotografické koláže. Ze sportovního svět je zde
zachycen třeba i Jan Železný a
dále jsou zde umístěny fotografie s tématem reportáže, dokumentu nebo abstrahované fotografie.
-vevi-
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Minulý víkend provoněla tovačovský zámek vůně koření. Právě
koření byly věnovány letošní Vánoce na zámku, jejichž součástí
byla také expozice zaměřená na
historii koření v prostorách nově
otevřeného arkádového křídla. V
něm jeden z historických obrazů

byl také věnován Jindřichu Mořeplavci a Benátkám, odkud vyjela první loď do Číny pro náklad
dosud neznámého zboží. Vánoce
na zámku připravují každoročně
o.p.s. Tovačovský zámek ve spolupráci s Městem Tovačov.
-MiH-

Socha chlapečka v Němčicích
nad Hanou má jméno Šikulka

Vánoční koncert představil ‚lidušku‘ VÍDEŇSKÁ MISE V CÍLI. JAKÁ BYLA?

KONICE – Ve čtvrtek večer nebylo ve velkém sále konického
zámku k hnutí. Vánoční koncert
ZUŠ Konice byl zcela ‚vyprodán‘,
pro mnohé, kteří přišli až na poslední chvíli, zbylo jenom místo
na stání. Toto vystoupení žáků
ZUŠ však rozhodně nebylo jedinou příležitostí, kdy se mohou
představit veřejnosti.
„Byl to jeden z nejlepších koncertů,“ chválila úroveň vystoupení ředitelka ZUŠ Konice Vladimíra Horáková. Vánoční koncert byl protkán hlavně koledami a vystoupeními s navozujícími vánoční atmosféru. Na pódiu se vystřídala asi padesátka žáků, kteří chtěli dokázat, že
chození do ‚lidušky‘ rozhodně není
ztráta času, že pokud se někdo narodil s talentem, kterému je také ochoten něco obětovat, může vyniknout
mezi ostatními a třeba v tomto případě, sklidit odměnu v podobě zaslouženého potlesku. „Přímo v Konici a na pobočkách chodí na umělecké obory dohromady asi 250 žáků. Na tomto koncertu se jich před-

stavilo přibližně padesát,“ pokračuje V. Horáková. Jak říká, možnost
vystoupit dostávají ti nejlepší, kteří
se opravdu už mají čím pochlubit. A
zároveň je to pro ně také odměnou
za jejich píli a ochotu obětovat čas
nejen přípravě na toto vystoupení,
ale vůbec cvičení, aby se něco naučili. „Jde hlavně o žáky, kteří už něco umí, a taky tím, kdo takové při
vystoupení před publikem zvládne
svoji trému, která samozřejmě hraje
velkou roli. Neznamená to ale, že na
všech našich koncertech vystupují
stejní žáci,“ poznamenává ředitelka.
I tak se před publikem objevili i ti
nejmenší, například první ročník tanečního oboru. Řeč už byla o tom,
že vánoční koncert není jedinou příležitostí pro žáky se představit veřejnosti. Naopak, možností se pochlubit svým umem je během roku víc
než dost. ‚Koncertní sezóna‘ začala
už v listopadu podzimním koncertem, po vánočním pak čeká žáky
koncert komorní hudby v únoru,
pak jarní koncert, další je věnovaný
Dni matek, školní rok pak uzavírá

absolventský koncert a koncert pro
přípravky. Mezi tím jsou ještě třídní
přehrávky a další ‚interní‘ vystoupení. To se samozřejmě týká učebního
a tanečního oboru. Není v tomto
ohledu výtvarný obor trochu ošizený? „Dvakrát ročně se žáci představují na našich výstavách, jinak svoje práce obesílají do různých soutěží,“ dodává Vladimíra Horáková.
S konickou ZUŠ jsou také spojena
dvě hudební tělesa, která mají za sebou už opravdový krok do světa
‚velké muziky‘. Jde samozřejmě o
mládežnické dechovky Holóbkova
mozeka a Malohanácká muzika.
„Holóbkova mozeka je působí při
naší pobočce v Protivanově. Naopak Malohanácká muzika je opravdu výjimečný projekt, do kterého
jsou zapojeny tři ZUŠky, kromě naší také z Jevíčka a Velkých Opatovic. Takové propojení je opravdu
výjimečné a naopak pro žáky možnost se zapojit do těchto orchestrů
velmi motivující,“ poznamenává
ředitelka ZUŠ Konice. Jak dál říká,
pro mnohé je ZUŠ základem, po-

„To se skoro celý den mele pantem, tak není čas na deprese,“ říká Alpenstock

Na vánočním koncertu ZUŠ Konice se představil také taneční obor,
v tomto případě mladé baletky z pátého ročníku.
myslnou startovní čárou pro to, aby
se dál uplatňovali ve svých oborech
i na profesionální úrovni. Ať už pedagogické nebo přímo studiem na
konzervatoři se připravovat na muzikantskou dráhu. Všechno se to ale
samozřejmě odvíjí od kvalitní pří-

Před něco víc jak měsícem jsme
psali o plánované anabázi z Vídně
do Vídně. Tedy z vísky Vídeň nedaleko Velkého Meziříčí, do té
Vídně skutečné, císařské, mocnářské. Inu stalo se a naši poslové
dostáli cíle. Na cestu se vydávali
18. listopadu, na správnou adresu
Stephandome 3, Wien dorazili minulou sobotu. S Josefem ‚Alpenstockem‘ Klimešem, mimo jiného
také honosícím se titulem ‚Hanácké bórák‘, jsme si prohodili několik mailů, které měly vytáhnout
potřebné informace o průběhu
mise. Ale nakonec by bylo asi škoda přetvářet obsah rozhovoru do
jiné formy. Tak prostě zůstal takový, jak původně vznikl a asi ani výstižněji to ani napsat nejde.

pravy právě v začátcích a především
také příležitosti získávat ostruhy
před publikem právě třeba formou
školních koncertů, kde můžou mladí umělci také ochutnat první úspěchy v podobě potlesku publika. A to Jaká byla cesta? Bylo to takové,
určitě nikdo neodmítne.
–MiH- jak jste čekali, přišla krize?
Cesta nebyla nic moc, skoro pořád
jsme šli po silnicích. V podstatě to
bylo bez vzrušení, v klidu. Krize
žádná, jenom nachlazení, podchlazení, rýma, poslední úsek šel Čenda
Mikeš s virózou, bylo to pro něho
ním přivedl svůj majetek k bankro- utrpení, ale došel!!!
tu. „V současné době už pracuji na
další historické publikaci, která Co dělá poutník z Vídně do Vídně,
zmapuje panství Lichtenštejnů na když ho přepadne deprese z dlouMoravě v období po Bílé hoře,“ hé cesty?
prozradil autor. Publikační činnost Na depku nebyl čas, šli jsme tři, tak
Marka Vařeky je mimořádně inten- se nám to vyhnulo. To se skoro celý
zivní, během tří let vydal tři rozsáhlá
a významná díla čerpající z místopisu Plumlovska.
–MiH-

Historie plumlovského panství je spojena s Lichtenštejny
Plumlovský zámek a potažmo celé plumlovské panství je bezesporu velkým kusem historie Prostějovska. V edičním cyklu Documenta Liechtensteina Series Nova se před necelým měsícem
představil druhý titul, v němž se
historik a badatel Marek Vařeka
zaměřil na dějiny této významné
části našeho regionu ve vztahu k
Lichtěnštejnům, kteří panství

vlastnili téměř čtyři stoleté.
Lesk a sláva, ale také úpadek a
bankrot. To je historická chronologie spousty šlechtických rodů. Jaký
historický obraz mají Lichtenštejnové, konkrétně na plumlovském
panství, které vlastnili od roku 1599
až do roku 1931? I na to se snaží najít ve svých knihách odpověď Marek Vařeka. Ta první dostala název
‚Urbář Plumlovského panství z ro-

ku 1624‘, další svoji publikaci se
rozhodl věnovat Lichtenštejnům a
Lichtenštejnsku v celé historii od
pravěku až po současnost. „Před rokem jsem byl na dovolené přímo v
Lichtenštejnsku a tam jsem získal v
archivu ve Vaduzu velmi cenné informace, které se staly základem této publikace. Další jsem pak čerpal
v archívech v Rakousku, Brně a ze
zahraniční dostupné literatury. Dě-

jiny jsem uspořádal jako chronologický přehled od pravěku až po 21.
století se zvláštním důrazem na antické období a středověk,“ objasnil
vznik publikace.
Jeho prvotinou byla monografie
„Jan z Pernštejna 1564 až 1597,
hospodářský úpadek Pernštejnů“.
V ní se zabýval dalším výrazným
vlastníkem plumlovského panství,
který svým rozmařilým hospodaře-

den mele pantem, tak není čas na de- Na jaře se těším na pochod z Katovic
prese.
do Mnichova, pochod přes tři státy
za jednu hodinu!
Kolik dní jste to ve skutečnosti šli?
Deset.
Bolí tě nohy?
Ne, jenom prochlazená achilovka,
Jak to teda bylo s tím, že jste si sem starší zranění, tělo se už dost ozývá,
tam odskočili domů?
byť jsem ještě junák!!!
Bylo to o čase, chodíme do práce.
Ubytování stojí dost peněz, tak jsme Jaké máš novoroční ‚bórácky‘
to řešili přespáním v Brně a doma.
předsevzetí?
No, něco mám v plánu, ale neproJak jste oslavili, že jste v cíli?
zradím, protože by se na mně kámoNijak, mazali jsme na metro a odjeli ši vykašlali a já už bez nich nemůžu
na kraj Vídně k odstavným garážím, nikam jít. Co prozradím je, že se
odkud nás kamarádi odvezli do Brna. Ve Vídni jsem byl několikrát, takže tam už nic nehledám. Stejně byla
hrozná kosa, rozbředlý sníh a neskutečný vítr.

chystáme jít kolem Dyje – to je rozc- Jara je můj vodič a mele pantem. Tavičení, pak asi kolem Moravy a hlav- ky už hůř vidí, ač mu ještě není ani 50
ně to, co neprozradím.
let, tak mu musím půjčovat svoje
optické pomůcky a občas natočit
Co by se dalo dodat do kolonky mapu správným směrem. Já ten
‚RŮZNÉ‘?
směr poznám, ale zase nevidím na
Mám ujito letos 700 km, na víc nebyl mapu, tak to nějak dáváme dohročas a zdraví. Občas mně trápí choro- mady, zatím úspěšně.
by. Jinak chci poděkovat kamarádům Jarovi Záklasníkovi z Brna a Tak krásné, dobré a šťastné další
Čendovi Mikešovi z Prostějova. cesty. A kdo ví, třeba nakonec vyČenda je na fotce ten vetchý stařík jde to, co si domlouváme už spou(67 let), který má napochodováno le- stu let. Tak třeba následující rok
tos 1200km! Společník na cesty je bude konečně letopočtem naší midobrý, pořád jde a nemele pantem. se společné.
Miloslav Havelka

Komu jste předali poselství?
Průvodci v kostele, protože farář tam
měl být až v neděli ráno.
Přinesla ti vídeňská anabáze nějaké ponaučení do tvých bohatých
cestovatelských zkušeností?
Jo, že už nikdy nepůjdu do Vídně
pěšky!
Jsou ještě jiná místa, která by šla
tak propojit (třeba z Prostějova do
Prostějova nebo z Pěnčína do Pěnčína apod.)
Je jich dost, ale už to asi nezkusím.

Cílová fotografie. Po absolvování necelých 200 kilometrů je trojice vídeňských poutníků na správné adrese Stephandome
3, Wien. Jak říká Josef Kliměš (vlevo), přinesl si ponaučení, že do Vídně už pěšky nikdy nepůjde.

Muzeum
vyprávělo
příběhy
kočárů
Recyklohraní, aneb sešlápni a ušetříš!
Na klenovické škole teď s napětím čekají na body

Od 2. října mají v Němčicích
nad Hanou novou kašnu se sochou chlapečka, jejímž autorem
je zlínský sochař Radim Hanke.
Starostka obce Ivana Dvořáková
vyhlásila soutěž pro děti z obce,
které posílaly návrhy, jak by se
mohl chlapeček nazývat. V so-

Křest sochy chlapečka, který má
od soboty jméno Šikulka
botu 18. prosince byla konečně
slavnostně pokřtěna jménem Šikulka. Mezi návrhy byly také
jména Němčáček nebo Honzík.
-vevi-

Již třetím rokem jsou žáci Základní školy Klenovice na Hané
zapojeni do soutěže RECYKLOHRANÍ. Smyslem soutěže
je motivovat děti ke správné
ekologické likvidaci odpadu.
V tomto případě se jedná o použité baterie a starou, už nepotřebnou, drobnou elektroniku. Tento

celostátní projekt pořádá společnost ASEKOL. Za odevzdaný odpad a účast na dalších úkolech žáci dostávají body, které pak promění za některou hodnotnou cenu. V minulosti tak žáci získali
například DVD přehrávač.
V posledních dnech někteří žáci
psali krátkou slohovou práci na

téma „První elektrospotřebič
mých prarodičů„. Tento týden se
dvě třídy pustily do plnění úkolu
týkajícího se PET lahví. Žáci nejdříve naplnili nádobu o známém
objemu nesešlápnutými lahvemi
a dobře je spočítali. Potom každou lahev pečlivě sešlápli a opět
naplnili tutéž nádobu. Pak vypo-

Vánoční dílny v protivanovské škole
Základní škola Protivanov připravila ve čtvrtek pro všechny žáky, rodiče a veřejnost Vánoční
dílny. Zájemci si mohli zhotovit
stromečky, přáníčka, ozdobit perníčky, vyrobit vánoční dekorace a
krabičky. “Zároveň v prostorách

školy pořádáme výstavu výtvarných prací našich žáků z průběhu
celého roku,” uvedl Josef Sedláček, ředitel školy.
Výtvarných dílen se účastnili žáci od prvních do devátých tříd.
-bp-

Děti ze "základky" v Klenovicích na Hané se učí správně likvidovat odpad.
čítali rozdíl mezi počtem sešláp- Vše vyfotili a odeslali na určenou
nutých a nesešlápnutých PET adresu. S napětím teď očekávají,
lahví, které do nádoby vešly. kolik bodů pro školu získají.
Společně pak vysypali tento odpad do správného kontejneru.
Mgr. Helena Kaprálová

Děti vyráběly vánoční ozdoby z papíru, korálků, drátu, ...

Opět proběhla prodejní vánoční výstava ve Víceměřicích
V obci Víceměřice se už po několikáté uskutečnila prodejní vánoční výstava. Tu organizovala
zahrádkářská organizace Víceměřice. Lidé mohli nejen obdivovat, ale i zakoupit výrobky svých
spoluobčanů, kteří vlastními silami výrobky na prodejní výstavu
vytvořili. Sortiment byl opravdu
široký. Byly zde pletené ozdoby
na stromek, fotografie zasněžené
obce, krásné malované kameny,
krmítka pro ptáky, papírový betlém, různé podstavce na svíčky,

malované svíčky, věnce pletené i
jiné a také jablka z místní úrody.
„Nedávno jsme vydali také knížku o Víceměřicích a její historii.
Pro ty, co neradi čtou jsme vydali i film. Ten se celý víkend promítal v prostorách obecního úřadu. Knihu i dvd s filmem bylo
možné také zakoupit,„ řekl místostarosta obce a předseda zahrádkářů ve Víceměřicích Ludvík Ševčík.
Občané nosili také cukroví na
ochutnávku a vyměňovali si růz-

né recepty. Byla to prodejní výstava, kde si cenu za výrobek určili samotní výrobci, takže krásné
věci s vánoční tématikou, které je
k dostání v obchodech za dost peněz, zde prodávali jen za symbolickou částku. „Určitě bude stát za
to i ochutnávka sterilované zeleniny a ovoce spojená se soutěží ke
konci ledna, na kterou jsou všichni zváni,„ srdečně pozval Ludvík
Ševčík. O dalších akcích agilních
zahrádkářů z Víceměřic budeme
informovat.
-vevi-

... pomáhaly i paní učitelky, na snímku Jitka Mudrochová, ...

Doloplazy: Besídka dětí a beseda pro seniory v jednom
Sobotní odpoledne v Doloplazích se neslo v duchu Vánoc.
Uskutečnila se zde vánoční
besídka, která proběhla v
místním kulturním domě.
Vystoupily zde děti z Mateřské
školky v Dolo-plazích, Základní školy Nezamyslice, Základní
umělecké školy Nezamyslice a
Základní umělecké školy Bro... keramickou dílnu vedla Michaela Ondroušková.

dek u Prostějova. Různá vystoupení nacvičily s dětmi jejich učitelky a všem se to moc
líbilo. Samozřejmě se recitovalo, zpívalo, hrálo na různé hudební nástroje a k vidění byla
spousta jiných představení,
která se dětem moc povedla a
byla oceněna potleskem.
Po skončení besídky bylo při-

Děti z Mateřské školky Doloplazy nacvičily vystoupení jako mažoretky

praveno posezení pro seniory.
„Dělá se každým rokem a je to
pěkné. Vždy je zde k oslavě nějaké jubileum a spousta věcí k
povídání. A když už se starší
obyvatelé obce sejdou, pěkně
se pobaví a je i spousta zábavy
při vzpomínkách na vtipné události z jejich života,„ doplnila
ředitelka Mateřské školky Doloplazy Vlasta Matoušková.
-vevi-

ČECHY POD KOSÍŘEM –
Poslední ze série adventních
setkání v Muzeu historických
kočárů v Čechách p/K připadlo na tuto sobotu. Téměř do posledního místečka zaplněný
prostor improvizovaného hlediště mezi expozicí kumštu starých řemeslníků dýchalo
zvláštní atmosférou. Nejen duchem Vánoc, ale i úctou k těm,
co za několik staletí při výrobě
těchto unikátních exponátů dokázali.
A symbolický projev úcty samozřejmě patřil také Václavu Obrovi, bez něhož by byla spousta
dnes zrestaurovaných a vystavených kočárů už dávno jen překážejícím harampádím. V nejednom případě doslova z torza dokázal s těmi, které se mu podařilo
‚vtáhnout‘ do svého světa, vytvořil unikátní skvost, který mohou
závidět a proslulá muzea ve Vídni, Moskvě, či Paříži. I přesto se
vždy s pokorou obrací ke starým
řemeslnickým mistrům, kteří v
podmínkách, které doba nabízela, dokázali vyrobit něco tak
úžasného a řemeslně dokonalého. Jeho vyprávění je strhující a
asi jenom málokdo odolá tomu se
nechat aspoň na okamžik přenést
do atmosféry dob dávno minulých, kdy právě tato vskutku
umělecká díla původně vznikala.
Přitom každý z nich má svůj příběh, o každém se dá vyprávět. A
dnes už do jejich životopisu bezesporu patří také příběhy další – o
tom, jak byly nově objevovány a
zachraňovány, o tom, jak se po
spoustě peripetií dostaly až do
Čech p/K, kde jim ruce restaurátorů vdechly nový život. To, že
jeho snažení má opravdu smysl,
má nezvratitelný důkaz: během
loňských adventních večerů
představil svoji myšlenku zachránit největší smuteční kočár
všech dob vyrobený v Plzni firmou Brožík. To, co před rokem
mělo pouze podobu fotografií s
prosbou o podporu, má dnes už
skutečnou tvář. Smuteční kočár
už opravdu stojí na výstavní ploše muzea a postupně se připravuje jeho kompletní restaurování.
Během adventních večerů Václav Obr představil návštěvníkům
také dva nově zrestaurované kočáry. Jedním ze zmiňovaných
‚nových‘ kočárů je tzv. ‚Calasche‘, který pochází někdy z roku
1850 a původně patřil na buchlovský zámek. „Patřil rodu Bertoldů, ale dodnes není jasné, kdo
ho vyrobil. Akorát při restaurování bylo na jednom místě vypsané
písmeno ‚B‘, což může být označení tehdejšího výrobce nebo také to, že patřil právě rodu majite-

Zaujetí, se kterým Václav Obr vypráví příběhy svých kočárů, je strhující. Rozhodně má být ale také na co pyšný.
lů zámku,“ nabízí vysvětlení.
Tím druhým kočárem je tzv.
Phanteon, kterým svého času jezdil správce pivovaru ve Velkých
Popovicích. Na řadu přišel také
opravdový poklad. „Tou třetí
událostí je něco, co asi nečekal a
ani nedoufal v to nikdo. Při otevření skříně ve skladišti arcibiskupského paláce v Olomouci byl
objeven zlatý přehoz na kozlík,
který patří ke ‚zlaté karose‘ (monumentální arcibiskupský kočár,
který je nyní vystaven v muzeu),“
prozradil sběratel a restaurátor.
Sobotní večer měl také výjimečného hosta v podobě olomouckého hejtmana a senátora Martina
Tesaříka, který ovšem rozhodně
nebyl v muzeu poprvé, a jak Václav Obr poznamenal, nebýt spolupráce s ním i jeho předchůdcem
Ivanem Kosatíkem, potažmo tedy nebýt podpory Kraje, kočárové muzeum by dodnes asi nestálo. „Pokud někomu chceme ukázat, čím jsme světoví, musíme
hledat to, co je kolem nás a co vychází z nás,“ řekl Martin Tesařík.
Jak také podotkl, při přípravě
červnové návštěvy prezidenta
Václava Klause v Olomouckém
kraji byl moc rád, že mohl do programu zařadit také něco tak unikátního, jako je návštěva Muzea
historických kočárů v Čechách
p/K. A jak se ohlíží za adventními
večery přímo jejich protagonista
Václav Obr? „Je nádherné, když

se podaří návštěvníky zaujmout a
aspoň na okamžik vtáhnout do této atmosféry. Muzeum vzniklo
jako hold těm, kdo dokázali ve
skromných podmínkách vyrobit
něco tak úžasného. Naši úctu si
rozhodně zaslouží a je to také důvod, proč to všechno děláme,“ říká Václav Obr. Jak ovšem dál ještě prozradil, zájem o adventní večery byl takový, že se v omezené
kapacitě nemohlo dostat na

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

všechny, kteří se sem chtěli přijít
podívat. Proto ještě jako ‚bonus‘
připravili večer tříkrálový. Ten v
muzeu proběhne v pátek 7. ledna
od 18 hodin. Na telefonním čísle

608 610 324 je možné si objednat
rezervaci už nyní. Je totiž dost
možné, že ani koncert tak nějak
navíc nepokryje zájem těch, co
by sem chtěli přijít.
–MiH-
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Vítejte na světě

Lucie a Barbora Hrudovy
13. 12. 2010, 46, 45 cm/2,75, 2,70 kg
Konice

Denis Látalová

Anna Khýrová

10. 12. 2010, 51 cm/3,70 kg
Brodek u Prostějova

13. 12. 2010, 50 cm/3,80 kg
Horní Štěpánov

Elisabeth Maiová

Lucie Mišovicová

Jolana Dostálová

Laura Maksalon

13. 12. 2010, 50 cm/3,25 kg
Mořice

13. 12. 2010, 50 cm/3,00 kg
Prostějov

14. 12. 2010, 53 cm/4,10 kg
Suchdol

14. 12. 2010, 47 cm/2,90 kg
Vícov

Štěpán Kiš

David Škop

Patrik Vincenec

13. 12. 2010, 52 cm/3,65 kg
Dobromilice

13. 12. 2010, 52 cm/2,60 kg
Kralice na Hané

12. 12. 2010, 46 cm/2,80 kg
Kostelec na Hané

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci
Týden co týden po dobu půldruhého měsíce jsme všem náruživým perníčkářům a sběratelům
přinášely originální recepty, z nichž jste si postupně mohli skládat svoji předvánoční minikuchařku až do konečné podoby, kdy vám nabízíme poslední dílek této zajímavé série. Jsme rádi,
že tato zbrusu nová a ojedinělá nabídka vyvolala mezi vámi skutečně velký ohlas a že rubrika
„DÁREK OD NÁS PRO VÁS!“ si najde své místečko. Celkem tedy šestidílný seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku určitě před vánočními svátky potěšil nejen všechny hospodinky, cukráře i cukrářky. Ostatně čas vánoční už je doslova 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 jsme vám tak v těchto dnech v
každém čísle přinesli tradiční či originální recepty z dílny domácí kuchyně, přičemž ze šesti perníčkových variací jste si klidně mohli složit svoji vlastní „minikuchařku“, z níž uděláte pro své
nejbližší ty skutečné dobroty a vaše vánoce budou zase o něco sladší...
A 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 další tipy děkujeme!
Věříme, tedy, že jsme vás před letošními Vánocemi nejen patřičně naladili, ale třeba i pomohli k
tomu, aby jste měli svátky ještě o něco více sladší..
V případě, že byste si chtěli pořídit kompletní soubor receptů, můžete si i v těchto dnech brožuru s příznačným názvem „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ zakoupit přímo v naší redakci na Olomoucké ulici. My vám každopádně přejeme šikovné ruce, dobrou chuť a ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
-pk, kk-
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05:59 Snídaně
s Novou
08:30 Stefanie VIII (42)
09:25 Past
11:25 Tescoma s chutí
11:40 Lenssen & spol.
12:30 Můj přítel
Monk VI (4)
13:25 Superman IV (13)
14:20 Hvězdná brána:
Atlantida IV (12)
15:10 Kobra 11 X (3)
16:05 Beze stopy (15)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:40 Dr. House IV (16)
18:35 Ulice (1901)
19:30 Televizní noviny
20:00 Okresní přebor (16)
20:40 Víkend
21:20 Mentalista II (22, 23)
23:00 Námořní
vyšetřovací
služba VII (6)
23:45 Poker
After Dark
00:30 69 rozkoší
pro smrtelníky (14)
01:00 Novashopping
01:20 Střepiny
01:40 Áčko
02:20 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď si hrát (67/78)
09.00 - StarDance IV
...když hvězdy tančí
10.15 - StarDance IV
...když hvězdy tančí
11.00 - Cirkus Orient
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (19/54)
15.10 - Zábavná škola
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Děti točí hrdiny (16/16)
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 - Cukrárna (7/13)
21.05 - Na cestě po Bretani
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Přísně tajné vraždy
22.35 - Stalingrad
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Politické spektrum
01.20 - Na velikosti
záleží
01.50 - Doktorka
Quinnová IV
02.35 - Náš venkov
02.55 - Sváteční slovo
03.00 - Cesty víry:
Moc světská
03.20 - Křesťanský
magazín
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události
v regionech

Pondìlí

05.00 - Kaleidoskop
05.25 - Chcete je?
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.15 - Andersenovy pohádky
06.20 - Kryštof a nebeský kůň
06.30 - Inami (21/26)
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Cesty do krajin
půlnočního slunce
07.50 - Bonbónky světa
08.10 - Historické minipříběhy
08.20 - Krásy evropského
pobřeží
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
11.05 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Vyzkoušejte si...
12.20 - Případ pro ombudsmana
12.35 - Hudební mozek
13.30 - Hennings Haus (5/5)
13.45 - Anglicky s dětmi (6/6)
13.55 - Tak to vidím já (5/7)
14.10 - Legenda o Vánocích
15.25 - Medúza
16.05 - Poslední lovci
16.55 - Dobrodružství vědy
a techniky
17.25 - Stormbreaker
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Toulavá kamera
19.30 - Objektiv
20.00 - Stalinova poslední čistka
21.00 - Neznámí hrdinové
21.30 - Krásný ztráty
22.00 - Červený trpaslík
22.25 - Terra musica
22.55 - Making of
23.25 - Legendy 60 (2/2)
00.20 - Vzkaz Ludmily
Kybalové
00.35 - Knižní svět
00.50 - Čtenářský deník...
01.05 - Cesta zpět po spálených
mostech
01.30 - Kuchařská pohotovost
02.00 - Osudové okamžiky
02.15 - Ilustrované fejetony
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (17)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:45- Klukoviny
Toma a Jerryho
08:15- Přátelé III (24)
08:55- Zprávy TV Prima
09:25- M*A*S*H (135)
09:50- M*A*S*H (136)
10:15- Zločiny v zahradách II
11:05- To je vražda, napsala III
12:00- Policie Hamburk IV (10)
12:50- M*A*S*H (137)
13:15- M*A*S*H (138)
13:40- Will & Grace V (1)
14:05- Policejní divize II (3)
14:55- JAG X (8)
15:45- Julie Lescautová III (9)
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- Základ rodiny
22:00- Letní vzplanutí
23:55- Kleopatra (2/2)
02:10- Volejte Věštce
03:55- Výklad snů
04:50- Autosalon

20. 12. 2010

05:00 Novashopping
05:59 Snídaně s Novou
08:30 Stefanie VIII (43)
09:25 Přítel pod
stromečkem
11:10 Tescoma
s chutí
11:15 Lenssen & spol.
12:05 Můj přítel
Monk VI (5)
12:55 Superman IV (14)
13:50 Co mám
na tobě ráda IV (8)
14:20 Hvězdná brána:
Atlantida IV (13)
15:10 Kobra 11 X (4)
16:10 Beze stopy (16)
17:00 Odpolední
Televizní noviny
17:40 Odložené případy (1)
18:35 Ulice (1902)
19:30 Televizní noviny
20:00 Santa má bráchu
22:10 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní
oběti X (9)
23:00 6. batalion
01:05 Kriminálka
Miami V (8)
01:50 Novashopping
02:10 Áčko
03:25 DO-RE-MI
04:10 Stefanie III (4)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Krajkový šátek
10.30 - Film o filmu
Peklo s princeznou
10.55 - Hledač pokladu
11.15 - Koncert
pro betlém
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.20 - Okouzlení VIII (20/54)
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (9/16)
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 - Hercule Poirot XII
21.35 - Tak neváhej a toč!
22.00 - Krotitelé dluhů III.
22.30 - Annin dům (2/2)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Doktorka
Quinnová IV
01.00 - Vracaja sa dom
od Betléma
01.25 - Divadlo žije!
01.50 - Terra musica
02.20 - Chcete mě?
02.35 - Sólo pro...
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 - Andersenovy
pohádky (2/7)
06.05 - Kryštof a
nebeský kůň (2/7)
06.15 - Inami (22/26)
06.40 - Záhady
Toma Wizarda
07.00 - Kluci v akci
07.20 - Hennings Haus (5/5)
07.35 - Anglicky s dětmi (6/6)
07.45 - Opera nás baví
08.05 - Tančící skály (16/16)
08.25 - Postřehy odjinud
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie:
Lobo - vlk,
10.35 - Vzkaz
Ludmily Kybalové
10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Auto Moto Revue
15.15 - Evropský manuál
15.35 - Hledání ztraceného času
15.55 - Filmy
z Václaváku (12/13)
16.15 - Svět zázraků
16.45 - Výjimečná architektura
17.35 - Vítejte v Tate galerii
17.40 - Paleta času
18.00 - Televizní klub
neslyšících
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Adult English Zone
20.00 - Moll Flandersová
22.05 - Český západ
22.35 - Kontexty
23.30 - Q
23.55 - Sladký kal
01.35 - Na cestě po Bretani
02.00 - Sabotáž
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (18)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace V (1)
08:40- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:25- VIP zprávy
09:40- Svět 2010
10:15- M*A*S*H (137)
10:40- M*A*S*H (138)
11:05- To je vražda,
napsala III (2)
12:00- Policie
Hamburk IV (11)
12:50- M*A*S*H (139)
13:15- M*A*S*H (140)
13:45- Will & Grace V (2)
14:10- Policejní divize II (4)
15:00- JAG X (9)
15:50- Julie Lescautová III
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
21:10- Ano, šéfe!
22:15- Případ Pelikán
00:45- Expres foto
02:25- Volejte Věštce
04:15- Výklad snů

21. 12. 2010

05:59 Snídaně
s Novou
08:30 Stefanie VIII (44)
09:25 Santa má
bráchu
11:30 Tescoma
s chutí
11:45 Lenssen & spol.
12:35 Můj přítel
Monk VI (6)
13:25 Superman IV (15)
14:20 Hvězdná brána:
Atlantida IV (14)
15:10 Kobra 11 X (5)
16:05 Beze stopy (17)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:40 Odložené případy (2)
18:35 Ulice (1903)
19:30 Televizní noviny
20:00 Kung Fu
Panda slaví svátky
20:30 Comeback
21:05 Dr. House VI (22)
21:55 Predátor
z hlubin
23:25 Kriminálka
Miami V (9, 10)
00:55 Novashopping
01:15 Ptákoviny
02:00 Tabu
03:30 Zvířátka
v pohodě (7)
03:50 DO-RE-MI
04:40 Stefanie III (5)
05:25 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jak se vede, sousede?
09.45 - Ze Soboty na Šimka
10.40 - Píseň pro
Rudolfa III. (8/8)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.15 - Okouzlení VIII (21/54)
15.10 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (25/26)
16.15 - Tak to vidím já (6/7)
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 (6/7)
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 - Pošta pro tebe
21.00 - Sportovec roku 2010
22.30 - Na stopě
22.55 - Milenky III (4/4)
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Jak se vede, sousede?
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Letecké
katastrofy III.
01.25 - Doktorka
Quinnová IV
02.15 - Přísně tajné
vraždy
02.30 - Československý
filmový týdeník
02.45 - Krotitelé dluhů III.
03.10 - Výjimečná
architektura: Devon
04.00 - Televizní klub
neslyšících
04.30 - Události
v regionech

Støeda
Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Doktor hledá místo
10.35 - Tajemství
mořské panny
11.20 - Popové Vánoce
12.00 - Polední události
12.30 - S bráchou na Aljašce
13.30 - Chobotnice z II. patra
14.30 - Divnopis
14.40 - Willy Fog na cestě za
dobrodružstvím (24,25/26)
15.30 - Král z džungle (24/26)
15.55 - Zpívánky
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (21,22/26)
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 - Anděl Páně
21.40 - Hana Zagorová
v Lucerně
22.35 - Daphne
05.00 - Auto Moto
00.05 - Californication II
Revue
00.35 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Andersenovy pohádky
00.40 - Milenky III (4/4)
06.10 - Inami (23/26)
01.30 - Hledač pokladu
06.30 - Kryštof a nebeský kůň
01.50 - Kde bydlely
06.35 - Pat a Mat se vrací
princezny
06.50 - Krásy evropského
02.10 - Poutní místa
pobřeží
02.30 - Hledám práci
07.00 - Chalupa je hra
02.50 - Dobrodružství
07.25 - Adult English Zone
vědy a techniky
07.50 - Chcete je?
03.20 - Rodina a já
08.00 - Ptáčata
03.40 - Hudební toulky
08.30 - Panorama
s Ladislavem
09.10 - Příběhy o telátku (6/7)
Smoljakem
09.20 - Osudové okamžiky
03.55 - Divnopis
09.35 - Babylon
04.00 - Kultura
10.00 - Hitlerovo východní
v regionech
Prusko
04.30 - Události v regionech
11.00 - Svět zázraků
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Kluci v akci
12.25 - Černé ovce
06:25 Záhady
12.40 - Reportéři ČT
13.20 - Postřehy odjinud
přírody
13.30 - Věříš si?
06:45 Tichá noc
13.55 - Záhady Toma Wizarda 07:40 Milionové
14.10 - Věda je detektivka
Vánoce
14.35 - Pomáhejme si
09:30 Chobotnice
14.55 - Chcete mě?
z II. patra
15.10 - Espiritu Santo (1/2)
11:15 Vánoční
16.05 - Jak to viděl středověk
prázdniny
17.05 - Medicína pro
13:00 Kung Fu
21. století
Panda slaví svátky
17.20 - PORT
13:25
Jako kočky a psi
17.50 - Přidej se
14:55 Pane,
18.05 - Nedej se
vy jste vdova!
18.30 - Hledám práci
16:50 Vánoce naruby
18.55 - Zprávy v českém
18:35 Ulice (1904)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.05 - Sabotáž
20:00 Budiž světlo
19.30 - Adult English Zone
20.00 - Ta naše povaha česká 21:45 Banditi
20.30 - Syn luny
00:00 Ďábelská lest
22.15 - Dokumentární klub
01:45 Novashopping
23.15 - 10 položek a méně
02:05 Kriminálka
00.35 - Film o filmu: PIKO
Miami V (11)
00.50 - Krásný ztráty
02:50 Rady ptáka
01.15 - Politické spektrum
Loskutáka
01.45 - Q
03:50 DO-RE-MI
02.10 - František Drtikol
04:35 Stefanie III (6)
02.30 - Dobré ráno
05:25 Novashopping

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (19)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace V (2)
08:45- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:25- VIP zprávy
09:45- M*A*S*H (140)
10:15- To je vražda,
napsala III (3)
11:10- Policie
Hamburk IV (12)
12:05- M*A*S*H (141)
12:35- Will & Grace V (3)
13:00- Policejní divize II (5)
13:50- Jeden a půl policajta
15:35- Dave
17:40- Regionální
zpravodajství
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 magazín
21:10- Láska nebeská
23:40- Don Juan DeMarco
01:25- Nezkrotná touha
03:05- Volejte Věštce
04:50- Výklad snů

22. 12. 2010

05.00 - PORT
05.30 - Správy STV
06.00 Andersenovy
pohádky (4/7)
06.05 - Inami (24/26)
06.30 - Kryštof a nebeský kůň
06.40 - Tak to vidím já (6/7)
07.00 - Pod pokličkou
07.25 - Adult English Zone
07.50 - Medicína
pro 21. století
08.10 - Chcete mě?
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letecké katastrofy III.
10.35 - Náš člověk v Paříži
11.05 - Rodinné stříbro
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Křesadlo
13.00 - Bludiště
13.30 - Chalupa je hra
13.55 - Černé ovce
14.10 - Blízko nebe
14.40 - Malá farma
15.10 - Bohové a hrdinové antických mýtů
15.30 - Počesku
15.40 - Toulavá kamera
16.10 - Kvarteto
16.40 - Prizma
17.05 - Kus dřeva ze stromu
17.20 - Videoatlas naší přírody
17.30 - Bonbónky světa
17.55 - Pavel Tigrid - Evropan
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Medúza
19.40 - Film o filmu
Zemský ráj to na pohled
20.00 - Historie.cs
21.00 - Ptáčata
21.30 - Mámo, táto, obejmi mě
22.30 - Havana Blues
00.20 - Posezení s ...
00.50 - Až do ticha
01.45 - Kus dřeva ze stromu
02.00 - Videoatlas
02.10 - Bonbónky světa
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant
a perla (20)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta
Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:05- Will & Grace V (3)
08:45- Grinch
10:40- Rodinné trampoty
oficiála Tříšky
12:20- Sám doma
14:15- Rolničky,
kam se podíváš
15:50- Láska
na inzerát
17:40- Regionální
zpravodajství
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- Pyšná princezna
21:40- Noci s nepřítelem
23:30- Guru
01:10- TOP STAR
magazín
02:05- Volejte Věštce
03:50- Rodinné trampoty
oficiála Tříšky

23. 12. 2010

06:25 Tom
a Jerry
07:45 Princ
a chuďas
09:30 Třetí princ
11:00 Hrátky
s čertem
12:40 Mr. Bean
13:05 Shrekoleda
13:30 Z pekla štěstí
15:35 Šťastný a veselý
Madagaskar
16:05 Šíleně smutná
princezna
17:40 Televizní noviny
18:00 Ulice (1905)
18:50 Princezna
se zlatou hvězdou
na čele
20:10 Tři oříšky
pro Popelku
21:40 Koření života
23:25 Konec starých časů
01:00 Melissa P.
02:40 Novashopping
03:00 Koření života
04:40 Pop Corn TV
05:30 Novashopping

05.00 - Inami
(25/26)
05.20 - Děti
točí hrdiny (16/16)
05.35 - Kouzelná
školka
06.05 - Sezame,
pojď si hrát
06.30 - O princezně,
která nesměla
na slunce
07.00 - Čarodějnice
školou povinné
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Co takhle svatba,
princi?
11.15 - Jakub Jan Ryba:
Česká mše vánoční
11.55 - Den přeslavný
12.00 - S bráchou
na Aljašce (2/4)
13.00 - Zlatník
Ondra
14.05 - Chobotnice
z II. patra (2/4)
15.05 - Jingle
bells
15.10 - Štědrý den
v Kouzelné školce
15.50 - Byl jednou
jeden král
17.30 - Kouzelná tetička
Valentýna
18.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
18.35 - Losování
Euromiliony
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.50 - Zpívánky
19.00 - Peklo s princeznou
20.45 - Veselé vánoční
(pří)hody 2010
21.40 - August Rush Melodie mého srdce
23.30 - Koledy:
Tady a teď
00.00 - Půlnoční
bohoslužba
01.15 - Noc pastýřů
03.10 - Fleret
03.45 - Kde se vzaly betlémy?
04.10 - Ten vánoční čas
04.45 - Mistrovská
díla z českých sbírek

Pátek

05.00 - Vítejte
v Tate
galerii
(14/15)
05.05 - Na plovárně
s Raymondem
Moodym
05.30 - Správy
STV
05.55 - Zima na Podluží
06.35 - Múzy v muzeu
07.20 - Ráno budeme
moudřejší
08.30 - Panorama
09.10 - Štědrý den
bratří Mánesů
09.55 - Vánoce
s Hutkou
10.15 - Z Divadélka
pod věží
11.15 - Pytlákova
schovanka
13.15 - Sting:
Koncert v katedrále
14.45 - Sting:
Písně zimních nocí
15.40 - Biblické příběhy
17.05 - Ilustrované
fejetony Ludvíka
17.15 - Mistr Eckhart
17.45 - Svatba
v Káni Galilejské
17.50 - Psaní
Ježíškovi
18.45 - Vánoční promluva
patriarchy
Tomáše Butty
19.00 - Hudební slavnosti
Emy Destinnové 2010
21.05 - Fenomén Mucha
22.00 - Podepsáno srdcem
23.40 - Po stopách
touhy po svobodě
00.10 - Romance
štědrovečerní
01.20 - Sušický betlém
02.15 - Pytlákova
schovanka
04.10 - L. v. Beethoven:
Trojkoncert C dur
04.50 - Z. Hajný: Chrám

06:05- Teleshopping
06:15- Svátky
vem kačer
07:05- Vše nejlepší my
přejem vám
08:25- Pyšná
princezna
09:55- Sůl nad zlato
11:35- Sám doma 2:
Ztracen
v New Yorku
13:40- Kristián
15:20- Junior
17:20- Zprávy TV Prima
17:30- Lásce
na stopě
19:15- Holka
na roztrhání
21:15- Show
Jana Krause
22:10- Dva v tom
00:05- Malá Miss
Sunshine
01:50- Austin Powers
v Goldmemberu
03:20- Kristián
05:00- Nikdo není
dokonalý
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Sobota

06:25 Senzační
Spiderman
06:50 Tweetyho
dobrodružný let
08:00 Princezna se
zlatou hvězdou
na čele
09:20 Veselé Vánoce
přejí chobotnice
11:05 Princ
Bajaja
12:30 Jack Frost
14:15 Krakonoš
a lyžníci
15:35 Vzkaz
v láhvi
17:50 Tři
veteráni
19:30 Televizní noviny
20:00 Jak se
krotí krokodýli
22:05 Swordfish:
Operace Hacker
23:50 Porotce
01:45 Novashopping
02:10 Vzkaz
v láhvi
04:35 DO-RE-MI
05:20 Novashopping

05.00 - Jak se dělají
Vánoce
05.45 - Kalendář
06.00 - Raníček s Dádou
06.15 - Bert
a Ernie (23,24/26)
06.25 - Šikulové
06.40 - Sezame,
pojď si hrát (67/78)
07.05 - Všechna
rána světa
Japonsko
07.25 - Na Vánoce,
dlouhý noce
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Ať přiletí čáp,
královno!
11.15 - Zpívánky
11.20 - Josef Lada
11.55 - Urbi et Orbi
12.40 - Zprávy
12.45 - S bráchou
na Aljašce
13.45 - Chobotnice
z II. patra (3/4)
14.45 - Přijela
k nám pouť
16.05 - Císařův
pekař
17.25 - Zlatovláska
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 - Škola princů
21.15 - Trapasy
22.40 - Vdáš se,
a basta!
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Svou káru
táhnem dál
01.25 - Pošta pro tebe
02.20 - Vánoce
s Hradišťanem
02.45 - Nesváteční
čas sváteční
03.10 - Vrba nejen
k naslouchání
04.05 - Folklorní
magazín
04.30 - Na cestě
po Bretani

05.00 - Byl
jednou
jeden král
06.40 - Felixír
07.50 - Panorama
08.30 - Bohyně
krásy
09.30 - Folklorní
magazín
10.00 - Boží hod vánoční
11.00 - Tichá noc
11.05 - Svatou dobu
již tu máme
11.40 - Hledání
ztraceného času
12.00 - Skapinova
šibalství
13.10 - Vánoční posezení
u muziky
13.40 - Cirque du Soleil:
Saltimbanco
15.00 - Dvořákova
Praha 2010
15.35 - Biblické příběhy
17.05 - Hrabě Zinzendorf
- síla
18.05 - Kde bydlely
princezny (10/13)
18.25 - Koledy:
Tady a teď
18.50 - V jeslích
dítě spinká
19.30 - Terra musica
20.00 - Vánoční koncert
z Valdštejnského
paláce
20.55 - Blázen z La Verny
21.55 - Světlo
porozumění
23.10 - Tři dny
s Benediktem
00.05 - Nobis est natus
00.45 - Nohama na rovníku,
hlavou v nebi
01.40 - Mezihry
02.30 - Den pro devatery
varhany
03.25 - Kavárnička dříve
narozených
04.10 - Rodinné stříbro
04.30 - Blízko nebe

06:20- Párty
s
kuchařem
06:45- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:00- Mickeyho
klubík I (21)
07:25- Maskovaný
hrdina
zasahuje
08:40- Autosalon
09:45- Slečna
matinka
11:30- Dr. Dolittle 2
13:05- Nekonečný
příběh 2
14:45- Sám
doma 3
16:35- Notting Hill
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (25)
20:00- Gladiátor
22:45- Přeber si to
00:35- Slečna
matinka
02:15- Volejte
Věštce
04:00- Odplata
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06:20 Senzační
Spiderman
06:40 Hrátky
s čertem
08:20 Kačer Daffy:
Fantastický
ostrov
09:40 Dobrodružství
malé pandy
11:05 Za humny
je drak
12:45 Z pekla štěstí 2
14:35 Půl domu
bez ženicha
16:00 Nadace Nova pomáhá už 10 let
16:15 Hádej kdo?
18:05 O statečném
kováři
19:30 Televizní noviny
20:00 S čerty
nejsou žerty
21:50 Fotr je lotr
23:45 Zubaté ostří
01:35 Novashopping
01:55 Hádej
kdo?
03:40 Pop Corn TV
04:35 DO-RE-MI
05:20 Novashopping

05.00 - Co neodnesl
čas aneb
stará láska
nerezaví
05.45 - Zpěvy u Jesliček
06.00 - Sezame, pojď si hrát
06.20 - Na Vánoce
06.25 - Nová dvojpohádka
z lesa
06.50 - Všechna rána světa
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (21,22/26)
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Dům U Zlatého úsvitu
11.15 - Štědrý večer pana rady
Vacátka
12.00 - Polední události
12.05 - S bráchou na Aljašce
13.00 - Aljaška
13.30 - Chobotnice z II. patra
14.35 - Pekařův císař
15.40 – Koledy se souborem
Chorea Bohemica
15.50 - Vodník
a Karolínka
16.45 - Legenda
o sv. Jiří
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
17.20 - Hodina zpěvu
18.10 - MAHARAL
18.35 - Na cestě za Joeym
ze Seychelských
ostrovů
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 - Ať žijí rytíři!
21.50 - Karel Gott
opět v Lucerně
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.20 - Severní polární záře
01.05 - Hotel
Babylon III (5/8)
02.00 - Přezůvky s sebou
02.45 - Lilium koleda
03.20 - Vánoční koncert
ze Senátu
04.15 - Čétéčko
04.35 - Babylon

Nedìle

05.00 - Psaní
Ježíškovi
05.55 - Relikviář
svatého
Maura
06.10 - Legenda
o sv. Marii a Alžbětě
06.15 - Folklorika
06.40 - Správy STV
07.10 - Československý
filmový týdeník
07.20 - Návraty do dětství
07.50 - Panorama
08.30 - Čtenářský deník...
Jana Šrámková:
Hruškadóttir
08.45 - A zlehka zazvoní
09.50 - Expo 2010
10.15 - Ave Maria Gratia
10.40 - Cesta
za příběhem
11.05 - Tiše padá sníh
12.00 - Egyptologové
13.30 - Cirque du Soleil:
Kooza
15.00 - Mezinárodní taneční
festival
15.55 - Jak se žije s českou
rybou
16.10 - Doktor Munory
a jiní lidé
17.10 - Neuvěřitelná
Babočka admirál
18.20 - Cesty víry:
Arcibiskupské Vánoce
18.45 - Křesťanský magazín
19.00 - Vánoční koncert
19.40 - Slyšte nyní,
láskyplní
20.00 - RENT:
Filmed Live
on Broadway
22.20 - Sir Charles,
thank you,
23.15 - Jak tvrdí Pereira
00.55 - Jaromír Hnilička:
Jazzová mše
01.40 - Trapasy
03.00 - Partnerské
ladění
03.40 - Vyzkoušejte si...
04.05 - Pod pokličkou
04.30 - Ta naše povaha
česká

06:25- Párty
s
kuchařem
06:50- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:05- Mickeyho
klubík I (22)
07:30- Přátelé III (25)
07:55- Hitlerovi
muži II (1)
08:55- Svět 2010
09:20- Sám doma 4
10:55- Show
Jana Krause
11:50- Gólová výměna
13:15- Roztomilý
člověk
14:50- Šípková Růženka
16:35- Garfield
18:00- S Italem
v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé IV (1)
20:00- Simpsonovi
ve filmu
21:45- Čarodějky z Eastwicku
23:55- Přeber si to znovu
01:40- Volejte Věštce
03:25- John Q
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Návštěva Dětského domova v Plumlově potěšila děti a dojala naše duše
„Rozdávali jsme hračky, sladkosti, povlečení i peníze a vzkazujeme: „JSTE ÚŽASNÍ!“
Jak informujeme na titulní straně dnešního vydání,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník si
v pátek zahrál na Ježíška přímo
tam, kde je to pořádně potřeba!
Na konci minulého týdne jsme
totiž navštívili děti z Dětského domova v Plumlově. A s sebou jsme
vezli dvě plná auta dárků! A stalo
se tak s velmi dobrým pocitem,
že jsme udělali něco skutečně
dobrého. Něco, co v naší paměti zůstane ještě hodně dlouho...
Opětovně jsme si totiž ověřili, že
lidské osudy jsou vesměs už odmalička opravdu nevyzpytatelné
a že nejen děti si někdy nedokážou až tak vážit věcí, které považují za samozřejmé...
Přivítal nás ředitel domova Radim
Kratochvil společně s hlavním vychovatelem Petrem Antoníčkem,
kteří nás pak zavedli do zdejší jídelny, kde už vedle nazdobeného
vánočního stromečku čekaly děti.
Děti, z nichž většina stráví svátky
právě v tomto domově. Ostatně
jako každý rok... „Domů jezdí asi
jen tak sedm, osm z celkového
počtu dvaadvaceti dětí, které tady
momentálně máme,“ prozradil
zvědavým duším z Večerníku Petr

neme vám, ani jedna z dívčin
by se určitě neztratila v blížící se
Superstar! O chvíli později nás
děti šokovaly ještě víc, když v zastoupení chlapecko-dívčí dvojice
poděkovaly celému Večerníku za
návštěvu, krásné věci a samy nás
obdarovaly ručně vyráběnými
dárečky, které už dnes krášlí naše
obydlí či kanceláře přímo v redakci! Ještě více dojaté jsme byli,

NADĚLOVALI JSME. Provozní
ředitel Prostějovského Večerníku Petr
Kozák s asistentkou Karlou Klosovou
patřili mezi hlavní Ježíšky...

Antoníček s tím, že častokrát je to
tak i lepší. „Vždyť u svých příbuzných by leckdy neměly ani toho
kapra s bramborovým salátem...
Tady mají Vánoce, tak jak jsme
v Česku zvyklí,“ dodal na vysvětlenou našich podivujících se po-

když nám jedna z dívčin na sebe
něco prozradila a na tradiční otázku, čím chce být, odpověděla s naprostou samozřejmostí: „Chtěla
bych pomáhat postiženým dětem.
Potřebují to,“ uvedla v současnosti třináctiletá žákyně osmé třídy.
Taková solidárnost a zřetelná
touha i bohulibost se u leckterých
jejích vrstevnic jen tak nevidí...
Zhruba po dvou hodinách stráve-

ných v dětském domově plným
pohody a krásné atmosféry jsme
se s dětmi, vychovateli i ředitelem rozloučili. S pocitem, že
jsme udělali aspoň trochu radosti
dětem, kteří řízením různých osudů nemají možnost trávit Vánoce
v kruhu svých blízkých. I když...
ti nejbližší jsou kolem nich stále v Dětském domově v Plumlově.
Prostějovský Večerník touto
cestou děkuje sponzorům, kteří nám pomohli udělat radost
obyvatelům Dětského domova
v Plumlově. Děkujeme prodejně Hračky U Filipa za krásné
krabice plných hraček, Petrovi
Žouželkovi a společnosti
G.R.M. Systeme s.r.o. za finanční dary, dále pak firmě Profitex
Prostějov za povlečení a polštářky, Restauraci U Chmelů,
prodejně Opti Market
v Martinákově ulici, Městské
policii v Prostějově a Policii
České republiky v Prostějově za
přípravu občerstvení a drobné
dárky i Markovi Bednářovi,
Karle Klosové a Kateřině
Šilhánkové za osobní dary.
Udělali jste velkou radost!
-mik, pk-

sebe hodní a přátelští.
V tomto předvánočním čase to platí obzvlášť. Proto jsem moc
ráda, že se nám tuto
akci podařilo zorgani- DĚTI JSME POTĚŠILI. Spolumajitelka Hračkářství U Filipa Marcela Chybová se synem
zovat a společnými si- Filipem rozdala dětem kupu hraček. Velkou radost měl i malý Vašík, prý největší „raubíř“
lami jsme dokázali děti z domova...
obdarovat nejen dnes,
ale spoustu dárečků
budou mít pod stromečkem přímo na Štědrý den,“ poznamenala
sympatická dobrá duše Večerníku.
Díky skutečně vřelému přístupu
redakce a nejrůznějších štědrých
sponzorů či našich přátel jsme měli opravdu co rozdávat. Nejdříve
jsme všem pořádně zaplnili bříška dobrou pizzou a pak jsme dětem postupně předali jízdní kola,
snowboard, hromadu hraček, her,
nová povlečení s krásnými polštářky a spousta dalších dárků.
Věřte, že ty jiskry v jejich očích
měly neuvěřitelnou a nepopsatelnou záři...
„Ale my jsme si pro vás taky něco
připravily, posaďte se a poslouchejte,“ zaznělo z úst třináctileté
dívky, která společně se dvěma
dalšími kamarádkami a strejdou
vychovatelem-kytaristou, nám
DOŠLO I NA PENÍZE. Vedení Dětského domova v Plumlově Radimu Kratochvilovi a Petru Antoníčkovi jsme předali také zazpívaly nádherné písně nejen NECHYBĚLA KULTURNÍ VLOŽKA. Trio budoucích superstar nám za kytarového doprovodu strejdy vychovatele
dárkové poukazy s finanční částkou osmi tisíc korun, kterou věnovali spříznění přátelé naší redakce. 4x foto: Michal Kadlec s vánoční tématikou. No a řek- na oplátku zazpívalo
hledů. A tak jsme měli jasno - potěšit právě tyto děti bylo správné
a moudré rozhodnutí. Na „svědomí“ jej měla především redakční
asistentka Karla Klosová, v jejíž
hlavě se celý tento nápad zrodil.
„Lidé by si měli pomáhat, být na

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

MÁTE VÁNOČNÍ VÝZDOBU?...
Před týdnem poprvé, dnes
podruhé - přichází k vám
Ježíšek PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku! Blíží se svátky vánoční a s nimi do českých luhů a hájů stále chodí, nebo alespoň má,
pohoda, radost a štěstí. Výrazem
toho všeho mají být i dárečky, které rozdáváme ještě o něco dříve,
než přijde ten pravý Štědrý den!
A co víc, ten náš Ježíšek ve svých
skutcích vydrží ještě o pár dnů
déle, než tomu je obvyklé, takže

se na dárky a překvapení můžete
těšit třeba už hned příště...
V těchto třech vydáních našeho týdeníku najdete vždy jednu
speciální akci, na jejímž základě mohou ti šťastnější z vás získat předplatné na prvních šest
měsíců roku 2011, předmět s
logem Večerníku nebo hodnotnou cenu!
Při premiéře dalšího dílu rubriky
„DÁREK OD NÁS PRO VÁS“
se v rámci akce „ŠŤASTNÁ

TŘINÁCTKA“ mohli zaradovat ti, kteří se právě v pondělí
13. prosince narodili!
NYNÍ JSME SE ROZHODLI
OCENIT A MOŽNÁ TAKÉ I
TROCHU ZAMOTIVOVAT
VŠECHNY
OBČANY
PROSTĚJOVSKÉHO
REGIONU A PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS TYPICKOU
„VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
O
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÝZDOBU“!

Posílat nám můžete fotografie vyzdobených nejrůznějších částí domu, bytu či
třeba zahrady, ale i celých
příslušných objektů. Těšíme
se také na děti ve vánočních
oblečcích, nazdobená zvířata, betlémy, věnce, prostě
cokoliv vás napadne, že se
může v těchto dnech převléct
do vánočního... Do soutěže se
mohou zapojit nejen jednotlivci, ale i veškerá zařízení

či organizace, ale také města a obce! budou zařazeny
všechny fotky, dle originality můžeme vyhlásit i vítěze
speciální kategorie. Na vaše
snímky čekáme do čtvrtku
23. prosince. Na ocenění se
mohou těšit MINIMÁLNĚ
TŘI NEJLEPŠÍ, jenž obdrží
poukaz na půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a další zajímavé
ceny!

VŽDYŤ
SLADĚNÁ
VÁNOČNÍ DEKORACE
JE PÝCHOU KAŽDÉ
DOMÁCNOSTI!
Své snímky zasílejte na ad-

INZERCE

31.

resu redakce: PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10,
nebo na e-mail: INZERCE@
VECERNIKPV.CZ!

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá 2. ledna 2011 bude Informační DDM, Olympijská 4, Prostě+ so DISCO 80“ 90“. Vstup centrum pro mládež Prostějov jov. Pedagogický dozor a sporfree. www.clubzatisi.cz
zavřeno.
tovní instruktoři jsou k dispozici po celou dobu tábora. InforSvaz tělesně postižených v ČR, Český svaz ochránců přírody mace: tel. 582 332 297, 582
o.s. v Prostějově, Kostelecká Ekocentrum Iris:
332 296, e-mail: , Jiří Novák
17, nabízí k zapůjčení kom- Pondělí 20. prosince a středa 776 583 694
penzační pomůcky, např. polo- 22. prosince Akce pro školy Relaxační tábor u moře ŘEChovací lůžka, ortopedické vo- TĚÍME SE NA VÁNOCE. KO Neos Marmaras - 17.6
zíky, chodítka, WC křesla aj. 8.00 12.00 hod.
26.6.2011. Místo konání: ChalSlužby jsme rozšířili i o rozvoz
kidiki - Neos Marmaras. Ubypomůcek. Bližší informace v Sportcentrum DDM Prostějov tování: penzion. Strava: rokanceláři č. 106 nebo na tel. č. pořádáno děti i dospělé:
zšířená česká polopenze. Peda588 000 167.
JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ gogický dozor je k dispozici po
ZÁJEZDY s výukou lyžování celou dobu tábora. Informace:
Půjčovna
LAZARIÁN- pro děti - 8.1.2011 - Jeseníky tel. 582 332 297, 582 332 296,
SKÉHO SERVISU oznamuje (podle sněhových podmínek). e-mail: , Jan Zatloukal 777
změnu sídla z ul. Lidická 86, Přihlášky a platby: na Sport- 311 108.
PV na HACAROVA 2, PV - za- centrum DDM do 17.12.2011.
bezpečuje pro tělesně posti- Cena: 290,-Kč/ osoba (cena za Sdružení Šance sdružení rodižené občany a seniory zapůjče- dopravu). Pedagogický dozor čů a přátel hematologicky a
ní pomůcek: polohovací lůžka, zajištěn po celou dobu zájezdu. onkologicky nemocných dětí,
ortopedické vozíky, pevná a Výuka lyžování pro děti o. s.
pojízdná WC křesla, pevná a proběhne v dopoledních hodi- ve spolupráci se Středomoravpojízdná chodítka, sedačky do nách pod vedením instruktorů skou nemocniční a. s. Nemocvany, francouzské hole. Půjčo- (výuka lyžování je v ceně nice Prostějov pořádají výstavu
vání zajištěno po telefonické zájezdu).
fotografií í dětí, které se léčily
domluvě: pí. V. Zapletalová Další zájezdy: 22.1.2011, na Hemato-onkologickém od776 054 299.
12.2.2011, 5.3.2011. Předpo- dělení FN v Olomouci „NA
kládané lyžařské areály: Dolní POUTI ZA ZDRAVÍM“. VýInformační centrum pro Morava, Hynčice, Paprsek, no- stava potrvá do 2. ledna 2011.
mládež Prostějov
vý areál Kouty nad Desnou. InOtvírací doba:
formace: Sportcentrum DDM Regionální informační centPondělí 12:30 17:30 hod.
582 332 296, 582 332 297, e- rum v prostorách prostějovÚterý 12:30 17:30 hod.
m
a
- ského zámku:
Středa 14:00 19:00 hod.
il:tzajickova@sportcentrumdd Otevírací doba RICu je:
Čtvrtek 14:00 19:00 hod.
m.cz, Mgr. Dalibor Ovečka Pondělí pátek: 9.00 17.00 hod.
Pátek 12:30 17:30 hod.
604 821 175
Sobota, neděle: 9.00 12.00
Nový web ICM Prostějov: JARNÍ PRÁZDNINY NA HO- hod.
www.icmprostejov.cz
RÁCH - 13.3. 18.3.2011. Mís- Vstup je zdarma.
to konání: Hynčice pod Suši- Kontakt: Regionální informaInformační centrum pro nou. Ubytování : HOTEL POD ční centrum
mládež Prostějov
ZVONEM a UBYTOVNA Pernštýnské nám. 8, Prostějov
V průběhu vánočních prázd- STARÁ ŠKOLA. Závazné Tel.. 582 329 723
nin, tj. od 23. prosince 2010 do přihlášky:
Sportcentrum
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
UPOZORNĚNÍ! Od pondělí
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
20.12. do pondělí 3.1. je kancena soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.
lář SONS z důvodu čerpání
řádné dovolené uzavřena.

KUPÓN č. 50

Program
MC Cipísek
Zápis do Cipískovy školičky na
období leden - březen, adaptační program na vstup do MŠ
pro děti od 2,5 roku.
Výlet s Cipískem aneb Vánoce
pro zvířátka - pondělí 20.12.,
na výlet je potřeba přihlásit se
předem v MC.
Předporodní kurz, baby masáže, těhotenské cvičení a cvičení s miminky nové kurzy
opět od ledna, informace a přihlášky Bc.Pavlíková tel.
728 233 904.
www.mcprostejov.cz,
tel. 723 436 339, 602 364 874,
602 364 868.
GALERIE S a SPOLEK PROSTĚJOVSKÝCH FOTOGRAFŮ si Vás dovoluje pozvat na
výstavu fotografií Josefa
FRANCE, Luďka MAŘÁKA a
Ivo SNÍDALA „INSPIROVÁNÍ PŘÍRODOU“. Výstava
probíhá v budově SOU obchodního v PV do 3.1.2011.
Kavárna GALERIE Národního
domu v Prostějově. Výtava
Hommage ą W.W. JIŘÍ HASTÍK Olomouc, ČR, RUDOLF
SVOBODA, Vídeň, Rakousko
OBRAZY. Úvodní slovo: Václav Kolář. Výstava potrvá do
27.1.2011.
Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově a
Řád Milosrdných bratří v Prostějově
Vás srdečně zvou v sobotu 1. 1.
2011 od 18.00 hod. na Novoroční koncert - J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel a další. Ondřej Mucha varhany, Magdalena Vlasáková zpěv. V kostele
sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných).

Dne 14. ledna 2011 od 19.30
hod. se ve Společenském domě
na Komenského ul. PV, koná
STUŽKOVACÍ PLES ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY. Lístky
k dostání na sekretariátu školy
(Vápenice 3) nebo u maturitních ročníků. Celým večerem
bude provázet kapela NOVIOS.
ČČK Seloutky Vás zve na tradiční Silvestrovskou veselici.
Začátek ve 20.00 hod. v sále
OÚ Seloutky. Hraje skupina
FONTÁNA. Závazné přihlášky tel. 603 376 005 p.
Šmídová.
Pan Josef Novotný srdečně zve
na VÝSTAVU BETLÉMŮ
2010.
24.12. 13.00 15.00 hod.,
25.12. 14.00 17.00 hod.,
26.12.
8.30 11.30 a
14.00 17.00 hod.
27.12. 14.00 17.00 hod.
ve společenském sále nad hasičskou zbrojnicí Brodek u Prostějova.
Poskytovatel osobní asistence
- Podané ruce, o. s. Projekt
OsA Frýdek - Místek oznamují
od 1. 12. 2010 novou adresu.
Dosavadní kancelář na Fanderlíkové ul. č. 393/38 je již
přestěhována na Polišenského
ul. č. 3/4467 v Prostějově (v
areálu bloků domů s pečovatelskou službou). Oznamujeme
též nové telefonní číslo: 582
333 974, mobilní tel. čísla: 777
011 034 a 777 011 745 zůstávají v platnosti.
Ženský pěvecký sbor VLASTIMILA zve všechny příznivce
hudby na tradiční VÁNOČNÍ
KONCERT, který se bude konat v neděli, 26. prosince 2010

Správná odpověď z č. 48 Na snímku je budova obchodního centra Haná, zadní trakt. Vylosovaným
výhercem se stává paní Jolana Frgálová, Sídl. svobody 21/76, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 28. prosince
2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce
zveřejníme v pondělí 3. ledna 2011. 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 20. prosince:
od 16.00 hodin v Husově sboru. 14.00 Vánoční koleda
Na programu budou vánoční
USA
duchovní skladby, polyfonie, 17.30 Letopisy Narnie:
úpravy známých vánočních koPlavba Jitřního poutníka
led.
Americký rodinný
Zazní také varhanní skladby v
dobrodružný film
podání Ondřeje Muchy.
20.00 Druhý svět
Srdečně se na Vás těší členky
Francouzské filmové
ŽPS Vlastimila
drama
Úterý 21. prosince:
DOMOVNÍ SPRÁVA
17.30 Letopisy Narnie:
PROSTĚJOV, s.r.o
Plavba Jitřního poutníka
VÍCEÚČELOVÁ HALA20.00 Druhý svět
ZIMNÍ STADION
Středa 22. prosince:
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI O 17.30 Letopisy Narnie:
VÁNOCÍCH
Plavba Jitřního poutníka
ÚTERÝ 21.12.
20.00 Druhý svět
10:00 - 11:30 HODIN Čtvrtek 23. prosince:
PÁTEK 24.12.
15.00 Megamysl
10:30 - 12:30 HODIN
Americký animovaný film
SOBOTA 25.12.
17.30 Megamysl
10:00 - 12:00 HODIN 20.00 Megamysl
14:30 - 16:30 HODIN Pátek 24. prosince:
NEDĚLE 26.12.
Nehrajeme!!!
10:45 - 12:45 HODIN
Sobota 25. prosince:
15.00 Megamysl
17.30 Megamysl
Apollo 13
20.00 Hlava ruce srdce
Český historický film
Čtvrtek 23. prosince:
Neděle 26. prosince:
20.00 MOJA REČ hip hop
15.00 Megamysl
Christmas!!!
17.30 Megamysl
Pátek 24. prosince:
20.00 Hlava ruce srdce
22.00 ŠTĚDROVEČERNÍ
D’n’B KAPR
Sobota 25. prosince:
20.00 ROCK
FOR CHRISTMAS
Simetrix
Simetrix
Středa 22. prosince:
DJ Roman PachtaX
Pátek 24. prosince:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 25. prosince:
DJ Iceman

Kulturní
klub DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 21. prosince:
19.00 Turecká kavárna tři komické skoro detektivky
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Úterý 21. prosince:
19.00 LÉTAJÍCÍ RABÍN
Starodávné a okouzlující melodie
židovské svatby

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. Můžete se těšit na celkem poklidné Vánoce,
ovšem nesmíte zapomínat na domácí pohodu. Rodina je pro vás v
tuto chvíli prioritou, takže se nesnažte utíkat za někým jiným.
Býci - 21.4.-21.5. Většinou nemáte žádné závazky, takže předvánoční shon nijak neřešíte. Udělejte ale radost někomu, koho
máte skrytě rádi nebo koho si vážíte. Určitě se vám to vyplatí v budoucnu.
Blíženci - 22.5.-21.6. S blížícím se koncem roku se hromadí i starosti, které jste dříve neřešili. Teď si ovšem s tím hlavu nelamte,
zbytečně byste se dostávali do stresu a svátky by byly nanic.
Raci - 22.6.-22.7. Většinu dnů do konce roku strávíte v lihu, takže
mnoho řečí s vámi nebude. I přesto ovšem narazíte na lásku, které
si budete považovat. Zkuste navázat vztah, který vám chybí.
Lvi - 23.7.-23.8. Neplánujte si žádné výlety. Kvůli hrozbě zranění
radši zůstaňte v pohodlí domova, tady k úrazu rozhodně nepřijdete. Vánoční pohodu naruší jen menší průšvih, který stropí vaši potomci.
Panny - 24.8.-23.9. Nemějte přehnané nároky na lidi, kteří vás drží
nad vodou. Zamyslete se nad svým chováním a ve vašem případě
by neuškodilo více sebekritiky. Uprostřed týdne čekejte zajímavou
zprávu.
Váhy - 24.9.-23.10. Čeká vás výlet snů, konečně strávíte volné
chvíle tak, jak jste si představovali. V každém případě ale hoďte
pracovní starosti za hlavu, nekažte si krásné okamžiky s partnerem.
Štíři - 24.10.-22.11. Vzdáváte se až příliš lehce, nemáte zrovna
dvakrát pevnou vůli. Do konce roku vás čeká ještě několik úkolů,
zakousněte se do nich jako pes a hlavně veškerá řešení dotáhněte
do konce.
Střelci - 23.11.-21.12. Budete mít skvělý týden, na co sáhnete, to se
vám bude dařit. Trápit vás bude jen neuvěřitelný fofr v práci, který
musíte zvládnout. Kolegové vám pomohou, zvláště když jim navaříte.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Do cesty se vám postaví osoba, která
bude chtít hodně znepříjemnit vaši pohodu a předvánoční náladu.
Budete se muset bránit, ale nepoužívejte násilí. Stačí vymyslet nějaký fígl.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Kroťte své vášně, v těchto dnech budete sledováni kritickými pohledy. Hoďte se prostě do klidu a užívejte si
volných chvil. Doma sice nebudete mít stání, ale berte ohled na
druhé.
Ryby - 20.2.-20.3. Máte jedinečnou možnost ještě do konce roku
zbohatnout. Stačí jen dotáhnout do konce skvělý plán, který jste vymysleli nedávno. Zkuste přitom požádat o pomoc svého partnera.

20. prosince 2010
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UZÁVĚRKA
PLOŠNÉ
INZERCE
PRO ČÍSLO
51/2010
JE VE ČTVRTEK
23. 12. 2010
v 9:00 HODIN!
ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023,
NEBO PIŠTE
NA E-MAIL:

Napřed láska jako hrom,
potom existenční problémy

Před patnácti lety se paní Alena
zamilovala a nakonec se vdala.
Bylo na čase, na cestě byla již její dcera Klára. Mladí manželé
uzavřeli jako první novomanželskou půjčku na vybavení svého pronajatého bytu. Alena pracovala jako vedoucí hotelu a její
manžel byl vyučený zedník. Ne
zrovna ideální spojení, ale zamilovaným neporučíte. Jejich světy
byly zcela odlišné a Alenin manžel začal místo vydělávání peněz
preferovat kamarády a alkoholové
dýchánky. Jednou, když se vrátil z
„práce“ po třech dnech, oznámil
Aleně, že oslavoval narození své-

PV Veèerník,
Olomoucká 10,

Prostìjov
tel.:
582 333 433
e - mail:
vecernik@pv.cz

Najdete nás na adrese:

www.vecernikpv.cz

ho dítěte, ale bohužel ne toho,
které čekal se svou zákonnou manželkou. Aleně se zhroutil celý
svět. O svém manželovi věděla, že
není žádný svatoušek, ale tohle
opravdu nečekala. Situaci přešla
mlčením a zanedlouho porodila
Kláru. Manžel však byl nepolepšitelný a nic na tom nezměnilo narození dcery. Chodit do práce pro
něj byla otrava, tak se tam vůbec
neobjevoval. A kolotoč začal. Půjčovalo se od kamarádů, rodiny.
Alena předčasně ukončila mateřskou a vrátila se do práce, ale tam
dlouho nevydržela. Díky návštěvám opilého manžela u ní v zamě-

stnání, kdy ji před celým hotelem
dělal scény, se vedení hotelu rozhodlo Alenu propustit. Situace byla na pováženou, peníze chyběly a
z rodičovského příspěvku se
opravdu nedalo vyžít. Soužití manželů se stále více vyostřovalo a
nakonec dospělo k předpokládanému konci, Alena se svým
mužem rozešla. Zůstala se svou
dcerou sama v pronajatém bytě a
se spoustou měsíčních plateb úvěrů. Když Klárka již navštěvovala
školku, na Alenu se usmálo štěstí,
získala velice perspektivní zaměstnání. Splátky začala pravidelně
splácet a myslela si, že vše zlé je

již za ní. Protože potřebovala vybavit nový pronajatý byt, vzala si
další úvěr, neodmítla i nabídku
kontokorentu. Kreditní karta jí
pak sloužila jako pojistka pro horší časy. A ty se opět vrátily! Zahraniční společnost, u které byla
Alena zaměstnána, z ničeho nic
ukončila svoji činnost a po
výpovědi se ocitla Alena ve stejné
situaci jako před léty. Své závazky
přestala hradit a za nějaký čas ji
vymáhací agentury zasypaly
množstvím dopisů s upomínkami
a výhružkami. Návrhy na řešení v
podobě splátkových kalendářů
Alena přecházela bez povšimnutí,

horší to bylo, když na její dveře zaklepal vykonavatel z exekuční
kanceláře. Aleně se vše zhroutilo
a opustily ji poslední zbytky sil.
Naštěstí se jí podařilo objevit, že
lze využít oddlužení. Našla si společnost Abivia s.r.o., která se tímto
oddlužením zabývá dle insolvenčního zákona a kontaktovala ji.
Prostřednictvím Abivie se jí podařilo podat návrh na oddlužení na
Krajský soud. Návrh byl soudem
akceptován a Aleně přestaly růst
dluhy. Po dobu pěti let musí
splácet pevně stanovenou částku a
ještě jí a její dceři zbyly prostředky na živobytí.
-in-

pvbila@seznam.cz

Volejbal

TO BYL TOTÁLNÍ ZKRAT!
Volejbalistky
Prostějova
neuvěřitelně
ztratily zápas
v Lodzi...
Strana 23
lední hokej

BOJ O ŠESTKU TRVÁ
Jestřábi
nadále
bojují
o postup
mezi elitu
Strana 26
Florbal

SEŠLA SE FLORBALOVÁ ŠPIČKA
V Prostějově
se bojovalo o
Pohár ČFbU
Strana 27

7
S E D
M

DENNÍ

I

Večerníkovské
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Tenisová NADVLÁDA pokračuje
PROSTĚJOV - Tenisté Prostějova
porazili si poradili se všemi svými
protivníky a v sobotním podvečeru
tak mohli slavit! Ve finále extraligy
smíšených družstev ČR totiž
zdolali přesvědčivě Přerov 5:1 na
zápasy a de facto tak obhájili titul.
Staronovým šampionům pomohla
k vítězství i současná světová
jednička Caroline Wozniacká
z Dánska. Prostějov zopakoval
zisk titulu z roku 2008, loni se
extraliga kvůli termínové kolizi
s Davisovým pohárem nekonala
Jediný bod Přerova získal Pavel
Šnobel, kterému ve druhém setu
vzdal Lukáš Lacko. „Jenže v tu
chvíli získal Berdych rozhodující
pátý bod, který znamenal pro
Prostějov konečné vítězství a
obhajobu titulu. Proto už tento
výsledek nemohl nic ovlivnit a
kvůli slavnostnímu vyhlášení
výsledků jsme jej ukončili,“ nechal
se slyšet manažer prostějovského
týmu Tomáš Cibulec.
Více na str. 24
Foto Jiří Vojzola

ORLI SLAVÍ POSTUP!

Rozhovor s Caroline Woznianskou
vám přineseme v příštím čísle

F o t o r epp o r t á ž
Fotoreportáž
ženská světová tenisová
nis
ni
isovváá
jednička v Prostějově

BO
B
ONMO T
„V OPAVĚ TO BUDE KAŽDOPÁDNĚ VELMI
DŮLEŽITÝ, DÁ SE ŘÍCT I ZLOMOVÝ ZÁPAS.
MŮŽEME ALE USPĚT!“
Hokejový trenér PETR ZACHAR si uvědomuje
klíčovost souboje, který je na programu už za dva dny

NUMERO

5

P
Prostějovský
tenista a šestý hráč světového
žžebříčku ATP Tomáš Berdych si popáté za
ssebou došel na pódium pro Zlatého kanára
a směle tak útočí na letitý rekord svého
ooddílového kolegy Jiřího Nováka, který
ttriumfoval šestkrát.

ŠAMPION
Š
AMPION

Basketbalisté Prostějova sfoukly
německý Bonn a zajistili si postup mezi nejlepší šestnáctku v
EuroChallenge Cupu, třetí nejprestižnější soutěže! A jde o bezesporu jeden z největších úspěchů
novodobé historie prostějovského
basketbalu. „Máme pochopitelně
všichni radost, nejde být nespokojený,“ usmíval se v úterním podveče-

ru Peter Bálint, kouč Orlů. Hráčům tak v německém Bonnu. A právě
na čestné tribuně fandila také teni- úterní domácí triumf nad v nedávné
sová jednička Caroline Wozniacká. době slavným klubem a účastníkem

Jeho svěřenci dosáhli na vysněný
postup ze základní skupiny již po
pěti odehraných zápasech, přičemž
základ položili na palubovkách
svých soků, které nakonec přeskočili. Tým BK Prostějov totiž dokázal
vyhrát jak v chorvatském Záhřebu,

Euroligy, posunuje Orly dál. Zítřejší
mač proti KK Záhřeb už na tom nemůže nic změnit. I tento souboj vysílá přímým přenosem Česká televize na svém kanálu ČT 4 SPORT. V
Městské hale Sportcentrum-DDM
se začíná v 17 hodin.
-pk-

SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCI, POZOR!

PIŠTE
P
IŠTE N
NÁM
ÁM S
SVÉ
VÉ N
NÁMĚTY
ÁMĚTY
Sportovní tipy týdne

REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU PRO VÁS PO BASKETBALOVÉM,
VOLEJBALOVÉMATENISOVÉM SPECIÁLU PŘIPRAVUJE VE DRUHÉM POLOLETÍ
LETOŠNÍHO ROKU DALŠÍ, V POŘADÍ JIŽ ČTVRTOU PŘÍLOHU S TÉMATICKÝM OBSAHEM
PRÁVĚ NASPORT. V PŘÍŠTÍM TÝDNU DOSTANE V RÁMCI NAŠEHO TÝDENÍKU SVŮJ
PROSTOR MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST TK PLUSATEDY I KOMPLETNĚ VŠECHNY
AKCE, KTERÝ TENTO ÚSPĚŠNÝ TUZEMSKÝ GIGANT POŘÁDÁ.
PŘÍLOHATK PLUS SPECIÁLS ORIGINÁLNÍM NÁZVEM „JAKÝ BYLROK ÚSPĚŠNÉ
MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI?“ VYJDE JAKO SOUČÁST NAŠEHO TÝDENÍKU UŽ ZA
TÝDEN, TJ. V PONDĚLÍ 27. PROSINCE 2010!! NEZAPOMEŇTE SI TAK ZAJISTIT PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, KTERÉ VÁM PŘINESE DOKONALE MAPUJÍCÍ SERVIS O
VŠECHAKCÍCH TÉTO SPOLEČNOSTI.
VĚZTE,
ŽE
MÁTE
SKUTEČNĚ
NACO TĚŠIT! CHYSTÁME PRO VÁS
VĚZT
VĚ
ZT
TE,
E, Ž
E SEM
SE M
SE
ÁTE
ÁT
E SK
S
UT
U
TE
HNED ŠESTNÁCT STRAN NAVÍC VČETNĚ
H
VELKÉHO EXKLUZIVNÍHO ROZHOVORU
V
S MIROSLAVEM ČERNOŠKEM, NEJVĚTŠÍM
BOSSEM TK PLUS!

FANDILA ORLŮM. Svůj týdenní pobyt v hanáckém městě si Caroline Wozniacká z Dánska
zpestřila návštěvou basketbalového utkání a jak vidno, uměla si vybrat...

VYHRÁLA. Pak už se objevovala povětšinou jen
na kurtě, přičemž v sobotu s nezměrným úsilím
zvítězila nad Voráčovou z Přerova.

Sportovní tipy týdne

BASKETBAL:

VOLEJBAL:

LEDNÍ HOKEJ:

EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ
SKUPINA „E“, 6. KOLO
BK PROSTĚJOV
KK ZÁHŘEB (Chorvatsko)
ÚTERÝ 21. 12. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA - 12. KOLO
S
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
NOVA KBM BRANIK MARIBOR
(Slovinsko)
STŘEDA 22. 12. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

VÁNOČNÍ TURNAJ 8. TŘÍD
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
„A“ a „B“,
V. MEZIŘÍČÍ, BOSKOVICE,
ČTVRTEK 23. 12. 2010
7:45 – 18:15 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

SLAVILA. I díky jejímu příspěvku tak mohli v sobotu
propuknoutbujaréoslavytenisovéhotitulu.
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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+1 s alkovnou, Sídliště svobody, PV
7500Kč/měs.vč. ink.
2+kk, cihl., ul. Svatoplukova, PV
4000Kč/měs. + ink.
2+kk ul. Krasická, PV. Nový, cihl. design. 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.
Cena: 935 000Kč
60m2
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

VÁNOČNÍ SVÁTKY
PLNÉ POHODY VÁM
PŘEJE TÝM
REALITNÍ
KANCELÁŘE
JH REALITY

Prostějov, Domamyslice
Prodej volně stojícího domu s krásnou vzrostlou
zahradou. Vel. 5+kk s garáží, dílnou a terasou.
Zast. plocha 133 m2, zahrada 828 m2. Ihned k nastěhování!
Cena: Kč 4.450.000,-

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

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

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

Prostějov, ul. Drozdovice
Prodej rodinného domu se 2 byty vel. 2+1 a
1+1 (možno propojit) po rekonstrukci v r. 2003.
Ihned k bydlení, plyn. ÚT + krbová kamna.
Možnost vybudovat průjezd do dvora a obytné
podkroví. Pozemek celkem 275 m2.
Cena: Kč 2.200.000,-

S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
Mořice, okr. Prostějov
Rodinný dům 3+1 ihned k bydlení, s možností
rozšíření do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2
vjezdy na pozemek. Vzdálenost 2 km od dálnice.
Zast. plocha 342 m2, zahrada 1375 m2
Cena: Kč 1.149.000,-

POZEMKY
Prodej komerč. pozemku 7849m2 u
Intersparu v PV.
Cena: 1160Kč/m2.
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2

Prodej 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

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

www.realitycz.net
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Prostějov, Čechovická ul.
Prodej rohového RD vel. 3+1. Podsklepený, možno rozšířit do podkroví, zahrádka. Plyn. ÚT, obec.
kanalizace a voda i studna. Pozemek celkem 155
m2.
Cena: Kč 1.690.000,-

1+1, Brandlova ul. – možno do OV, cihla, 30 m3,
1. patro, po rekonstrukci Kč 595.000,- SLEVA!
2+kk, Raisova ul. – DB, cihla, 3. p., lodžie, 45 m2
Kč 670.000,2+1, Okružní ul. – DB, cihla, 1. patro, balkon, 50
m2
Kč 750.000,2+kk, Studentská ul. – DB, cihla, 55 m2, 2. p., výtah –
Kč 990.000,- - SLEVA!
2+1, Tylova ul. – OV, cihla, 55 m2, zv. přízemí,
balkon, po rek.
Kč 1.190.000 + provize
3+1, sídl. E. Beneše – OV, 70 m2, 2. patro, plast.
okna, lodžie
Kč 1.250.000,3+1, sídl. Svornosti – OV, cihla, 85 m2, 4. p.,
lodžie, plyn. ÚT
Kč 1.295.000,- - SLEVA!
3+kk - novostavba, Vrahovická ul. – 80 m2, balkon
Kč 1.671.640,- + garáž Kč 182.000,-

1+1, Vrahovická ul. Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
1+1, ul. V. Ambrose Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Krasická ul. Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 1.800,-/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+1 - zařízený, Dvořákova ul.
Kč 9.500,-/měsíc vč. inkasa

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

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

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

BYTY – PRODEJ:
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

PronájemRD3+1sezahr.vMostkovicích.
12000Kč/měs.

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

SUPER CENA!

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: DOHODOU
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.490.000 Kč

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

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

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

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.

Pro čtenáře, inzerce
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PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY už poznala všechny své výherce

Na hlavní výhře odjede Jarmila PITELOVÁ do Kelčic!

PO CELÝ MĚSÍC JSTE VYHRÁVALI DÁRKY S FILIPEM: ROZDALI JSME CENY ZA TŘINÁCT TISÍC KORUN!
A je dobojováno. Atraktivní
„PŘEDVÁNOČNÍSOUTĚŽ“
(nejen) pro děti, kterou stejně
jako před rokem pro vás připravil největší zpravodajský a
společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ve spolupráci s prodejnou
„Hračky U Filipa“, sídlící
v prostějovské ulici Újezd, zná
majitele všech cen. V uplynulém týdnu jste si mohli všichni
počtvrté a naposledy zasoutěžit s Filipem ve finálovém
kolo o rovnou DVACÍTKU
cen v daném kole, nádavkem
pak proběhlo velké „vánoční“ slosování, do něhož byli
zařazeni všichni soutěžící
z předešlých čtyř kol, kteří
navíc provedli nákup v prodejně „Hračky U Filipa“ v
minimální výši 200 korun. V
něm jsme rozdělovali dalších
DVACET cen, které věnovalo
právě hračkářství „U Filipa“.
V první řadě se pak „bojovalo“ o hlavní výhru, kterou se

stalo AKUMULÁTOROVÉ
AUTO V HODNOTĚ 2 500
KČ!! Jeho šťastnou výherkyní se stala Jarmila Pitelová
z Kelčic. Celkem jsme pak
během uplynulého měsíce
rozdali dárky v hodnotě vyšší
jak 13.000 Kč! „Chtěl
bych touto cestou
všem poděkovat za
jejich účast v soutěži i za přízeň naší
prodejně. Jejich zájem nás moc potěšil
a můžu slíbit, že se
našim zákazníkům
bohatě odměníme
svojí vstřícností,“
uvedla po slavnostním losování spolumaolumajitelka hračkářství Marcela
Chybová „Děkuji také redakci Večerníku za opětovně přínosnou spolupráci,“ dodala
zástupkyně generálního partnera naší již tradiční soutěže o
hračky. Při už šestém pokračování během čtyř let jsme za-

Správné odpovědi z 4. dílu soutěže PV Večerníku s Hračkami U
Filipa (číslo 49/2010, 13. 12.) zní: 1. Prodejna „Hračky U Filipa
má 2 podlaží - 2. Večerník vychází také v Olomouci - 3. Ježíšek
přichází na Štědrý den, tj. 24. prosince“

ŠTĚSTÍ SE PŘI LOSOVÁNÍ ČTVRTÉHO,
FINÁLOVÉHO KOLA USMÁLO NA TYTO
VÝHERCE:
1. cena: Kristýnka ŠŤOTOVÁ, Přemyslovice 435
2. cena: Eliška LÁTALOVÁ, Blahoslava ul., Prostějov
3. cena: Jakub KONEČNÝ, Tyršova 577, Konice
4. - 20. cena: Alena STEJSKALOVÁ, Nasobůrky 88 • Veronika
ŘEHOŘKOVÁ, Okružní 73, Prostějov p. BURGETOVÁ, Sídl.
svobody 8/29, Prostějov • Terezka SOFKOVÁ, Podhradská 72,
Plumlov • Božena DANIŠOVÁ, Sídl. E. Beneše 29/35, Prostějov •
Daniel KREJČÍ, Ptení • Vojtěch POSPÍŠIL, Čechy pod Kosířem 78,
Prostějov • Luboš MARCIÁN, Vápenice 13, Prostějov • Jasmínka
TZIOUVARA, Krásná 12, Prostějov • Marta KLÍČOVÁ, Ptení •
Alois DOHNAL, Čelechovice na Hané • Jaromír PŘECECHTĚL,
Bedihošť 458 • Jiří KAMENÝ, Horní Štěpánov 20 • Nikola
MARKOVÁ, Brněnská 36, Prostějov • Ivetka JANKŮ, Nová
Dědina 24, Konice • Anita ŽOUŽELKOVÁ, Dr. Mičoly 13,
Držovice • Renata NAVRÁTILOVÁ, Stražisko 32
Výhry si můžete už od dnešního dne vyzvednout v redakci PV
Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov!

INZERCE

znamenali znovu velice slušný
zájem, když k nám dorazilo
celkem 956 správných odpovědí a bylo rozdáno na sedm
desítek cen! Obdobně jako při
předešlých kláních se i tentokrát ukázalo, že nejen v těchto
dnech

c h c e
prostě každý, ať už malý či
velký, vyhrát nějakou tu cenu,
která může klidně posloužit
i jako dáreček pod vánoční
stromeček. Všem výhercům
gratulujeme a těm co tolik
štěstí neměli, přejeme o to více dárků od Ježíška! Všechny
ceny čekají na své majitele
v naší redakci, která sídlí v
Olomoucké ulici.
Během uplynulého měsíce jste na stránkách našeho týdeníku mohli každý
týden najít soutěžní kolo
„PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽE
PROSTĚJOVSKÉHO

VEČERNÍKU S PRODEJNOU
HRAČEK U FILIPA“, které
obsahovalo jednu, v případě
závěrečného finálového dějství
tři otázky. V případě, že jste
znali správnou odpověď, kterou jste nám jakoukoliv formou
doručili do redakce, mohli jste
vyhrát jednu z desevy
ti hodnotných cen
včetně hlavní výhry
vč
v celkové hodnotě
1.000 Kč. Takové
1.0
možnosti byly celmo
kem čtyři. To ovšem
nebylo všechno. Ten
neb
pravý vrchol přišel v
pra
pátek, kdy proběhlo
ppát
velké
vel „VÁNOČNÍ“
losování
o HLAVNÍ
los
CENU, kterou se stalo již
zmíněné akumulátorové auto!
Abyste byli zařazeni do tohoto
osudí, stačilo se zúčastnit alespoň jednoho ze čtyř kol soutěže, znát správnou odpověď
a v neposlední řadě provést v
období od 22. listopadu do 16.
prosince 2010 nákup v prodejně Hračky U Filipa. A pak už
jen čekat na tolik zmiňované
štěstíčko... „Paní Štěstěna“
se nakonec nejvíce usmála na
Jarmilu Pitelovou z Kelčic,
druhá cena míří do Stražiska
za Renatou Navrátilovou a
třetí největší výhra pak ná-

leží Martinovi Schönfeldovi
z Kostelce na Hané. Radost
jistě budou mít i noví majitelé
dalších sedmnácti cen z tohoto
losování a samozřejmě proběhlo i slosování čtvrtého dějství, v
němž byla rozdělena dvacítka
dárků.
Na závěr tu pro vás máme
malé překvapení. Po dalším
úspěchu této soutěže se dá očekávat, že o hračky se na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku „nehrálo“ naposledy! Naše redakce se totiž
dohodla s majitelem prodejny
„Hračky U Filipa“ na dalším
pokračování mezi vámi stále
více populárního klání, kterého
se účastní nejen děti, ale i dospělí nejrůznějšího věku. „Další
soutěž by měla proběhnout
někdy před letními prázdninami,“ prozradil majitel prodejny
Lubomír Chyba s tím, že přesný
termín bude ještě upřesněn. Už
dnes však je jisté, že již brzy
tak budete mít znovu možnost
vyhrát v našem týdeníku některou z hodnotných a atraktivních cen.
V
příštím
čísle
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám přineseme ohlasy a pocity šťastných vítězů, kteří se mohou radovat z krásných
dárků na Ježíška!
-pk-

PŘI VELKÉM LOSOVÁNÍ SOUTĚŽE S PRODEJNOU
„HRAČKY U FILIPA“ SE USMÁLO NA TYTO VÝHERCE:
1. cena: Jarmila PITELOVÁ, Kelčice 9
2. cena: Renata NAVRÁTILOVÁ, Stražisko 32
3. cena: Martin SCHÖNFELD, Sídliště Sport 869, Kostelec na Hané
4. - 20. cena: Lucka ŘEHOŘKOVÁ, Krasická 55, Prostějov • Hana STEJSKALOVÁ, Libušinka 4,
Prostějov • Adam ŽOUŽELKA, Dr. Mičoly 13, Držovice • Božena DANIŠOVÁ, E. Beneše 29/35,
Prostějov • Milena ZAPLETALOVÁ, Mlýnská 16, Prostějov • Alena KOČÍ, Sněhotice 20 • Vojtíšek
ŠTĚPÁNEK, Lutotín 66 • Anna VEČEŘOVÁ, Držovice 10 • Věra HUDEČKOVÁ, Polišenského 3,
Prostějov • Pavlína ROZEHNALOVÁ, Stichovická 461, Mostkovice • Vašík ŠILHÁNEK, Švýcarská
2, Prostějov • Miroslav LEZNA, adresa nenahlášena • Anna BENÍŠKOVÁ, Tylova 34, Prostějov •
Jana OTAVOVÁ, Ovocná 15, Prostějov • Martina JANEČKOVÁ, Krasická 360/53, Prostějov • Marie
JANĚKOVÁ, Divišova 8, Prostějov • Ludmila ČECHOVÁ, Tylova 42, Prostějov
Výhry si vyzvedněte v redakci PVVečerníku, Olomoucká 10, Prostějov, a to JIŽ OD ZÍTŘEJŠÍHO
DNE DO ČTVRTKU 23. PROSINCE 11:00 HODIN!

Šťastnou výherkyní třetího kola naší soutěže se stala Lucie Urbanová z Nové
Dědiny, kde tak už týden hraje na klávesy...

Reality

20. prosince 2010

777 251 878

Rodinné domy:

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

tel.:
mobil:

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

Prostějov - rodej řad. RD
3+kk s garáží
a zahradou s
možností rozšíření do podkroví. Dům je po celkové
rekonstrukci. Celková výměra pozemku
Cena k jednání v RK
je 432 m2.
OLŠANY u
PV - zděný
RD 3+kk na
klíč, typ
BUNGA-

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

LOV, pozemek 525 m2,
CENA: 3.450.000,-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

EXKLUZIVNĚ!

BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1, z roku 1993, pozemek 268 m2. CENA: 2.550.000,-Kč

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

PROSTĚJOVIČKY - řadový nepodskl. RD 5+1 s
garáží, pozemek 267 m2, zahrada mimo dům 527 m2.
CENA: dohodou v RK

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

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
CENA: 2.500.000,-Kč
4819 m2.

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

EXKLUZIVNĚ!

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

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

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

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 2,5+1, 1.patro ve zděném RD, cca
113 m2, nám. Spojenců, vl. vytápění.
CENA: 6.500,-Kč + ink.

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

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

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích
1880 tis.Kč
2) 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 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.
1+1 Manhartova, podkroví
4,5 tis.Kč + ink.
1+1 Pražská
4 tis.+ ink.
--------------------------------------------------------------------2+1 Čelechovice n/H
4,6 tis.Kč + inkaso
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.
2+1 Dolní, šatna
9 tis.Kč vč.ink.
2+1 Drozdovice
4,7 tis.Kč+ ink.
2+1 Fanderlíkova
6 tis.+ ink.
2+1 Dolní
8 tis.vč.ink.
2+1 Českobratrská
6,7 tis.Kč.vč.ink.
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.Kč + ink.
2+1 Havlíčkova
5 tis.Kč + ink.
2+1 Italská
7,2 tis.vč.ink., zaříz.
2+1 Fugnerova
6 tis.+ ink.
-------------------------------------------------------------3+1 Karlov
8 tis.Kč + inkaso
3+1 Hvězda
7 tis.Kč + inkaso, NOVINKA
3+1 A.Slavíčka, krásný byt
8 tis.vč.ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony
9,5 tis.Kč + ink.
3+1 Moravská
9 tis.Kč vč.ink.
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.
RD 2+1 na Husově nám., zahrada
7 tis.Kč + ink.
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

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.

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

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
- byty 1+1, 2+1

◘ 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

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
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◘ 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

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

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

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 800.000,-Kč
3+1 Kostelec na Hané, OV, panel, 72 m2
Cena: 1.250.000,-Kč
3+1 Vrahovická, PV, OV, cihla
1.300.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.590.000,-Kč
4+1 Moravská, PV, OV, cihla
1.430.000,-Kč

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

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

Domy prodej:
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

* 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 6+1 ve Vícově, cihlový, řadový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha
domu 206m2, zast. plocha hospodářských stavení 1100m2, zahrada 3000m2, pole za domem
Cena k jednání 1.850.000Kč.
4500m2.
* 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.
Tel.:606 922 838
BYTY

3+1, OV, Plumlov, cihla, 68m2, byt původní, velmi
dobrý stav.
Cena 870.000Kč
CENA K JEDNÁNÍ !!
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 stavebního pozemku v Krumsíně o výměře 1370m2. U pozemku je elektřina a kanalizace,
plyn v dosahu, vodovod není.
Cena k jednání 520.000Kč.
* 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 Plumlově, o výmě2
ře 366m . U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

www.reality-domino.cz

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

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

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,M.Pujmanové
550.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
1+1,OV,Olomoucká,35m2, 649.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2 870.000,-Kþ
SNÍŽENÍ CENY ! ! !
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 850.000,-Kþ
2+1,OV,Olomouc.,cihla,55m2 820.000,-Kþ
2+1,OV,V.Špály,panel,60m2,7.p.,lodžie,
þást.rekonstr,výhodná investice899.000,-Kþ
2+1,nám.Husserla,109m2
cena v rk
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
po
DOHODA ! ! !
p rekonstrukci
NOVINKA
3+1,OV,Valenty,76m2,lodžie,2.p.,po rek.
prostor.a slunný, CIHLA
1.340.000,-Kþ
3+1,OV,Vrahovice,cihla,zvyš.pĜízemí,
91m2,balkon, garáž
cena k jednání
D O M Y prodej
RD5+1,2+1,VĜesovice,velký pozemek,
PĜístavby,garáž,dílna,
1.850.000,.Kþ
y,g
,
,
,
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna,balkon,ihned k bydlení velmi
pČkný!cena v RK-DOHODA JISTÁ!
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
j
RD 2.5+1,OTINOVES,samostat.stojící,
plyn,voda,elektĜina,dvorek,zahrada,
vhodné na CHALUPU!!!
599.000,-Kþ
RD 3+1,Dobromilice, SNÍŽENÍ CENY!
Po rekonstrukci!
699.000,-Kþ
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
Výhodná cena!RD ProstČjov2x4+1,2+kk
DOHODA !
Melantrichova ul.,
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,Dobrovského,55m2
4.800,-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

Oddlužení,exekuce,výkup
nemovitostí, zástavyy !!!

605 011 310
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi

INZERCE ZDARMA!
PĜíjemné a klidné prožití svátkĤ
Vánoþních, hodnČ štČstí,, zdraví
rocee,
a úspČchĤ v Novém roce,
pĜeje svým klientĤm re
alitní
realitní
kanceláĜ SRDCE REALIT
REA
ALIT

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
PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
1+1, 32 m2 E. Beneše
4.800 Kč + ink
1+1, 45 m2 Tyršova
5.000 Kč + ink
2+1, 45 m2 Italská
5.900 Kč + ink
2+1, 55 m2 sídl. Svobody 6.200 Kč + ink.
2+1, 65 m2 Šárka
7.000 Kč vč. 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 m2
BYT 2+1 Svatoplukova, 60 m2
BYT 2+kk Hybešova, 46 m2
BYT 2+1 Dolní, 63 m2
BYT 2+1 J. Zrzavého, 60 m2
BYT 2+1 Okružní, 54 m2
BYT 2+1 Okružní, 65 m2
BYT 3+1 Olomoucká, 72 m2
BYT 3+1 St. Manharda, 70 m2
RD VŘESOVICE, poz. 336 m2
RD LUTOTÍN, poz. 479 m2

570.000 Kč
650.000 Kč
665.000 Kč
845.000 Kč
850.000 Kč
900.000 Kč
910.000 Kč
950.000 Kč
990.000 Kč
900.000 Kč
900.000 Kč

Krásné a pohodové
Vánoce,
šťastný nový
rok 2011
Vám přeje
Asistent Reality.

Kompletní nabídku najdete
na www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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+1Na hrázi 75m2+lod. OV po rek 1.189.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže 1.445.000Kč

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

20. prosince 2010

reality

reality

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

PRONÁJEMBYTŮPROSTĚJOV:
1+1, 32 m2 E. Beneše
4.800 Kč + ink
1+1, 45 m2 Tyršova
5.000 Kč + ink
2+1, 45 m2 Italská
5.900 Kč + ink
2+1, 55 m2 sídl. Svobody 6.200 Kč + ink.
2+1, 65 m2 Šárka
7.000 Kč vč. 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 m2 570.000 Kč
BYT 2+1 Svatoplukova, 60 m2
650.000 Kč
BYT2+kk Hybešova, 46 m2 665.000 Kč
BYT 2+1 Dolní, 63 m2
845.000 Kč
BYT2+1 J. Zrzavého, 60 m2 850.000 Kč
BYT 2+1 Okružní, 54 m2
900.000 Kč
BYT 2+1 Okružní, 65 m2
910.000 Kč
BYT3+1 Olomoucká, 72 m2 950.000 Kč
BYT 3+1 St. Manharda, 70 m2
990.000 Kč
RD VŘESOVICE, poz. 336 m2
900.000 Kč
RD LUTOTÍN, poz. 479 m2 900.000 Kč
KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE,
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011 VÁM
PŘEJE ASISTENT REALITY.
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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 dvoje nebytové prostory 90
m2 a 45 m2 na hl. ulici v PV. 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.

1.360.000Kč

DOMY
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 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 Olomoucká 20m2
3.300Kč+500ink
1+kk Krokova 36m2
5.500Kč vč. ink
1+kk Svornosti 40m2 cihla
5.800 vč. ink
1+1 E.Beneše 39m2
5.500Kč vč.ink
1+1Zrzavého po rekonstrukci, část zař. 6.500Kč vč.ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.500Kč vč.ink
2+1 Italská i zařízený
5.900Kč +1.300ink
2+1 Vodní 55m2 po celk rekonstr.
6.000Kč+ink
2+1 Českobratrská
6.800 vč. ink
2+1 Spojenců původní stav
4.000Kč + ink
2,5+1 Spojenců 113m2 terasa20m2 6.500Kč+2.500ink
Nové text2,5+1 S.Svobody 63m2 po celk. rek.
8.000Kč vč.ink
3+1 Vodní cihla 70m2
5.500Kč +ink
RD 2+kk Přemyslovice po rekon. 5.000Kč+ink

Volejte: 723 335 940
1+kk, u centra 30m2
4.500Kč+ink
1+1 Manharda 35m2 cihla
4.300Kč+ink
2+kk Olomoucká 60m2 podkr. cihla 5.500Kč+ink
3+kk Hvězda 80m2 po rek.
6.000Kč+ink.
3+1 Hvězda 86m2 cihla
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic 72m2 po rek.
6.000kč + el.
RD7+1 Klenovice zahr. garáž
info v RK

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

www.realitypolzer.cz

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.
Hledám ke koupi byt nebo rodinný
dům v Prostějově a okolí. Tel: 602 570
658.
Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.
Pronajmu byt 1 + 1 v PV. Cena 6.500 Kč
vč. ink./měs. Tel.: 732 548 756. Ne RK!
Víte o někom, kdo prodává byt, rodinný
dům nebo pozemek? Informaci odměním. Tel: 602 570 658.
Pronájem garáže na Močidýlkách, 800
Kč/měs. Tel.: 776 035 557.
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.

Pronajmu garáž, B.Šmerala, uzavřený
objekt. Tel.: 723 039 347.

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

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

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

Pronajmu 1 + kk, po rek., cena vč. ink.
5.800 Kč. 790 36 36 38.

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

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.

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.

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

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

Pronájem 3+1, ihned, 608839131

Pronajmu
garsoniéru,
22m2,
Olomoucká. Ihned. 777 572 247.
Pronajmu garáž na ul. Krasická v PV.
Tel.: 732 215 683.

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

Prodám byt 98 m2 možnost 2,5 + 1 nebo 3 + kk. 1. patro, cihla, 880.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.

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 stavební pozemek v obci
Myslejovice, 480 m2, cena 120.000 Kč.
Tel.: 739 77 11 98.

Prodám chatu na Plumlovské přehradě
u vody. Tel.: 608 776 089.

Prodám novou garáž na ul. Myslbekova
(sídl. Západní). Leden 2011. Tel.: 777
011 148.

PRONÁJEM BYTU 2 + KK - 3KM
OD PV. KOMPLETNĚ VYBAVENÝ
(INTERNET, TELEVIZE, PRAČKA,
VANA, SEDAČKA, POSTELE, LINKA, SPORÁK) 6.000,- VČETNĚ INKASA, KAUCE - DOHODA, NEKUŘÁK, ZVÍŘATA - NE! TEL.: 608
215 911.

Pronajmu 3 + 1, 2 + 1, 723 565 897.

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

Pronájem bytu v RD 2 + kk, Seloutky.
Volný od 1.1.2011. Možno i od vánoc
2010. 5.500 Kč vč. ink. Vhodné pro dvě
osoby. Tel.: 773 689 221.

Koupím byt 3 + 1 v OV, v lokalitě
Dolní, Tylova, Brněnská a blízké okolí,
možno i k rekonstrukci. Tel.: 728 268
853.
Pronajmu byt na Sídl. svobody 3 + 1 s
alkovnou, i dlouhodobě, možnost i garáže. Ne reality! Tel.: 732 215 683.
Prodám byt 2 + 1, Šárka, po rekonstrukci, 1.000.000 Kč. Dohoda možná.
Tel.: 739 66 47 07.

Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
RK nevolat! 607 919 040.
Hledám pronájem jednoho pokoje v
klidné lokalitě v PV. Nekuřák. Tel.: 608
520 200.

Pronajmu byt 3 + 1 v novém bytovém
domě nedaleko hl. nádr. v PV. Tel.. 608
328 617.
Pronajmu pěkný dům v Přemyslovcích.
Zn. Spěchá. Tel.: 603 469 575.

práci
nabízí
Přijmeme asistenta/ku do kanceláře v
Prostějově. Výdělek 30.000 Kč. Tel.:
737 38 76 71.
Práce domů. Za Vaši SMS s adresou zašlu nabídku, 728 490 077.
Přijmeme spolupracovníky do kanceláře na vyřizování technické admin. Tel.:
604 765 014
Zavedený noční klub v Prostějově,
nabízí místo společnice se zajímavým ohodnocením v poklidném a seriozním pracovním kolektivu.
Neotálejte a volejte denně na tel.733
202 001 po 21.h.
Přijmu na ŽL pedikérku/a, tatéra/ku.
775 079 985.
www.internetjob.cz/ivana
Hledám asistentku poj. KOOPERATIVA na 1/2 úvazek s nástupem od 2011.
Obchodní zastoupení. Lidická 38, PV,
777164309, jiri.dostal.rb@seznam.cz,
www.kooperativa-prostejov.cz
Přijmu kosmetičku a maséra/ku na ŽL.
Tel.: 607 634 098.
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.

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.
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.

Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
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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
Bílé a elektro zboží, nábytek se slevou
až 30%. Stavební materiál se slevou
až 40%. Tel.: 608 848 568.
Prodám orbitreck. Cena 1.900 Kč.
Tel.: 737 553 172.
Prodám sedačku rohovou. Levně.
Tel.: 777 130 560.
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.
Prodám křídlo s vídeňskou mechanikou. Cena dohodou. Tel.: 776 197
212.
Prodám 2 x prům. šicí stroj Minerva,
jeden vhodný též pro šití kůže. Tel.:
732 278 268.
Prodám el. troubu + sklokeram. desku. Málo použité! Záruka 3. měs.
Cena 4.900 Kč. Tel.: 605 247 966.
Prodám levně různé skříňky – dub
světlý a obývákovou stěnu leštěný
ořech. I jednotlivě. Zn. Stěhování.
Mob.: 608 482 278.

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.
Sběratel koupí staré zlaté
(Československé 1 – 10 dukáty
3.500 – 75.000 Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou
sbírku. Solidní jednání. Tel.: 603
161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 –
8.000 Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000
Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1
– 3.000 Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a
další. Tel.: 603 161 569.
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.

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

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

Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.
Do soukromých jeslí v PV hledám
zdravotní sestru. Tel.: 602 617 804.

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

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

Kosmetika Madona – Atrium, přijme
kosmetičku na ŽL. Tel.: 604 881 600.

POSLEDNÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU
V ROCE 2010 VYJDE
V PONDĚLÍ
27. PROSINCE!!!

Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.

UZÁVĚRKA

Do zavedeného salonu v centru PV
přijmeme kadeřnice na ŽL nebo dohodu a pedikérku na ÝŽL. Tel.: 774 875
201.
Hledám obsluhu pro stánkový prodej
koblížků u Prioru. Vhodné jako brigáda pro aktivní důchodkyně nebo spolehlivé studenty. Tel.: 604 774 999.

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme soustružníka, frézaře konvenčních strojů s praxí pro nástrojařské a
vývojové práce do HPP. Pracovní doba 6:00 -14:30. Jednosměnný provoz.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti,
dobré platové podmínky. Osobní kontakt pouze po tel. domluvě. Tel. 777
632 869 p. Vejmola Po- Pá 9-15.
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme soustružníka na konvenční soustruh/klasický soustruh/ do HPP třísměnný provoz. Nabízíme zázemí
stabilní společnosti, dobré platové
podmínky. Osobní kontakt pouze po
tel. domluvě. Tel. 777632869
p. Vejmola Po- Pá 9-15.

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

ŘÁDKOVÉ INZERCE
PRO ČÍSLO 51/2010

seznámení
Rozvedený muž 53ú174 štíhlé postavy touží pomocí této cesty se seznámit s milou a hodnou ženou, která si dokáže vážit upřímného vztahu
dvou,lidí a už ví, že je to víc než bohatství a krása. Zn. Jen vážně. Tel.:
608 618 194.
Nekuřák vyšší postavy, veselé povahy s autem, samostatné bydlení v
rod. domě, hledá milou, pohlednou
přítelkyni do 46 let. Zn. Prostějov a
okolí.

JE VE ČTVRTEK
23. 12. 2010
v 9:30 HODIN!

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

Řádková inzerce

20. prosince 2010

služby
Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

20

vzpomínáme
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala

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
KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5, PV
Tel.: 602 481 262.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku, obložení a
plotů (i všechny stol. práce vč.
oprav).

Dne 19. prosince 2010
jsme vzpomenuli
18. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička
paní Bohumila KLOSOVÁ.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Řez a kácení stromů, vč. štěpkování
větví. Tel.: 777 898 310.

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

S největší láskou,
co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

Dne 24. prosince 2010
uplynou 4. smutné roky od úmrtí
paní Cecílie PODHORNÉ
z Čech pod Kosířem,
později Kralic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Marie s rodinou.

S největší láskou,
co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

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

Stallo se před....

Instalatér, voda, topení, opravy, výměny, rekonstrukce, nové instalace, 603
753 645.
Doučování matematiky. Tel.: 739 952
420
Vodo-topo-plyn, veškeré instalatérské
práce. Tel.: 608 747 788.
Bytová jádra levně.
Provádíme bytová jádra za velmi
nízké ceny. Provedení do 10 dnů. Prosinec až únor akce VYBOURÁNÍ
ZDARMA. Tel.: 731 690 635.

Dne 24. prosince 2010
uplyne 7. roků, kdy nás opustila
naše maminka, manželka
a babička,
paní Věra ŠUSTROVÁ
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manžel,
dcery s rodinami a rodina Šutova.

Dne 21. prosince 2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marie NOVÁKOVÉ.
Stále vzpomíná
syn Petr s rodinou,
dcera Lenka s rodinou.

Provádíme zateplení rodinných, bytových i panelových domů, sklepů a půd.
Prosinec až březen SLEVA 30%.Tel.:
731 690 635.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

Dne 16. prosince 2010
jsme vzpomenuli 13. smutné
výročí od úmrtí naší
maminky, babička a
paní Silvy EJEMOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná
syn Milan s rodinou.

Dne 20. prosince 2010
vzpomínáme 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina ŠŤASTNÍKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Syn a dcera s rodinou.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS

Kdo v srdcích žije, neumírá

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

► HOKEJISTÉ JEDNOU VYHRÁLI, PŘESTO V TABULCE KLESLI
Hokejový tým Prostějova dosáhl ve druhém prosincovém týdnu na jednu
výhru, když na domácím ledě vypráskal „Medvědy“ z Berouna 3:0, o což
se zasloužili střelci Rajnoha a dvakrát Martin Janeček i bezchybný brankář
Hamrla, který udržel jako první prostějovský gólman čisté konto. Následná
porážka 1:3 v Jihlavě (jedinou branku vsítila nová posila Streit – pozn.red.)
však výběr trenéra Přecechtěla sešoupla na doposud nejnižší umístění v sezoně! „Žlutomodrá síla“ se totiž propadla na devátou příčku. V hráčském
kádru HC došlo k několika změnám. Extraligové Karlovy Vary zatoužily po
obránci Vlčkovi, za něhož na Hanou zamířil olomoucký odchovanec Streit.
Do Šumperku se přesunul havířovský „pendl“ Melichárek, naopak Tomáš
Sýkora v týmu zůstal.
► EXHIBICE NA LEDĚ SKONČILA SMÍREM
Na prostějovském zimním stadionu se v rámci předvánočního období konala
zajímavá sportovní akce, kdy se v exhibičním střetnutí utkal tým regionální
ligy Olomoucka HC Boombers s fotbalisty pražské Sparty! Hosté byli navíc
posíleni o dvojici hokejových legend Pavla Richtera a Jiřího Hrdinu. Přestože
zápas přinesl vcelku zajímavou podívanou a diváci mohli vidět řadu známých
person, jakými bezesporu jsou například Horst Siegl, Zdeněk Svoboda, Jiří
Jarošík, Petr Vrabec, či Václav Němeček, samotná návštěva byla mírným
zklamáním, neboť do hlediště dorazila pouhá pětistovka lačných příznivců.
Ta viděla hned šestnáct branek, oba týmy se rozešly zaslouženou remízou 8:8.
Střelecky zazářil především Jarošík, autor jediného hattricku.
► HÁZENKÁŘI KOSTELCE POUZE REMIZOVALI
Házenkáři Kostelce na Hané sehráli další utkání první ligy, na které však nebudou svěřenci trenérské dvojice Grepl - Hegar úplně nejlépe vzpomínat. Na
domácí palubovce totiž pouze remizovali s Jiskrou Třeboň 24:24 a halou bylo
cítit, že bod je spíše ztrátou...
► BASKETBALISTŮM SE VSTUP VYDAŘIL
Prostějovští basketbalisté TJ OP dokázali vyhrát další duely třetí nejvyšší
soutěže, když na své půdě zdolali jak rezervu brněnských Houserů, za které
nastoupil i někdejší reprezentant Kamil Brabenec, tak i Žabovřesky. Střelecky
zářili především Straka a Roman Vítek. V tabulce náležela „oděvářům“ třetí
pozice.
-pk-

18. 12. 2000
STAROŽITNOSTI

GOLEM
vás
přivítají
v prostorách
SPOLEČENSKÉHO

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov

11. 12. 2000

DOMU
v Komenského ul.,
Prostějov

Dne 24. prosince 2010
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
paní Cecílie PODHORNÉ
Z Kralic na Hané.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina Vítkova,
Habáňova, Slukova.

Dne 17. prosince 2010
vzpomeneme 7. smutné výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka,
pana Aloise CHARVÁTA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.
Václavková a spol. s.r.o.
Soukromá pohřební služba,
přeje Vám a Vašim blízkým
požehnané vánoce
a šťastný nový rok

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 20. prosince 2010
by se dožil 60. roků
pan Drahomír PETRÁSEK
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn David.

Dne 21. prosince 2010
uplyne smutný rok, kdy nás
za tragických okolností ve věku
56 let navždy opustil
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

► HC PROSTĚJOV: OBRAT PROTI TŘEBÍČI, DEBAKL V BEROUNĚ
V plném proudu byla první hokejová liga, v níž jsme drželi palce „žlutomodré síle“. Ta sice prohrávala v posledním souboji základní části s
Třebíčí v závěrečné třetině 2:3, ale skvělým obratem dokázala zápas otočit a HC Prostějov si připsal na své kontě důležité body. O pět branek se
z Přecechtělova souboru podělili Palinek (dvakrát), T. Hradecký, Vasilev,
Černý. A jelikož druhá nejvyšší soutěž neměla žádnou pauza, hned o tři dny
později započala svůj program nadstavbová část. Ta ovšem pro Hanáky nezačala dobře, neboť Prostějovští zkolabovali v Berouně, kde jim Medvědi
oplatili nedávnou porážku i s úroky a nadělili jim hned osm kousků! Prohru
2:8 korigovali Luštinec s Palinkem. V tabulce se Prostějov lehce posunul, a
to na osmou příčku. Co se týkalo změn v kádru, tak přesunutí Melichárka do
Šumperku se ukázalo jako přechodné, neboť vedení HC o pár dnů později
ulovilo tohoto hráče na hostování do konce sezony. Naopak pouze jedno
utkání odehrál v prostějovském dresu Martin Streit, který se kvůli administrativním náležitostem musel vrátit zpět do Karlových Varů. Vedení také
oznámilo, že na odchodu je Milan Ruchař.
► EXHIBICE NA LEDĚ SKONČILA SMÍREM
Na prostějovském zimním stadionu se v rámci předvánočního období konala zajímavá sportovní akce, kdy se v exhibičním střetnutí utkal tým regionální ligy Olomoucka HC Boombers s fotbalisty pražské Sparty! Hosté
byli navíc posíleni o dvojici hokejových legend Pavla Richtera a Jiřího
Hrdinu. Přestože zápas přinesl vcelku zajímavou podívanou a diváci
mohli vidět řadu známých person, jakými bezesporu jsou například Horst
Siegl, Zdeněk Svoboda, Jiří Jarošík, Petr Vrabec, či Václav Němeček,
samotná návštěva byla mírným zklamáním, neboť do hlediště dorazila
pouhá pětistovka lačných příznivců. Ta viděla hned šestnáct branek, oba
týmy se rozešly zaslouženou remízou 8:8. Střelecky zazářil především
Jarošík, autor jediného hattricku.
► KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI USPĚLI V BRNĚ
Házenkáři Kostelce na Hané napravili výše zmíněný výpadek proti Třeboni a
z Brna si i přes nemalé oslabení přivezli dva body za výhru 26:24. Střelecky
se na triumfu nejvíce podepsal Zajíček s Kubikem, kteří zaznamenali shodně
osm branek. V tabulce zůstal Kostelec na sedmé pozici.
► LeRK OPUSTILI RANDA S HORÁKEM
Fotbalové prázdniny narušovaly zprávy ze zákulisí, které hovořily o přestupu
Tomáše Randy z prostějovského LeRKu do prvoligových Drnovic, na který
navázal další odchod, neboť Martin Horák se z hostování vrátil do mateřské
Sigmy Olomouc, odkud měl následně okamžitě zamířit do Plzně. Zájem z
nejvyšší soutěže registrovalo vedení SK LeRK i o Opravila a Bártu.
-pk-

Sport, inzerce

21

20. prosince 2010

Prostějovsku nadále vládne Jana HORÁKOVÁ
bboje
o j e nnaa 6644 ččernobílých
e r n o b í l ý chh polí
polích
í ch
Tradiční anketu ČSTV „O nejlepší sportovce roku 2010“ vyhrála bikrosařka už posedmé
aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE
* KRAJSKÝ
PŘEBOR: V derby
zvítězila Rošáda!
V krajském přeboru šachových družstev se
utkala
na domácí půdě v regionálním derby Rošáda
se Sokoly
z Přemyslovic, kteří zatím soutěži kralovali bez
jediné ztráty.
Hosté nepřijeli v úplně nejsilnější sestavě, a to se jim vymstilo. O vítězství Rošády rozhodl výkon na prvních čtyřech šachovnicích, kde všichni
domácí zvítězili. Další bod přidal Snášel a půl bodu za remízu přidal Vaculka,
který tím pečetil výhru.
ROŠÁDA Prostějov „A“ - Sokol Přemyslovice „A“ 5,5:2,5
(výsledky jednotlivých utkání: Závůrka - Popelka 1:0, Dvořák - Hájek
1:0, Tichý - Prucek 1:0, Pavel - Zapletal 1:0, Vaculka - Trávníček
0,5:0,5, Hradský - Štafa 0:1, Kocmel – Spurný 0:1, Snášel - Ošťádal
1:0).
Tabulka krajského přeboru
V R P body
1. TJ Sokol Přemyslovice
4 0 1 12
2. Spartak Přerov
4 0 1 12
3. Garde Calcio Olomouc
3 2 0 11
4. SK ROŠÁDA Prostějov
3 1 1 10
5. TJ Sokol Skalička
3 0 2 9
6. LOKO Zábřeh
2 1 2 7
7. Tatran Litovel „C“
2 0 3 6
8. T.J. Sokol Šumperk „B“
2 0 3 6
9. TJ Sokol Lázně Velké Losiny
1 1 3 4
10. ŠK Šternberk
1 1 3 4
11. A64 PřF UP Olomouc
1 0 4 3
12. AŠK DA Olomouc
1 0 4 3

skóre
25.0
25.0
23.5
23.0
21.0
20.0
20.5
18.0
19.0
15.5
15.0
14.5

partie
20
17
18
17
18
12
13
8
14
9
10
7

PROSTĚJOV- Poprvé
v historii poznala anketa „O nejlepší sportovce
roku 2010“ v regionu
Prostějovska své vítěze
ve slavnostnějším duchu a v rámci galavečera. Vítězná trofej však měla stejného nositele, respektive nositelku. Již
poněkolikáté se totiž až na nejvyšší stupínek vyšvihla bikerka Jana Horáková.
Členka SKC Prostějov ovládla hlavní
kategorii před oddílovým kolegou a
veteránským cyklistou Petrem Ejemem
a plavcem TJ Pozemstav Jakubem
Nezdobou. Nejlepším kolektivem bylo
předminulý pátek při slavnostním galavečeru v Městském divadle v Prostějově
vyhlášeno smíšené lukostřelecké družstvo TJ OP Prostějov.
Tak jako každý rok, tak i tentokrát vyhlásila tradiční anketu Okresní sdružení
ČSTV Prostějov, tentokrát ve spolupráci
s agenturou ČOK CZ. A zatímco doposud
byli nejlepší sportovci a sportovkyně, ale i
trenéři, funkcionáři, oddíloví činovníci či
rozhodčí ohodnocováni v přednáškovém
sále Národního domu, nyní se všichni potkali na již zmíněném pódiu Městského
divadla, které znamená svět.
Sedmadvacetiletá rodačka z Tištína Jana
Horáková uspěla poměrně suverénně a
především zaslouženě. V hlavní kategorii

Výsledková listina ankety „Sportovec Prostějovska 2010“
Poř.

* REGIONÁLNÍ PŘEBOR:
Mladíci z ROŠÁDY „D“ se střetli s týmem SK Prostějov „C“ a bylo to pro ně
velké školení. Jejich protihráči běžně hrají vyšší soutěže, proto jasná prohra
benjamínků nemohla nikoho překvapit.
SK ROŠÁDA Prostějov „D“ - SK Prostějov „C“ 0:4
(výsledky jednotlivých utkání: Zajíček - Král 0:1, Oulehla - Trimmel 0:1,
Kment - Kubina 0:1, Vysloužil - Virgler 0:1), Junior Prostějov – Sokol
Přemyslovice C 2:2, ROŠÁDA C měla volno.
Tabulka regionálního
V R
1. SK Prostějov „C“
4 0
2. SK ROŠÁDA Prostějov „C“
2 0
3. SK Junior Prostějov
1 1
4. TJ Sokol Přemyslovice „C“
1 1
5. SK ROŠÁDA Prostějov „D“
1 0

přeboru:
P body
0 12
2 6
2 4
2 4
3 3

skóre
14.0
6.5
8.5
7.0
4.0

partie
13
6
6
5
3

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

OŤA CUP OPEN 2011
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
1

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-

jednotlivců triumfovala již potřetí v řadě titul mistrů České republiky, nasté TJ Pozemstav Prostějov, trojnásobní
posedmé. Účastnice olym- navíc vytvořili nový český rekord, když mistři ČR a starší žáci fotbalového 1. SK
pijských her v Pekingu si v získali 55 z 56 možných bodů. Mistrovské Prostějov, kteří vedou krajský přebor s neroce 2010 vyjela druhé mís- družstvo tvořili Martin Bulíř, František vídaným skóre 99:10.
to na mistrovství světa ve Hajduk, Kamil Kovář, Milan Hajduk a Velkou prestiž rovněž nesla anketa o
fourcrossu a ve světovém poháru se umístiJiří Košťálek. Mezi kolektivy do- nejlepšího trenéra okresu Prostějov pro
la na třetí příčce. „Z dalšího triumfu mám
spělých, účastnících se nižších rok 2010, kterou ovládl dlouholetý kouč
pochopitelně radost, taková ocenění
soutěží, vyhráli fotbalisté Kralic čechovických zápasníků, když za sebou
vždy potěší. Je to takový dobrý pocit,
na Hané, tradiční účastník kraj- nechal trenéra mládežnických nohejbalistů Sokola I Prostějov i úspěšnou vože se člověk ukáže a pořád se sem vraského přeboru.
cí,“ poznamenala pro náš týdeník Jana
Opomenuta samozřejmě ne- lejbalovou trenérku Lenku Koblerovou.
Horáková, která uspěla s vysokým
mohla být ani mládež, která Mezi rozhodčími se hlasujícím nejvíce
náskokem (obsáhlý rozhovor s
měla své zastoupení líbil Jakub Gall z volejbalového SK K2
Janou Horákovou chystáme
rovněž ve čtyřech kate- Prostějov, který vyhrál před rozhodčí
do některého z lednových čísel
goriích. Nejlepším jed- krasojízdy z Němčic nad Hanou Evou
PV Večerníku - pozn.red.).
notlivcem působícím Přibylovou a Janem Benešem z Ondratic,
Mezi dospělými jednotlivci
na vyšší úrovni se stal dlouholetým sudím ve stolním tenise.
soutěžícími na krajské nebo
lukostřelec František Kategorii handicapovaných sportovců
regionální úrovni dominoval
Hajduk, z těch, kteří ovládl šachista Karel Meisel, jenž patří mešachista Roman Zavůrka, člen
se účastní zatím pouze zi nejlepší hráče v krajském přeboru.
Sportovního klubu Prostějov,
krajských soutěží, pak Novinkou bylo vyhlášení kategorie
který byl hlavním tahounem
stolní tenistka Dagmar Masters - sportovců nad 60 let, kde první
svého týmu v krajském přeBenešová. V kolekti- místo ukořistila Věra Štaudrová, stále akboru a rovněž ukořistil několik
vech mládeže nejvíce tivní hráčka volejbalu v dresu Sokola II
turnajových vítězství.
zaujali sportovní gym- Prostějov.
-pkKolektivy dospělých půsoAnketa „Sportovec roku 2010“ je realizována
bící na republikové a mezive spolupráci s Agenturou ČOK CZ s.r.o., generálními
národní úrovni ovládli v
partnery jsou Skupina ČEZ, ORESI KUCHYNĚ, TIPSPORT, RENTAL,
anketě lukostřelci TJ
hlavními partnery ČESKÁ SPOŘITELNA, ČESKÁ POŠTA,
OP Prostějov. Oddíl
VÍTĚZKA. Půvabná bikroRPM SERVICE, TV MEDIA, partnery SILNICE GROUP,
vedený Magdou
sařka Jana Horáková vládne
PPM FACTUM, EXIM TOURS.
Majarovou získal sportovcům Prostějovska.

1
2
3
4
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Příjmení a jméno/TJ-SK
Kolek v dospělých-vyšší
OP Prostějov
Tomi-Remont Prostějov
FC Kostelec na Hané
SAVANA Kostelec na Hané
Kulečník Prostějov

1
2
3

Kolek v dospělých-nižší
FC Kralice na Hané „A“
Sokol Konice „B“
FC Kralice na Hané „B“

1
2
3
4

Kolek v mládeže-vyšší
Pozemstav Prostějov
TK Prostějov
SKC Prostějov
Sokol Čechovice

5

OP Prostějov

6

Sokol I Prostějov

7
8
9

OP Prostějov
Sokol I Prostějov
Tomi-Remont Prostějov

1
2
3
4
5
6
7

Sport.odv.

Body

lukostřelba
ra ing
fotbal
polní kuše
kulečník

7
10
12
15
16

fotbal
fotbal
fotbal

3
9
11

sport. gymn.-žáci
tenis – st. žáci
cyklis ka-sm. dr.
zápas – žáci
98
basket-st. minižačky
106
nohejbal – dorost
129
lukostřelba – kade
nohejbal –žáci
ra ing - junioři

11
15
16
18
18
18
23
28
33

Kolek v mládeže-nižší
1. SK Prostějov
AC Prostějov
VK PVK Prostějov
ŠSK Brodek u Prostějova
DTJ BOX Prostějov
AC Prostějov
ŠSK Prostějov - Dr.Horáka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jednotlivci mládež-vyšší
Hajduk Fran šek
Kalabis Jiří
Přibylová Adéla
Filip Jakub
Pluskalová Veronika
Gábor Patrik
Matoušková Gabriela
Ftáčník Jabub
Hudec Miroslav
Mráčková Tereza
Nedělníková Hana
Šiklingová Aneta
Vrána Jaroslav
Zapletal Jiří
Wágner Robin
Valenta Jan

lukostřelba-OP Prostěj
zápas- So Čechovice
krasojízda-Němčice n.H
cyklis ka-SKC Prostějov
sp. gymnast-Pozem.PV
box-DTJ Prostějov
fotbal-FC Kostelec n.H.
nohejbal-So I Prostějov
lukostřelba-OP Prostěj
plavání-Pozem Prostěj
polní kuše-Savana Kostel
krasojízda-Němčice na H.
krasojízda-Němčice na H.
šachy-So Přemyslovice
cyklis ka-SKC Prostějov
nohejbal-So I Prostějov

11
12
16
17
18
24
26
27
36
38
44
53
54
55
56
57

1
2
3
4
5

Jednotlivci mládež-nižší
Benešová Dagmar
Kočí Josef
Petržela Lukáš
Pavlová Michaela
Ježek Robert

st. tenis-So Ondra ce
or. běh-KOB Konice
fotbal-1.SK Prostějov
atle ka-AC Prostějov
atle ka-AC Prostějov

7
8
11
15
19

1

Zdravotně pos ženi
Meissel Karel

šachy-SK Prostějov

4

volejbal-So II Prostějov

4

1

Sportovci na 60 let
Štaudrová Věra

1
2

Trenéři
Szilva Vojtěch
Beneš Richard

8
9

fotbal – st. žáci
8
atle ka – ml. žáci
11
volejbal –ml- žačky
14
šk. sport – ml. žactvo
17
box – mládež
22
atle ka- přípr. hoši
24
šk. sport – ml. žactvo
27
149
ŠSK Brodek u Prostějova šk. sport – st. žactvo 151 27
ŠSK Prostějov –Dr. Horáka šk. sport – st. žactvo
32

Koblerová Lenka
Dostálková Marta
Vačkář Vladimír
Křížek Radek

1
2
3
4
5
6
7

Jednotlivci dospělí-vyšší
Horáková Jana
Ejem Petr
Nezdoba Jakub
Besaljan Vardan
Nedělník Jan
Nedělníková Jaroslava
Nasadilová Lenka

3
4
5
6

zápas-So Čechovice
77 11
nohej-So I Prostějov
11
83
volejbal-PVK Prostějov
12
SPV-So Mostkovice
14
cyklis ka-SKC Prostějov
17
box-DTJ Prostějov
19

1
2
3
4

Rozhodčí
Gall Jakub
Přibylová Eva
Beneš Jan
Odehnalová Jitka

volejbal-K2 Prostějov
6
krasojízda-Němčice n.H
8
st.tenis-So Ondra ce 70 13
biatlon-BIATL Prostěj 76 13

1
2
3
4
5
6

Funkcionáři
Čečman Milan
Svozil Jiří
Mikulka Fran šek
Vychodil Fran šek
Spanilý Josef
Goga Peter

atle ka-AC Prostějov
fotbal-FC Kralice n.H.
fotbal-SK Prostějov
m.kop.-KOBRA Kobeřice
m.kop-So Čelechovice
volejbal-VK Prostějov

1
2
3
4

Jednotlivci dospělí-nižší
Zavůrka Roman
Lošťák Mar n
Sedláček Jiří
Khýr Bronislav

cyklis ka-SKC Prostějov
cyklis ka-SKC Prostějov
plavání-Pozemst.Prostěj
box-DTJ Prostějov
polní kuše-Savana Kostel
polní kuše-Savana Kostel
kor al-SK Prostějov

4
12
14
16
21
22
23

šachy-SK Prostějov
4
st. tenis-So Čechovice
10
st.tenis-OP Prostějov 78 13
volej-So Otaslavice A 80 13

BOXERSKÉ
B
OX E R S K É O
OHLÉDNUTÍ
HLÉDNUTÍ A
AŽŽ PPŘÍŠTĚ...
Ř Í Š T Ě ...
V minulém vydání jsme vás informovali, že
sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku ve spolupráci s BC DTJ
Prostějov připravuje zvláštní speciál
„OHLÉDNUTÍ ZA MČR V BOXU
2010“, který jste měli najít již v tomto
vydání. Z technických důvodů se tak bohužel stane až za týden,
neboť plánovaný prostor zabraly záležitosti předvánočního
charakteru. Děkujeme za pochopení.

Řešíme s ROŠÁDOU
PROSTĚJOVSKÝ Večerník ještě více rozšiřuje dlouhodobou a
úspěšnou spolupráci se šachovým
klubem SK ROŠÁDA Prostějov, a
tak již potřetí přinášíme malá cvičení na čtyřiašedesáti 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-

JIŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE TAK NA STRÁNKÁCH
NAŠEHO TÝDENÍKU NAJDETE
všechny PLÁNOVANÉ MATERIÁLY:

SK ROŠÁDA PROSTĚJOV „C“ (JIP)

řešení

5
11
13
14
20
21

nejsilnější sestava pro REGIONÁLNÍ přebor 2010 - 2011
zleva: 1. šachovnice KREJSA DAVID,
2. šachovnice MUSIL JAROSLAV - zástupce kapitána,
3. šachovnice HRADSKÝ ALEŠ - kapitán,
4. šachovnice SVOBODA JAROMÍR
hráči přejí všem našim fanouškům, fanynkám a sponzorům
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

* 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
sí
TO VŠE A JEŠTĚ
NĚCO NAVÍC
V PROSTĚJOVSKÉM
M
VEČERNÍKU, KTERÝ
Ý
VYJDE V PONDĚLÍ
27. PROSINCE 2010!

Černý na tahu dá mat 2.tahem
Řešení: Dc2+ 2. Ka3 (nebo Ka1) Dc3 mat

Lehká

Bílý na tahu dá mat 3.tahem
Řešení: 1.Dxe6+ Kg6 2.g4 Se4 3. Jh4 mat

Těžší

Basketbal, volejbal

20. prosince 2010

Parádní jízda Orlů, německý Bonn doslova Postup v Lize mistryň uniká, VK Modřanská má však v záloze CEV Cup!
smetli a v evropském poháru JDOU DÁL!

k
o
k
s
roz
EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 5. zápas:
ass :

BK PROSTĚJOV - TELEKOM BASKETS
KETS
ETS BONN

86:63
Čtvrtiny:

22:16, 15:17,
25:16, 24:14
Trestné hody: 24/15:18/10
Střelba za 2b: 39/22:45/19
Trojky:
19/9:13/5
Doskoky:
37:33
Asistence:
16:6
Osobní chyby: 20:24
Rozhodčí:
Bulanov (Rusko),
Grigoras
(Rumunsko) a
Davydov (Rusko).
Diváků:
1200

Sestava a body Prostějova
Lawrence 11
Šležas 6
Bohačík
Hyzy 8
Landry 4
Marek 4
Trenér:
Asistenti:

Veikalas 19
Prášil 11
Nicholson 15
Tóth 2
Dokoupil 6
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička a
Tomáš Holešovský

PRŮBĚŽNÁ TABULKA SKUPINY
„E“ EUROCHALLENGE CUPu po 5. kole:
5
5
5
5

4
4
2
0

1
1
3
5

392:357
382:360
388:393
363:409

8:14). Stačilo však utáhnout zpočátku volnější defenzivu a karta se
rázem obrátila. Landry s Hyzym
bojovali pod košem s kvalitními
pivoty soupeře jako lvi, Kanaďan
skvěle doskakoval a Polák pronikal do koše. Výrazně pak prostějovské hře pomohl příchod střídající dvojice Veikalas – Nicholson
na hřiště. Oba se na bonnský tým
vrhli pěkně zhurta a měli rozhodující zásluhu na obratu ze 14:16 na
22:16. Uprostřed druhé části však
ještě o něco delší bodovou šňůru
předvedl i německý klub (26:20 –
26:30), čímž se poměr sil opět vyrovnal. Že si domácí nesli do šatny
alespoň malý náskok 37:33, o tom
rozhodl skvěle skórující Veikalas
s podporou zlepšeného Lawrence.
Po přestávce už na palubovce

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter BÁLINT - trenér BK Prostějov: „Jsem velice rád, že se nám
povedlo zvítězit. Bonn je hodně silným týmem, což proti nám ukázal, ale spíš jen v první půlce. Po přestávce se jeho hráčům přestalo
dařit v útoku a spousta střel jim vypadla z koše. My přitom hráli velmi
dobře v obraně, což podle mě bylo klíčové a rozhodující ve druhém
poločase. Soupeře jsme uhlídali na útočném doskoku, ukočírovali
jsme většinu míčů bez zbytečných ztrát, těch jsme udělali minimálně.
Mužstvo celkově odvedlo jeden ze svých lepších výkonů, Telekom
předčilo a zasloužilo si vyhrát.“
Michael KOCH - trenér Telekom Baskets Bonn: „Gratuluji
Prostějovu a jeho trenéru Bálintovi k postupu do další fáze
EuroChallenge Cupu. Pro oba týmy to dnes bylo důležité utkání právě s ohledem na postupové možnosti, které jsme my bohužel ztratili
vinou velkého množství vlastních chyb. Soupeř byl herně i statisticky
lepší a zvítězil naprosto zaslouženě. Hlavně ve druhém poločase jsme úplně přestali bránit a nechali domácí nastřílet devětačtyřicet bodů, což si na mezinárodní úrovni prostě nemůžeme dovolit.“ -son-

existovalo pouze jedno mužstvo.
Po snížení na 37:35 totiž Telekom
zcela odpadl, přes perfektní obranu BK nedal pět minut ani koš a
nabral rozhodující ztrátu (44:35).
Výborný kolektivní výkon našich basketbalistů v čele s výše
zmíněnými oporami znamenal
neustálé zvyšování rozdílu ve
skóre (57:43, 67:49, 74:54), když
Prostějovu vycházelo téměř vše
a Bonnu skoro nic. Například
Prášil trefil během krátké doby tři trojky za sebou, zatímco občasné zásahy Ohlbrechta
s Campbellem nemohly hostující
ekipu rozhodně spasit. V závěru
se tak dostali do zápasu všichni
domácí náhradníci, přesto hanácká parta dominovala až do samotného konce – 86:63.
-son-

„Jak jsme ubránili Bonn, bylo skvělé,“ usmíval se spokojený Peter Bálint

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL

1. BK Prostějov
2. KK Krka Novo Mesto
3. Telekom Bonn
4. KK Záhřeb

PROSTĚJOV - Impozantním
způsobem prošli basketbalisté BK Prostějov do další fáze
EuroChallenge Cupu. V 5.
kole základní skupiny E jim
na domácí palubovce stačilo
k postupu jakékoliv vítězství,
oni však Telekom Baskets
Bonn vyprovodili působivým
debaklem. Ve druhém poločase silného německého protivníka bez přehánění zničili a
po Novém roce si zahrají mezi
šestnácti nejlepšími celky evropského poháru.
V úvodu se naplno projevila nebezpečnost hostů, kteří hráli velice rychle a trefovali volné střely.
Orli naopak nestíhali v obraně
a většinu první čtvrtiny museli
dohánět nepříjemné manko (0:7,

9
9
7
5

kam vedou další evropské kroky...
6. KOLO: BK Prostějov - KK Záhřeb (úterý 21. prosince, 17:00
hodin), Krka Novo město – Telekom Baskets Bonn (úterý 21. prosince, 19:00 hodin),

EUROCHALLENGE CUP

Chystá se ALL STAR GAME
Podpořte v hlasování Orly!
Jak jsme informovali již před
týdnem, „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. Nyní už se
hlasuje o tom, kdo vše se v exhibičním měření sil představí.
A pro prostějovské barvy to zatím nevypadá vůbec špatně. Po
oznámení prvotních výsledků
by se do základní pětky dostala
hned trojice Orlů – rozehrávač
Lawrence, křídelník Veikalas a
pivotman Landry!

Hlasování do Samsung All-Star
Game Mattoni NBL 2011 nadále pokračuje a to na internetových stránkách www.utkanihvezd.cz. Hrát se bude v sobotu

26. března opět v Pardubicích
v prostředí ČEZ Arény. Kromě
hlavního Utkání hvězd, tedy zápasu mezi Východem a
Západem, se proti sobě postaví
i hráči do 23 let. Tradiční a divácky velice atraktivní doprovodné soutěže ve smečování
a v tříbodové střelbě zůstávají
zachovány, navíc přibude jedna
nová soutěž. 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.
Podpoříte borce BK Prostějov!
-pk-

budu stokrát denně opakovat jsem
dobrý, jsem silný. Tu získáte nejlépe tím, že vyhrajete těžké vyrovnané zápasy. A je pravda, že my jsme
v letošní sezoně skoro všechny náročné bitvy prohráli a v jejich závěrech dělali chyby,“
přiznal smutně trenér
VK Miroslav Čada.
Postupové šance
Prostějova se tím dostaly spíš už jen do
oblasti teorie. Nebo
ne? „Řekli jsme si, že
nebudeme nic počítat ohledně možného
postupu do play off
Champions League, a
stejně tak nebudeme
řešit, co nastane za měsíc nebo dva. Vždycky
se soustředíme pouze
na nejbližší utkání, toho se budeme striktně
držet,“ zdůraznil Čada.
Přesto nemohl odmítnout zamyšlení nad

tím, zda je v silách jeho svěřenek
získat proti Cortese a Cannes
v součtu minimálně tři body, což
by na průnik do vyřazovací fáze mohlo stačit. „Jestli můžeme
Italky nebo Francouzky porazit?

Věřím, že ano. Pokud podáme takový výkon, jako doma s Lodží,
jsme podle mě schopni konkurovat
každému. Částečně se to ukázalo
už v předchozích zápasech proti
RC i na hřišti Villy, ačkoliv jsme

je prohráli. Většina setů však byla velmi vyrovnaných,“ neztrácí
kouč Modřanské víru.
Přesto už je v tuto chvíli pravděpodobnější, že se Čadův soubor
do play off nepodívá. V takovém
případě téměř jistě přejde do závěrečné fáze CEV Cupu, kam
postoupí tři horší týmy ze třetích míst a dva celky s nejlepší
bilancí na čtvrtých příčkách základních skupin Ligy mistryň. A
do tohoto výčtu by české šampionky měly i v horším případě
patřit. „Ale jak říkám, tyhle počty pouštíme z hlavy a zaměřujeme se vždy pouze na nejbližší
zápas. Navíc znovu opakuji, co
už jsem řekl několikrát: bojovat
o co nejlepší výsledky budeme
až do úplně poslední chvíle,“
uzavřel Čada.
-sonZvednou se? Kolik setů ještě
budou muset volejbalistky
Prostějova odehrát, aby jejich pouť
na evropské scéně neskončila

PROSTĚJOV - Basketbalisté
Prostějova v pátém kole základní
skupiny EuroChallenge Cupu porazili na domácí palubovce německý Telekom Baskets Bonn 86:63 a s
předstihem si zajistili postup mezi
nejlepších šestnáct týmů. Domácí o
vysokém vítězství rozhodli ve druhé půli, kdy na palubovce dominovali. Jak viděli utkání, které dalo
definitivní nálepku na jeden z největších úspěchů novodobé historie
prostějovského basketbalu, jeho
hlavní aktéři?

„Nemůžeme být nespokojení,“
usmíval se Peter Bálint, trenér BK
Prostějov. Slabší začátek zápasu v
podání jeho svěřenců jej prý nijak
zvlášť nerozladil. „Vývoj střetnutí
bývá různý, někdy vedeme v úvodu my a někdy protivník. Důležité
je, jak nakonec všechno dopadne.
Tentokrát jsme brzy udělali několik

chyb, hosté naopak výborně bránili
i trefovali střely a z toho pramenila naše počáteční ztráta. My ji
však rychle zlikvidovali a většinu
času pak měli navrch. Pomohl příchod Benase Veikalase a Gadriho
Nicholsona na hřiště. To, že nehráli
v základu byl záměr. Moje taktika
filozofie je střídat do lepšího, aby se
mančaft zvedal a ne naopak. Že jsme takový celek jako Bonn uhlídali
na třiašedesáti bodech, to je opravdu skvělé,“ pochvaloval si Bálint.
Za náročný souboj považoval úterní mač i jeden ze zmíněných žolíků,
Bertengeh Gadri Nicholson, pivot
BK Prostějov. „Pro nás to bylo hodně důležité, těžké a nakonec vydařené utkání. Proti silnému soupeři
jsme dobře bránili, dařilo se nám i
v útoku a díky plnění všech pokynů
kouče Bálinta jsme uspěli,“ poznamenal na tiskové konferenci.

Díky tomuto vítězství si Orli už
s předstihem zajistili postup ze
skupiny. „Z toho máme všichni
velkou radost. V případě porážky
by rozhodoval až poslední zápas
proti Záhřebu, navíc bychom neměli všechno ve vlastních rukou a
museli čekat i na výsledek Noveho
Mesta s Bonnem. Nic takového teď
nehrozí, tlak jsme zvládli a máme
klid. Střetnutí s KK Záhřeb si můžeme užít, přitom určitě půjdeme
za co nejlepším výkonem i dalším
vítězstvím,“ mnul si ruce nad výsledkem, který před startem sezony čekal jen ten největší optimista, Peter Bálint. Mírné zklamání
vyjádřil lodivod prostějovského
celku pouze nad návštěvu duelu.
„Skutečně jich bylo méně než jsme
doufali, což mě trochu mrzí. Lidi
asi víc než evropský pohár zajímá
Nymburk nebo Nový Jičín, přitom

v EuroChallenge Cupu mohou
rovněž vidět špičkový basketbal.
Škoda pro ty fanoušky, kteří dnes
nepřišli, třeba dorazí ve větším počtu na naše příští duely v této kvalitní soutěži,“ vzkázal fanouškům
Peter Bálint.
Podkošová skála v barvách Orlů
pak ke svému dosavadnímu angažmá v Prostějově podotkla:
„Celkově je hra v české lize na solidní úrovni, ale některé zápasy jsou
příliš snadné. Já bych radši pořád
hrál EuroChallenge Cup, který má
podstatně vyšší kvalitu. Nám se
přitom povedlo postoupit do jeho
další fáze a to je velký úspěch, mně
osobně ještě nic takového v kariéře
nevyšlo. V Mattoni NBL jsme navíc první, takže zatím není co víc si
přát. Také život zde je příjemný, lidé
v Prostějově jsou moc milí a máme
skvělé fanoušky, kteří s námi jezdí

i na venkovní duely a tam hlasitě
povzbuzují. Stejně jako předtím
na Slovensku se i tady mám velice
dobře, působení v dresu Orlů si užívám,“ ujišťuje Nicholson.
Jeden z jeho úterních soků pak dodal: „Chtěli jsme hrát dobře v obraně, což se nám ale moc nedařilo,
hlavně Lawrence často pronikal. A
takové situace je potřeba si venku
hlídat. Prostějov byl také lepší v doskakování, my byli možná až příliš
nervózní z vědomí důležitosti tohoto zápasu. Pořád jsme byli o krok
pozadu a soupeře nechali hrát jeho
hru, což rozhodlo,“ řekl Alex King,
křídlo Telekom Baskets Bonn.
Dodejme, že tak stalo k radosti
všech prostějovských Orlů. K úspěchu v podobě postupu ze základní
skupiny EuroChallenge Cupu se
vrátíme na stránkách Večerníku po
odehrání posledního kola. -son, pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

Muž zápasu Benas Veikalas:

„Postoupit do další fáze

je opravdu velký úspěch!“
PROSTĚJOV - Málokdy nastupuje v základní sestavě, ale jakmile vtrhne coby střídající hráč na
hřiště, hned je to výrazně cítit.
Také v úterý proti Bonnu platil
tenhle scénář. Jeden z největších
tahounů BK Prostějov Benas
Veikalas (na snímku J. Vojzoly)
bezezbytku využil svých pětadvacet minut v důležitém střetnutí,
soupeře doslova ničil a s rozhodujícím příspěvkem na postupovém triumfu byl po zásluze vyhlášen
šeen mužem
m že
mu
ž m zápasu.
Benasi, jaké to bylo z
vašeho pohledu pohárové utkání, v němž jste
si zajistili postup do další fáze
EuroChallenge Cupu?
„Velice dobré. Hlavně druhý poločas jsme zvládli výborně, měli
hodně doskoků i bodově zakončených rychlých protiútoků. To nám
pomohlo získat větší vedení a závěr
užž byl
byl
y v pohodě.“
po
Vám osobně se dařilo
skvěle, souhlasíte?
„Dá se to tak říct. Do každého utkání jdu s cílem zvítězit a
dnes mi to opravdu šlo. Pomáhala
mi ale kvalitní hra celého našeho
mužstva, Bonn jsme porazili společně
le
ečn
ně ja
jjako
k tým.“
ko
Co rozhodlo, v čem jste
byli lepší než Telekom?
„Nejvíc rozhodla naše

výborná obrana po přestávce. Tím
to měl soupeř v útoku dost těžké a
nedařilo se mu skórovat. Přehrát
takového protivníka rozdílem třiadvaceti bodů je
j pparádní výsledek.
ý
Řekl bych, že jsme dnes odvedli opravdu dobrou práci.“
ci.“ ((smích)
ci
smích
sm
Jak
Ja
ak velký úspěch
to podle vás je?
to
„Opravdu
„O
Opravdu hodně
velký.
lký Byli
B jsme moc namotivovaní rozhodnout o
postupu už teď a že se to
pove
povedlo,
po
vedl
d o,
dl
o jje super.“
Co očekáváte od
C
další,
d
alší,
ještě
ná-

ročnější fáze evropského poháru?
„Bude to těžké, ale my se na příští silné soupeře strašně těšíme. Myslím,
že jde o výbornou možmož
nost ukázat se jak
pro BK Prostějov,
tak pro celý český basketbal.
Zkusíme hrát co
nejlépe a uvidíme, co to přinese.“
Marek
Sonnevend

koše Mattoni NBL v číslech
dohrávka
á
14. kola: Lokomotiva
i Plzeň
ň - BC Kolín
í 74:88 (13:22,
22, 36
36:46,
46 46
46:64).
64)
Nejlepší střelci: Vrubl 21, Pecka 13, Frána 10 - Smith 26, Jones 13
13, Mil
Miles, Z
Zuzák
ák
oba po 12, Stria 11, Machač 10. Trojky: 11/3:15/5. Střelba 2 b.: 66/27:57/31.
Trestné hody: 14/11:22/11. Doskoky: 28:43. Osobní chyby: 19:15. Rozhodčí:
Zachara, Galajdav, Hošek
15. kolo: BK JIP Pardubice - Lokomotiva Plzeň 79:59 (19:11, 42:29, 57:43).
Nejlepší střelci: Hampton 14, P. Bohačík 13, Marek 13, Arnold 12 - Frána 15,
Soukup 12. Trojky: 21/3:14/3. Střelba 2 b.: 39/23:47/17. Trestné hody: 28/24:25/16.
Doskoky: 38:34. Osobní chyby: 17:20. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Baloun*
Basketbal QANTO Svitavy - USK Praha 58:63 (8:16, 33:27, 44:44). Nejlepší
střelci: Horák 21 - Klimeš 14, Kotas 14, Hruban 13. Trojky: 21/2:25/5. Střelba 2
b.: 39/17:38/20. Trestné hody: 27/18:18/8. Doskoky: 30:36. Osobní chyby: 22:22.
Rozhodčí: Zachara, Vrážel, Večeřa * Basketball Brno - BK Breda & Weinstein
Opava 71:60 (17:15, 40:26, 56:38). Nejlepší střelci: Sedmák 15, Holloway 14,
Reinberger 11 - Šiřina 14, Čarnecký 11, Brliť 10. Trojky: 16/6:15/5. Střelba 2 b.:
48/23:44/16. Trestné hody: 12/7:20/13. Doskoky: 34:34. Osobní chyby: 19:14.
Rozhodčí: Dolinek, Galajda, Karásek * BK Děčín - Unibon Nový Jičín 87:82
(16:21, 45:40, 64:53). Nejlepší střelci: P. Houška 19, Sanders 18, Hatcher 14,
Soukup 13 - Šarović 17, Muirhead 16, Channels 13, Hájek, Pandula oba po 10.
Trojky: 20/6:17/8. Střelba 2 b.: 50/29:50/22. Trestné hody: 16/11:19/14. Doskoky:
41:31. Osobní chyby: 20:21. Rozhodčí: Lukeš, Paulík, Galajda * NH Ostrava BC Kolín 107:97 (20:21, 45:44, 73:66, 92:92). Nejlepší střelci: Burke 21, Mason,
Stuchlý oba po 18, Spagrud 16, Palyza 13, Stehlík 12 - Machač 21, Zuzák 20,
Hemmy, Smith oba po 17. Trojky: 18/6:26/12. Střelba 2b.: 54/34:43/23. Trestné
hody: 25/21:19/15. Doskoky: 30:31. Osobní chyby: 19:24. Rozhodčí: Dolinek,
Macela, Hruša * BK Prostějov volný los
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. BK Děčín
14
2. UNIBON Nový Jičín
14
3. BK JIP Pardubice
13
4. BK Prostějov
13
5. NH Ostrava
14
6. BK Breda & Weinstein Opava14
7. BC Kolín
14
8. Basketball Brno
14
9. USK Praha
14
10. Basketbal QANTO Svitavy 13
11. Lokomotiva Plzeň
13

11 3
10 4
11 2
11 2
9 5
6 8
6 8
5 9
4 10
1 12
1 12

1077:962
1260:1022
1044:862
1143:957
1152:1099
1044:1090
1073:1130
999:1053
1002:1107
848:1076
859:1143

25
24
24
24
23
20
20
19
18
14
14

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
16. kolo, sobota 8. ledna 2011, 17:00 hodin: Lokomotiva Plzeň - NH
Ostrava, BC Kolín - BK Děčín (17:45 hodin), Unibon Nový Jičín Basketball Brno (16:00 hodin), BK B&W Opava - Basketbal QANTO
Svitavy, BK JIP Pardubice - BK Prostějov, USK Praha volný los. -pk-

SPORTSWEAR

K KOLEKTORY
a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

SELHÁNÍ prostějovských volejbalistek v Lodži
z výborně rozjetého duelu PŘIJDE asi DRAHO...
L

3:2

Pv

Bodový vývoj – první set: 2:0, 4:1,
4:3, 6:3, 6:6, 7:9, 8:11, 9:13, 13:14,
14:21, 16:22, 16:25. Druhý set:
2:0, 4:1, 6:2, 6:4, 7:7, 9:7, 9:10,
10:13, 13:13, 14:16, 17:16, 18:22,
19:24, 20:25. Třetí set: 3:1, 3:4,
4:6, 7:8, 7:10, 9:10, 9:12, 11:12,
15:13, 15:15, 17:15, 17:18, 19:18,
21:19, 21:21, 22:23, 23:24, 24:25,
26:25, 29:27. Čtvrtý set: 0:2, 1:4,
2:6, 9:7, 9:11, 10:14, 14:15, 15:17,
17:17, 17:19, 19:19, 21:21, 21:23,
23:23, 23:24, 25:24, 28:26. Pátý
set: 1:0, 1:3, 4:3, 6:5, 6:9, 8:9, 9:11,
15:11.
Ve čtvrtém utkání základní skupiny „D“ evropské CEV Champions
League utrpěly volejbalistky
Prostějova porážku, která extrémně bolí. Na horké půdě Organiky
Budowlani Lodž vedly ženy VK
Modřanská Prostějov už 2:0 na sety

a měly celkem tři mečboly, přesto
nakonec odešly poraženy. Za těsnou prohru sice vyinkasovaly bod,
ale ten je pouze chabou útěchou
pod tíhou mizící šance na průnik do
vyřazovací fáze prestižního poháru.
Chyby provázely hru českého
mistra už v úvodu střetnutí, čehož
domácí družstvo využilo k odskočení na 6:3. Od tohoto stavu se však
nepřesnosti ve větší míře přesunuly na polskou stranu sítě, hostující
kolektiv nabíral jistotu a poměrně
rychle průběh zahajovací sady
otočil (7:9). Na rozdíl od Lodže se
totiž Prostějovanky často útočně
prosazovaly z kůlů (Bramborová,
Velikiy), měly mnohem lepší obranu na síti i v poli a také podání.
Organika tažená pouze Wojcieskou
se sice ještě přiblížila na rozdíl bodu
(13:14), ale poté kupila jednu hrubici na druhou, zatímco ženy VK koncertovaly jak Zlaté slavice – 16:25
a 0:1.
Druhý set odstartoval stejně jako

první, naše děvčata si opět vybírala
slabší chvíle (6:2). Ani tentokrát
však nouze netrvala dlouho a únik
z ní nejvíce zařídila prudce se lepšící Lipicer. Vysoký standard ale
odváděly všechny členky sestavy:
Nováková výborně nahrávala, blokařky Bergrová se Ssuschke držely
svůj obvyklý standard a Chlumská
na liberu vybrala několik opravdu
přetěžkých míčů. Jenže ani soupeřky nezahálely, svůj kolísavý výkon
dokázaly pozvednout a tím otočit
skóre z 10:13 na 17:16. Pak ovšem
přišla na podání Lipicer a sérií pěti
bodů za sebou strhla klíčové dějství na hanáckou stranu – 20:25 a
slibných 0:2.
Aby se to nepletlo, ani do třetího
setu nevstoupily Čadovy svěřenky
příliš dobře, načež vývoj okamžitě
obrátily (3:1 – 3:4). Pestrost, všestrannost a až na výjimky spolehlivost jejich hry byla v naprostém
protikladu s trápením Budowlani,
jež místy připomínalo lodžský

propadák z české palubovky (7:10,
9:12). Když už se však domácí
celek zdál být odepsaný, přišel nečekaný zlom. Modřanské odešel
příjem, Zaroslinské naopak vycházel servis a Polky se rázem chytily
(15:13). Zbytek sady se proměnil
v ohromné drama, v jehož koncovce domácí plejerky odvrátily dva
mečboly a proměnily třetí setbol –
29:27 a snížení na 1:2.
Bitva tak pokračovala, aniž by se naše volejbalistky nechaly ztraceným
závěrem nějak deprimovat. Naopak
čtvrtý díl zahájily skvěle, jenže při
skóre 3:7 opět chybovaly na přihrávce, následně troskotaly svými útoky
na blocích protivníka a šestibodová
šňůra na 9:7 nevěstila nic dobrého.
Naštěstí hned vzápětí se delší série
dostavila i na druhé straně, když
účinně podávala Ssuschke a tým
hodně oživilo střídání Artmenko
za Bramborovou (9:11). Hosty pak
ale vyvedl z konceptu sporný balon
odpískaný ve prospěch protivníka,

čehož Organika využila téměř ke
srovnání (10:14 – 14:15). A znovu
se rozpoutala přetahovaná o každý
míč, kterou zase lépe zvládly polské bojovnice. Dokázaly se přitom
vyhrabat ze stavu 21:23 i z dalšího
mečbolu VK (23:24), aby opět využily svůj třetí setbol – 28:26 a 2:2!
Co tiebreak? Také v něm dostávaly nervy všech fanoušků pořádně
zabrat. Jedna bodová šňůra hned
střídala druhou, skóre připomínalo
prudce rozpohybovanou dětskou
houpačku. V polovině setu to vypadalo na prostějovskou oživovací
kůru (6:5 – 6:9), bohužel v závěru
náš kolektiv na palubovce totálně
přestal existovat. Od skóre 9:11
Szymanská svým podáním absolutně rozvrátila hostující příjem a
šesti body v řadě za sebou ukončila
zázračné zmrtvýchvstání Lodže –
15:11 a 3:2.
-sonJak prožívali cestu a vůbec celé
dění příznivci VK Modřanská
Prostějov čtěte na straně 25.

Trenér Miroslav Čada: „Rozhodla naše křečovitost
v koncovkách, ale věřím, že ještě není vše ztraceno!“
PROSTĚJOV - Notně hořkou
pilulku musel spolknout trenér
našich volejbalistek Miroslav
Čada. Jeho tým prohrál klíčový
duel základní skupiny Ligy mistryň, když na hřišti polské Lodže
promrhal vedení 2:0 na sety a tři
mečboly. Pokud chcete vědět, co
zkušený kouč VK Modřanská
Prostějov říkal na bolestivou porážku den a půl po jejím dokonání, čtěte následující rozhovor.
* Jak jste si s odstupem času vyhodnotil nešťastný zápas?
„Myslím, že jej rozhodla naše
určitá křečovitost v koncovkách
vyrovnaných setů. Úvodní dvě sady jsme vyhráli jasně, i když jsme
v nich nepodali nijak excelentní
výkon. Potom přišel první těsný
závěr, s nímž jsme si neporadili,
a totéž se opakovalo také ve čtvrtém setu. To už soupeř stabilizoval svou sestavu a hrál v pohodě.
Největší herní rozdíl ve prospěch
domácích přitom spočíval v blokování, protože nepamatuji, aby
nás během jednoho utkání někdo čtyřiadvacetkrát zablokoval.
Statistiky ostatních činností byly
poměrně vyrovnané, to znamená, že v útoku, podání ani na přihrávce jsme nijak nezaostávali.

Střetnutí tak lámala mnohem
větší blokařská efektivita Lodže,
její lepší koncovky a skvělý výkon Wojcieské, která hrála velice
dobře od začátku až do konce.
Výborně útočila středem a my ji
vůbec nedokázali ubránit.“
* Viděl jste něco, čím se
Polky během střetnutí chytily a díky čemuž se postupně zlepšovaly?
„Dva sety se nám stejně jako doma hodně dařil servis,
s tím měly protihráčky velké
problémy. Od třetí sady už
ale přihrávaly mnohem lépe, tím přestal být jejich útok tak
jednoduchý i čitelný jako předtím.
m
A paradoxně Lodži pomohlo zranění první nahrávačky Wójcik,
místo které musela na hřiště
Szymanska a ta hrála na podstatně
vyšší úrovni.“
* Co jste svým svěřenkám po
utkání nejvíce vyčetl?
„Nasazení, snahu či bojovnost
rozhodně ne, o tom úterní zápas
určitě nebyl. Šlo vyloženě o technické věci, jak jednotlivé členky
obou týmů řešily herní situace.
Od třetího setu si holky právě
v řešení těchto situací často počínaly vyloženě špatně a proto jsme
podlehli.“

* Hrála ve ztracených koncovkách roli i psychika?
„Psychika se nenatrénuje tím,
že budu stokrát denně opakovat
jsem dobrý, jsem silný. Tu získáte
nejlépe tím, že vyhrajete těžké vy-

rovnané
zápasy. A je pravda
pravda, že my jsme
zápasy
v letošní sezoně skoro všechny
náročné bitvy prohráli a v jejich
závěrech dělali chyby.“
* Vyčnívala v Lodži některá prostějovská volejbalistka svým výkonem nad ostatními?
„Nic nadprůměrného tam z naší
strany nebylo. Na druhou stranu
jsem nezaznamenal ani žádný
velký propad, že by některá hráčka úplně vyhořela. Celkově jsme
podali průměrný výkon a v určité
fázi družstvu pomohl příchod střídající Artmenko na hřiště.“
* Nakolik může takto nepříjemná porážka poznamenat kolek-

tiv do dalších střetnutí?
„Řekli jsme si, že nebudeme nic
počítat ohledně možného postupu
do play off Ligy mistryň, a stejně
tak nebudeme řešit, co nastane
za měsíc nebo dva. Vždycky se
soustředíme ppouze na nejbližší
j

utkání, toho se budeme
utkání
striktně držet. Nyní také nastává
doba s větším prostorem na kondiční přípravu, abychom 5. ledna
byli nachystaní jako rovnocenný
soupeř Ville Cortese.“
* Z vývoje ostatních skupin
Champions League je zřejmé,
že k postupu bude potřeba
získat minimálně šest či sedm
bodů. Máte na to navýšit své
konto k téhle sumě právě proti
Cortese, případně v Cannes?
„Věřím, že ano. Pokud podáme
takový výkon, jako doma s Lodží,
jsme podle mě schopni konkurovat každému. Částečně se to uká-

smeč
CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011

LIGA MISTRYŇ - 4. kolo základní skupiny „D“
D“

ORGANIKA BUDOWLANI LODŽ - VK MODŘANSKÁÁ PROSTĚJO
PROSTĚJOV
S

3:2
Čas:
2:15 minut
Rozhodčí: Georgouleas a Raptis
(Řecko)
Diváků: 2100
Sestava Prostějova
Nováková
Velikiyová
Libero:
Střídala:
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Prostějovský kouč litoval jen menšího počtu diváků...

základní
zákl
áklad
dníí ččást
ástt - 5
5. K
KOLO
OLO
OL
O
SKUPINA „A“: Spartak Petrohrad (Rusko) - BCM Gravelines
Dunkerque (Francie) 85:77, BC Nižnyj Novgorod (Rusko) - Szolnok
Olaj KK (Maďarsko) 76:62. Průběžné pořadí: 1. Petrohrad 9, 2. Szolnik
8, 3. Dunkerque 7, 4. Nižnyj Novgorod 6.
SKUPINA „B“: BC Chimik Južnyj (Ukrajina) - Maccabi Haifa
(Izrael) 77:81, Deutsche Bank Skyliners Franfurkt n.M. - BK Ventspils
(Lotyšsko) 72:71. Průběžné pořadí: 1.Ventspils 8, 2. Haifa 8, 3. D. Bank
Skyliners 7, 4. Južnyj 7.
SKUPINA „C“: Lukoil Academic Sofie (Bulharsko) - Tartu Rock
(Estonsko) 74:64, Helsinn Lugano Basket (Švýcarsko) - Sport Lisabon
e Benfica 74:52. Průběžné pořadí: 1. Sofie 9, 2. Benfica Lisabon 8, 3.
Lugano 7, 4. Rock 6.
SKUPINA „D“: Norrköping Dolphins (Švédsko) - Barak Netanya
(Izrael) 70:64, Belgacom Lutych (Belgie) - Türk Telekom Ankara
(Turecko) 79:83. Průběžné pořadí: 1. Netanya 8, 2. Norrköping 8, 3.
Lutych 8, 4. Ankara 6.
SKUPINA „E“: BK Prostějov (ČR) - Telekom Baskets Bonn
(Německo) 86:63, KK Záhřeb (Chorvatsko) - KK Krka Novo Mesto
(Slovinsko) 75:78. Průběžné pořadí: 1. Prostějov 9, 2. Novo Mesto 9,
3. Bonn 7, 4. Záhřeb 5.
SKUPINA„F“: Enterprise BC Dynamo Moskva (Rusko) - Lokomotiv
Kuban Krasnodar (Rusko) 67:78, Antverpy Giants (Belgie) - SteauaTurabo Bukurešť (Rumunsko) 78:65. Průběžné pořadí: 1. Kuban 9, 2.
Antverpy 8, 3. Bukurešť 7, 4. Dynamo Moskva 6.
SKUPINA „G“: Apoel Nikósie (Kypr) - BC Zadar (Chorvatsko)
61:56, Pinar Karsiyaka Izmir (Turecko) - Intercollege Etha Encomi
Nikósie (Kypr) 86:67. Průběžné pořadí: 1. Karsiyaka 9, 2. Zadar 6, 3.
Apoel Nikósie 7, 4. Encomi Nikósie 7.
SKUPINA „H“: Entente Orleanaise Loiret Basket (Francie) - BC
Oostende (Belgie) 70:72, SLUC Nancy Basket (Francie) - Dexia
Mons-Hainaut (Francie) 79:82. Průběžné pořadí: 1. Mons-Hainaut 8,
2. Nancy 8, 3. Oostende 8, 4. Orleans 6.
-pk-

PROSTĚJOV - V letošním ročníku Champions League absolvovaly prostějovské volejbalistky
čtyři zápasy, v nichž buď měly
herně navrch, nebo se soupeřkami víceméně držely krok. Přesto
z nanejvýš slibných duelů vytěžily
pouhé čtyři body a vysněný postup
do play off jim protéká mezi prsty.
O tom, jak nakonec všechno dopadne, rozhodnou zbylá dvě přetěžká střetnutí základní skupiny
„D“ po Novém roce. Nejprve ženy
VK Modřanská přivítají italské
Cortese (ve středu 5. ledna od 18
hodin) a poté nastoupí ve francouzském Cannes (v úterý 11. ledna od 20 hodin).
Pokud se nyní ohlédneme za dosavadními vystoupeními Hanaček
v Lize mistryň 2010/11, s výjimkou
suverénního vítězství doma nad polskou Lodží se nesla ve znamení trpkého ztrácení vyrovnaných koncovek.
Proto se ve vzduchu vznáší nepříjemný odér promarněných nadějí.
„Psychika se nenatrénuje tím, že

zalo už v předchozích zápasech
proti Cannes i v Cortese, ačkoliv
jsme je prohráli. Většina setů však
byla velmi vyrovnaných.“
* Před dalším utkáním Ligy
mistryň s Italkami vás čekají
j dva souboje v rámci
Středoevropské
ligy proti sloSt
vinským
oddílům. Co od nich
vi
očekáváte?
oč
„Maribor
patří v MEVZE mezi
„M
nejlepší
celky, ve svém střene
du má výbornou nahrávačku
Pehnec coby členku srbského
Pe
nároďáku. První vzájemné
ná
utkání ve Slovinsku nebylo
utk
navzdory jasnému výsledku
nav
vůbec jednoduché, proto nic nevůb
podceníme a budeme připraveni
na odpor soupeře. Samozřejmě
chceme sobě i fanouškům nadělit pod stromeček vítězný dárek.
Kamnik? Pokud jej porovnám
s Mariborem, je o něco slabší, ale
rozhodně ne slabý. Opět tedy platí dát si pozor na podcenění a odvést poctivý výkon naší standardní úrovně. Vzhledem k termínu
zápasu těsně po Novém roce také
bude záležet, jak děvčata zvládnou tuhle okolnost. Přes svátky
však dost trénujeme, takže potíže v tomto směru neočekávám.“
Marek Sonnevend

22-23

1. set:
2. set:
3. set:
4. set:
5. set:

16:25
20:25
29:27
28:26
15:11

26 minut
29 minut
32 minut
30 minut
18 minut

Sestava Prostějova
Bramborová
Bergrová
Lipicerová
Ssuschkeová
Chlumská
Artmenková
Soaresová, Kubínová, Tomášeková, Hrončeková
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „D“
4. KOLO: Organika Budowlani Lodž (Polsko)- VK
Modřanská Prostějov (ČR) 3:2 (-16, -20, 27, 26, 11). Sestavy
týmů - Lodž: Wójciková, Brydová, Wojciesková, Olsovská,
Koseková, De Paula, libero Ciesielská. Střídaly: Shelukhinová,
Mireková, Szymanská, Zaroslinská. Trenér: Wieslaw Popik.
Prostějov: Nováková, Bramborová, Bergrová, Velikiyová,
Lipicerová, Ssuschkeová, libero Chlumská. Střídala: Artmenková.
Trenér: Miroslav Čada. * MC-Carnaghi Villa Cortese (Itálie) RC Cannes (Francie) 3:1 (15:25 25:18, 25:18, 25:21). Sestavy
týmů – Villa Cortese:
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 4.
1. MC-Carnaghi Villa Cortese 4 3 1 11:5
2. RC Cannes
4 3 1 10:6
3. VK Modranska Prostějov 4 1 3 6:9
4. Organika Budowlani Lodž 4 1 3 4:11

kole:
364:336
363:338
346:338
295:356

10
8
4
2

PŘÍŠTÍ PROGRAM:
5. kolo, středa 5. ledna 2011, 18:00 hodin: Organika Budowlani Lodž
- RC Cannes (úterý 4.1.2011, 20:30 hodin), VK Modřanská Prostějov
- MC-Carnaghi Villa Cortese.
-pk-

CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011
- ostatní základní skupiny, 4. kolo

Skupina „A“: CZ Bělehrad (Srbsko) - VakifGunesTTelekom
Istanbul (Turecko) 2:3 (19:25, 25:19, 25:19, 23:25, 10:15),
diváků: 1400 * Bank BPS Fakro Muszyna (Polsko) - Zarechie
Odincovo (Rusko) 2:3 (25:10, 25:16, 22:25, 17:25, 7:15),
diváků: 1100. Pořadí: 1. VG TT Istanbul 2/3:2, 2. Odincovo
2/3:2, 3. Muszyna 1/2:3, 4. Bělehrad 1/2:3 (2:6). Skupina „B“:
Dynamo Moskva (Rusko) - ZOK Split 1700 (Chorvatsko) 3:0
(25:15, 25:15, 25:16), diváků: 1400 * FenerbahceAcibadem
Istanbul (Turecko) - Norda Foppapedretti Bergamo (Itálie)
3:0 (26:24, 25:23, 25:18), diváků: 3600. Pořadí: 1. Dynamo
Moskva 2/3:0, 2. Fenerbahce Istanbul 2/3:0, 3. Bergamo 1
(0:3), 4. Split 1 (0:3). Skupina „C“: Eczacibasi VitrA Istanbul
(Turecko) - Voléro Curych (Švýcarsko) 3:1 (22:25, 25:20,
25:9, 25:19), diváků: 1100 * ASPTT Mylhúzy (Francie) - CV
Jamper Aguere La Laguna (Španělsko) 3:0 (25:18, 25:21,
25:18), diváků: 2800. Pořadí: 1. Mylhúzy 2/3:0, 2. EV Istanbul
2 (3:1), 3. Curych 1 (1:3), 4. La Laguna 1 (0:3). Skupina „E“:
Scavolini Pesaro (Itálie) - Aluprof Bielsko-Biala (Polsko) 3:2
(23:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:12), diváků: 1200 * Dynamo
Romprest Bukurešť (Rumunsko) - Rabita Baku (Ázerbajdžán)
0:3 (18:25, 22:25, 20:25), diváků: 2000. Pořadí: 1. Baku 2/3:0,
2. Pesaro 2 (3:2), 3. Bielsko-Biala 1 (2:3), 4. Bukurešť 1 (0:3).
-pk-

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)

Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 13. do
19. prosince): Slavia UK EU Bratislava – A. Linec Steg
3:0 (25:23, 25:17, 25:18), Branik Maribor - Post Schwechat
Vídeň 1:3 (25:18, 20:25, 17:25, 20:25), Calcit Volleyball
Kamnik - VK Doprastav Bratislava 1:3 (20:25, 19:25, 25:19,
17:25)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Post Schwechat
9 9 0 27:3
2. VK Modřanská Prostějov 9 8 1 25:5
3. VK Doprastav Bratislava 10 6 4 24:14
4. Nova KBM Branik Maribor11 7 4 23:17
5. Calcit Volleyball Kamnik 11 6 5 21:18
6. Slavia UK EU Bratislava 10 4 6 16:24
7. ŽOK Rijeka
9 3 6 12:20
8. ŽOK Split 1700
7 2 5 13:17
9. A. Linec-Steg
9 2 7 8:22
10. ATSC WCS Klagenfurt 11 1 10 3:32

742:507
745:563
831:778
875:829
839:830
816:883
674:699
623:629
575:709
559:852

27
24
20
19
18
10
10
8
6
2

NEJBLIŽŠÍ
PROGRAM:
VK Modřanská Prostějov – Nova KBM Branik Maribor (středa
22.12., 17:00 hodin).
-pk-

Tenis

20. prosince 2010

Blahopřejeme staronovým mistrům
České republiky v tenise pro rok 2010

Na Finále se tenisté nadřeli,

pak už to šlo hladce
PROSTĚJOV - Tenisté
Prostějova porazili si poradili
se všemi svými protivníky a v
sobotním podvečeru tak mohli
slavit! Ve finále extraligy smíšených družstev ČR totiž zdolali přesvědčivě Přerov 5:1 na

zápasy a de facto tak obhájili
titul. Paradoxně ale mnohem
víc než ve finále, se členové
TK Agrofert trápili v základní
skupině. Převážně druhý souboj proti I.ČLTK Praha dal
Hanákům zabrat a šéf prostě-

Tenisová extraliga 2010 v číslech
na všechny 3 dny

Spodní skupina „C“ (I. ČLTK Praha)
12.12.: I.ČLTK Praha- TK Spartak Jihlava 7:0
13.12.: I.ČLTK Praha – TCF Purum Mariánské Lázně 8:0
14.12.: TK Spartak Jihlava – TCF Purum Mariánské Lázně 5:3
Spodní skupina „D“ (TK Sparta Praha)
12.12.: TK Sparta Praha – TK Milten 5:4
13.12.: TK Sparta Praha- LTC Pardubice 5:1
14.12.: TK Milten – LTC Pardubice 1:5

Děkujeme všem partnerům za podporu:

1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR
JAK SE HRÁLO...
výsledky 11. kola: HC Košutka Plzeň - Sokol Kostelec na Hané
36:33 (22:16), Sokol Nové Veselí - HBC Jičín „B“ 28:23 (18:10),
TJ Praha-Chodov - TJ Šumperk 34:35 (18:21), TJ Náchod - HCB
OKD Karviná SCM 30:17 (16:10), TJ Bystřice pod Hostýnem Tatran Litovel 43:40 (20:21)
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. TJ Šumperk
11
8 1 2
335:320
2. TJ Bystřice pod Hostýnem
11
7 0 4
371:349
3. Tatran Litovel
11
7 0 4
321:289
4. HCB OKD Karviná SCM
11
6 1 4
294:278
5. TJ Náchod
11
6 0 5
295:292
6. HC Košutka Plzeň
11
6 0 5
301:283
7. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK 11
5 0 6
314:334
8. HBC Jičín „B“
11
5 0 6
286:308
9. TJ Praha-Chodov
11
5 0 6
326:327
10. Sokol Nové Veselí
11
4 1 6
314:310
11. 1.HK Dvůr Králové nad Labem 11
4 0 7
299:321
12. Sokol Ostrava
11
1 1 9
290:335

17
14
14
13
12
12
10
10
10
9
8
3

KDY za prvoligovou házenou
12. kolo, sobota 12. února 2011, 17:00 hodin: Sokol Ostrava HC Košutka Plzeň, TJ Praha-Chodov - HBC Jičín „B“, TJ Bystřice
pod Hostýnem - HCB OKD Karviná SCM, TJ Náchod - TJ
Šumperk, TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - Tatran Litovel (neděle
13.12.2011, 10:30 hodin), Sokol Nové Veselí - 1.HK Dvůr Králové
nad Labem (neděle 13.12.2011)

2. LIGA, SKUPINA MORAVA-JIH
JAK SE HRÁLO...
výsledky 11. kola: 18.00 Sokol Telnice - Sokol Brno Juliánov
32:25 (17:10), Tatran Bohunice - Sokol Velké Meziříčí 26:26
(15:11), HK Ivančice - SK Kuřim 33:24 (18:9), HC Zlín TJ Jiskra Havlíčkův Brod nehráno kvůli sněhové kalamitě,
odloženo na jaro 2011, Házená Legata Hustopeče - TJ Sokol
II Prostějov (předehráno 32:21), Tatran Bohunice - Sokol
Velké Meziříčí (neděle 5.12., 15:00), Sokol Sokolnice - SHC
Maloměřice (předehráno 29:31),
NEÚPLNÁ TABULKA
1. HC Zlín
10
2. SHC Maloměřice
11
3. HK Ivančice
11
4. Házená Legata Hustopeče n.B. 11
5. SK Kuřim
11
6. Sokol Sokolnice
11
7. Tatran Bohunice
11
8. Sokol Velké Meziříčí
11
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10
10. Sokol II Prostějov
11
11. Sokol Telnice
11
12. Sokol Brno-Juliánov
11

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

PODZIMNÍ ČÁSTI
2 1
345:275 16
0 3
358:309 16
1 3
303:260 15
4 2
333:308 14
0 5
340:346 12
1 5
296:306 11
3 4
282:285 11
2 5
303:289 10
2 4
242:269 10
1 7
293:337
7
2 7
311:354
6
0 10
254:322
2

KDY za druholigovou házenou
12. kolo, sobota 12. února 2011, 17:00 hodin: TJ Jiskra Havlíčkův
Brod - Sokol Velké Meziříčí, HK Ivančice - Sokol II Prostějov, Sokol
Telnice -HC Zlín (neděle 13.2.2011), Házená Legata Hustopeče SHC Maloměřice (neděle 13.2.2011), Tatran Bohunice - SK Kuřim
(neděle 13.2.2011), Sokol Sokolnice - Sokol Brno Juliánov (neděle
13.2.2011).
-pk-
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jovského tenisu Miroslav
Černošek
musel před
rozhodujícím
utkáním dokonce opustit halu, jak
měl nervy k
prasknutí!
Nakonec to ale všechno dobře
dopadlo, finále zachránil
Tomáš Berdych, který byl k
zápasu narychlo povolán z domu, společně s daviscupovým
reprezentantem Kazachstánu
Golubjevem. Prostějov tak
zopakoval zisk titulu z roku
2008, loni se extraliga kvůli
termínové kolizi s Davisovým
pohárem nekonala.Naopak na
posledním místě skončil TK
Milten, který následně k barážovému utkání s vítězem 1. ligy
– LTK Liberecem nenastoupil.
Tím postupuje LTK Liberec do
Tenisové extraligy 2011 a TK
Milten sestupuje do 1. ligy

Vrchní skupina „A“ (Prostějov)
15.12.: TK Olymp-Orel Praha – I.ČLTK Praha 2:6
16.12.: TK Olymp-Orel Praha – TK Agrofert Prostějov 2:5
17.12. (10:00 hod.): TK Agrofert Prostějov – I.ČLTK Praha 5:4
Pospíšil – Jebavý 6:0, 7:5 * Lacko – Mertl 6:3, 1:6, 2:6 * Andreev
– Hernych 3:6, 2:6 * Golubev – Minář 3:6, 6:3, 6:7 (2) * Kirilenko
– Hradecká 2:6, 7:5, 7:5 * Kvitová – Klapková 6:0, 6:3 * Kirilenko,
Kvitová – Hradecká, Klapková 6:3, 6:4 * Novák, Dlouhý – Mertl, Ve finále už staronovým šampiJebavý 5:7, 6:7 (2) Berdych, Golubev – Minář, Hernych 6:4, 6:2.
onům pomohla k vítězství i současná světová jednička Caroline
Vrchní skupina „B“ (Přerov)
Wozniacká z Dánska, která pora15.12.: TK Precolor Plus Přerov – TK Neridé 6:3
zila 7:5, 6:3 Renatu Voráčovou.
16.12.: TK Precolor Plus Přerov – TK Sparta Praha 5:1
Dvacetiletá Wozniacká se na
17.12. (10:00 hod.): TK Neridé – TK Sparta Praha 4:5
Hané připravovala už od pondělí a v prvním setu se herně spíFinále Tenisové extraligy 2010 (Prostějov)
še hledala. Voráčová favoritce
TK Agrofert Prostějov - TK Precolor Plus Přerov 5:1
statečně vzdorovala a dokonce
Berdych - Rosol 6:3, 6:4 * Golubjov - Hrbatý 6:4, 6:3 * Lacko - Šnobel už při svém podání vedla 5:2.
6:3, 5:5 skreč ve prospěch Šnobela * Pospíšil - Školoudík 6:7, 6:2, 6:2 * Wozniacká hrála do té doby nerWozniacká - Voráčová 7:5, 6:3 * Kvitová - Hladíková 6:0, 6:2.
vózně, postupně se ale uklidnila

a zpřesnila údery. První
sadu pěti vítěznými
hrami za sebou otočila
a ve druhé už potvrdila
svoji kvalitu.
Další hvězda domácího
výběru Tomáš Berdych
zdolal bez vážnějších
problémů Lukáše
Rosola. Berdych vedl
už 5:0 a soupeře nepustil k vážnější akci. V závěru setu sice povolil uhrát Rosolovi tři hry, ale
celý zápas měl pod kontrolou a
vyhrál 6:3, 6:4.
Jediný bod Přerova získal Pavel
Šnobel, kterému ve druhém setu vzdal Lukáš Lacko. První set
vyhrál Lacko 6:3 a ve druhém
byl v době předčasného ukončení stav nerozhodný 5:5. "Jenže v
tu chvíli získal Berdych rozhodující pátý bod, který znamenal
pro Prostějov konečné vítězství
a obhajobu titulu. Proto už tento
výsledek nemohl nic ovlivnit a
kvůli slavnostnímu vyhlášení
výsledků jsme jej ukončili,“
řekl manažer prostějovského
týmu Tomáš Cibulec.
Na prostějovském vítězství
se podílel i Kazach Andrej
Golubjev, který zdolal Slováka
Dominika Hrbatého 6:4,
6:3, Jaroslav Pospíšil si ve
třech setech poradil s Jiřím
Školoudíkem a Petra Kvitová
naprosto s přehledem přehrála
Terezu Hladíkovou, s níž ztratila jen dvě hry ve druhém setu.
-pk-

BERDYCH dokončil PĚTILETKU!
Životní sezona vynesla Tomáši z první půlky roku, zahrál poBerdychovi očekávané vítězství v prvé v kariéře i Turnaj mistrů v
anketě Zlatý kanár 2010. Letošní Londýně, se stal zároveň Hráčem
finalista Wimbledonu, semifi- roku. Třetí ocenění získal Berdych
nalista Roland Garros a šestý spolu s Radkem Štěpánkem v kahráč světa převzal při včerejším tegorii Deblový pár roku.
vyhlášení v Přerově broušenou
trofej pro nejlepšího českého te- přehled vítězů ankety
nistu již popáté v kariéře. Největší
úspěch sezony zaznamenal Tomáš 1993 - Karel Nováček 1994 - Jana
Berdych ve Wimbledonu, kde Novotná 1995 - Jana Novotná 1996
prošel až do finále.
- Jana Novotná 1997 - Petr Korda

„Mám za sebou skutečně skvělou
sezonu. Něco se nám povedlo a
další krok bude udržet stejnou pozici a stejné místo,“ řekl v Přerově
Berdych s výhledem na sezonu
2011. V počtu individuálních triumfů v anketě jej dělí už jen jediný
od rekordmana Jiřího Nováka, vítěze z let 1999 až 2004. Berdych,
který si díky výkonům především

1998 - Jana Novotná 1999 - Jiří
Novák 2000 - Jiří Novák 2001 - Jiří
Novák 2002 - Jiří Novák 2003 Jiří Novák 2004 - Jiří Novák 2005
- Tomáš Berdych 2006 - Tomáš
Berdych 2007 - Tomáš Berdych
2008 - Tomáš Berdych 2009 Český daviscupový tým 2010 Tomáš Berdych.

Za postup do semifinále
Wimbledonu se Hráčkou roku poprvé v kariéře stala Petra Kvitová.
"Jsem spokojená, i když to může

být vždy lepší. Ale můj tenis se
zlepšuje a budu chtít, aby se zlepšoval dál,“ zhodnotila 34. hráčka
světa uplynulý rok. Anketu Zlatý

kanár vyhlašuje časopis Tenis ve
spolupráci s Českým tenisovým
svazem a pojedenácté z 18 ročníků se galavečer konal v Přerově.

ZLATÝ KANÁR 2010 - anketa o nejlepšího českého tenistu a tenistku
Zlatý kanár: Berdych (TK Agrofert Prostějov) 187 hlasů.
Hráč roku: Berdych 187.
Hráčka roku: 1. Kvitová 166, 2. Šafářová (obě TK Agrofert Prostějov) 19, 3. Benešová (I. ČLTK Praha) a
Zakopalová (Sparta Praha) po 1.
Postup na žebříčku ATP: 1. Pospíšil (TK Agrofert Prostějov) 106, 2. Berdych 80, 3. Schmid (TK Škoda Plzeň) 1.
Postup na žebříčku WTA: 1. Kvitová 100, 2. Zakopalová 65, 3. Ondrášková 15, 4. Voráčová (obě TK Precolor
Plus Přerov) 3, 5. Šafářová 2, 6. Kristýna Plíšková (I. ČLTK Praha) 1.
Talent roku - chlapci: Pavlásek (TK Agrofert Prostějov).
Talent roku - dívky: Siniaková (Sparta Praha).
Deblista roku: 1. Dlouhý (TK Agrofert Prostějov), 125, 2. Čermák (TK Sparta Praha) 44, 3. Štěpánek (TK
Agrofert Prostějov) 15.
Deblistka roku: 1. Peschkeová (TK Neridé) 178, 2. Záhlavová-Strýcová (TK Sparta Praha) 8.
Deblový pár roku: 1. Berdych - Štěpánek, 2. Benešová - Strýcová 3, 3. Peschkeová - Srebotniková a Gerlová Kriegsmannová (Spartak Jihlava) po 1.
Tým roku: 1. Tým Davisova poháru 181, 2. Juniorky do 16 let 3, 3. Tým Fed Cupu 2.

Korfbalový tým SK RG doma naprosto vyhořel...
Úřadující šampion si na jih Čech odvezl dvě výhry
PROSTĚJOV - V předvánoční atmosféře byla uzavřena
první polovina základní části České korfbalové extraligy.
Prostějovský výběr SK RG chtěl
vylepšit letošní neradostnou bilanci proti těžkému soupeři - lídru
tabulky z Českých Budějovic. Ani
tentokrát však smíšené družstvo
korfbalového oddílu nedokázalo
najít střeleckou formu a po právu
utrpělo dvě porážky...

1. ZÁPAS: SK RG
Prostějov - KCC Sokol

České Budějovice
10:17 (2:10)

Sestava a koše Prostějova:
Nasadilová 2, Tichý 2, Bednář
1, Koldová 1 (25. Planičková 1),
Lešanská 1, Šnévajs 1 (45. Lužný),
Sequensová (45. Zelinková),
Snášel (31. Uherka 1). Trenéři:
Hennie Baas a Jan Mynařík.
Domácím naprosto nevyšel úvod
utkání - vůbec neplnili taktické
pokyny a nedokázali správně
reagovat na agresivní obranu
Budějovických. Hosté oproti to-

partneři korfbalového oddílu SK RG Prostějov

mu útočili s přehledem a krok za
krokem se vzdalovali bezzubému
domácímu celku. V poločase jasné vedení a hlavně herní projev
obou týmů jednoznačně určil ví-

těze prvního střetnutí. Po poločača
sových střídáních se herní kvalita
Prostějova zvýšila, ale hosté bez
potíží kontrolovali vývoj utkání a také nechali hráče širšího
kádru nabírat cenné zkušenosti.
Vyrovnaný výkon druhého poločasu dal alespoň trochu zapomenout na špatný první poločas.

2. ZÁPAS: SK RG
Prostějov - KCC Sokol
České Budějovice
14:20 (4:10)
Sestava a koše Prostějova: Tichý
7, Lešanská 2, Šnévajs 2, Uherka 2,
Planičková 1, Bednář (25. Lužný),
Nasadilová, Sequensová. Trenéři:
Hennie Baas a Jan Mynařík.
Do druhého utkání vstoupili
domácí s pozměněnou sestavou mnohem lépe, ale srážela je střelecká nemohoucnost.
Vypracované šance končily mimo obroučku a hosté opět získali
bezpečné vedení několika košů. I
když se Prostějovu zakrátko po-

dařilo
střeleckou
daři
daři
řillo
lo najít
naj
ajít
jít hhledanou
ledano
led
danouu st
stř
třel
řele
leck
ckou
kou
formu (skvěle se dařilo hlavně
Tichému), nedokázali se dostat
na dostřel. Vývoj hry poznamenalo i zranění kotníku domácího
Bednáře v závěru první půle. S
postupujícím časem se dohry
všech účastníků vnášela únava a
koše padaly většinou po chybách
obrany. Několik desítek diváků
mohlo zatleskat pěkným herním
kombinacím domácího celku,
který udržel krok s hosty alespoň
v druhém poločase. Na výhru to
však ani zdaleka nestačilo.
„Opět jsme pohořeli v úspěšnosti
zakončení a v útočném doskoku,
kdy jsme chybějícím pohybem
dovolili stahovat se pod koš a sbírat naše neúspěšné střely. Bodový
půst pokračuje, pokusíme se jej
přerušit po sváteční pauze, kdy v
neděli 9. ledna přivítáme Kolín.“
sdělil pro Večerník Jan Mynařík,
jeden z trenérské dvojice týmu
SK RG a současně předseda prostějovského korfbalového oddílu.
-pk-

Volejbal, futsal, cyklistika

20. prosince 2010

Do Lodže a zase zpátky aneb

„Kterak příznivci VK Modřanská fandili v Polsku“
LODŽ (Polsko) - V hledání
vytouženého místa a v hrozbu zastavení v petrohradské
Ermitáži se málem změnila
výprava prostějovských fanoušků do třetího největšího města Polska – Lodže.
Volejbalový tým VK tu měl
svést souboj o neochvějné
třetí místo skupiny D Ligy
mistryň a otužilci z řad
fanklubu Modřanské ani zde
nemohli chybět.
Ekipa nejvěrnějších vyrazila
v úterý v 10.00 hodin s jistotou, že v Lodži bude spousta
času k prohlídce nejzajímavějších míst. Nabaleno bylo
vše, trubky, paruky i buben.
Chybělo jediné: bubeník.
Ten bohužel ztratil pojem o
čase, o sobě i o světě a v době výjezdu se nacházel na
pro něj neznámém místě, a
tak nedokázal odhadnout
své možnosti dopravit se na
místo srazu. Bylo tak naším
přáním, aby alespoň večer
z tepla rodinného krbu sledoval zápas střízlivý.
Cesta do Českého Těšína,
který se překonáním mostu přes řeku Olzu mění
v Polský, probíhala bez potíží
a také první významný orientační bod Bielsko-Biala byl
zahalen v závoji přijatelného
počasí. Pak si ale polský svatý Piotr řekl, že ztráta vědomí bubeníka nebude jedinou
komplikací, kterou musíme
v úterý snést, a tak na nás
snesl sněhovou smršť.
Ta se sama o sobě dá přežít.
Ale to by člověk nesměl jet

po polských „dálnicích“. Ty
jsou totiž po cca 15 kilometrech překříženy silnicemi.
Překřížení silnic soudruzi z ČSSR řešili nájezdy a
sjezdy, soudruzi z PLR to vyřešili semafory. Je to zvláštní pocit schizofrenie stát na
dálnici na červenou, ale takový je život. Kdyby se nám
podařilo chytit zelenou vlnu,
možná bychom si toho ani
nevšimli, to nám však v úterý
nebylo přáno. A pro jistotu se
ještě 10 kilometrů před námi
nabouralo auto, které na
přívěsu vezlo další k opravě.
Tím pádem obě vozidla čekala, až je to třetí odveze, a
možná (to už nevíme, neboť
jsme krokem dětským projeli
kolem) pak tři auta čekala,
až je odveze k opravě čtvrté.
Co se totiž polských silnic týká, na nich je opravdu možné všechno.
Kolem šesté hodiny večerní nás přivítala zasněžená
Lodž. Tedy město, které narostlo zejména v 18. století
díky textilní manufaktuře.
Tento rozmach symbolizuje i městský znak a zejména
jeho latinské motto: Ex navicula navis = Z loďky loď.
Lodž je totiž polské označení
pro loď. Město samotné je
významné nejen svou velikostí, ale i geniem loci, který
zprostředkovává místní kulturní život. Sídlí zde Státní
filmová škola, probíhají tu
mezinárodní festivaly, pyšní se takovými osobnostmi,
jakými jsou režisér Roman

7.kolo: Ariston A-Relax
Prostějov B 1:2 (0:1), Hirsch Kiška, Kucharčuk, Zavadilka
A-Mechechelen 3:3 (1:3),
Matula, Peka, Petržela - Dostál,
Pavlát, Poláček, NezamysliceAriston A 3:4 (1:2), Přídal 2,
Fialka - Frýbort, Frýbort, Hirsch,
Lisický, Zavadilka A-Relax
Prostějov B 4:2 (1:1), Matula
2, Homola, Kolečkář - Kiška,
Kucharčuk, MechechelenDubany A 13:2 (6:2), Ošlejšek
4, Pavlát 3, Dostál 2, Poláček
2, Dostál, Dvořák - Kawij 2,
Bedihošť-Ariston A 2:2 (1:0),
Bednář, Neoral - Frýbort 2,
Nezamyslice-Relax Prostějov
B 1:1 (1:1), Přídal - Pořízka,
Vyprahlo-Zavadilka A 2:4
(1:1), Jurník, Navrátil - Homola
2, Matula, Walter, Dubany
A-Bexim 2:5 (1:2), Hronek,
Kawij - Dohnal 2, Trávníček
2, Novotný, VrchoslaviceBedihošť 1:4 (1:2), Žáček - Škop
2, Pluhařík, Rozehnal, JiřinaBexim 3:1 (2:1), Havlíček 2,
Kolkop - Novotný, Skalka
A-Vyprahlo 6:1 (3:0), Sedlák
2, Chum, Mlčoch, Mlčoch,
Pinkava - Shon, LikérkaDubany A 3:5 (1:2), Babica
3 - Hronek 3, Novák 2, BeximVrchoslavice 4:7 (0:5), Horák
3, Začal - Olšánský 2, Žáček 2,
Holub, Návrat, Spiller, Skalka
A-Jiřina 2:3 (2:1), Mlčoch,
Vláčilík - Havlíček, Kolkop,
Šindler, Vrchoslavice-Likérka
4:6 (2:3), Olšánský 2, Žáček 2 Babica 4, Tobolík 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jiřina
9
Zavadilka A
10
Mechechelen 12
Likérka
12
Vrchoslavice 12
Relax Prostějov B 12
Dubany A
9
Bedihošť
12
Skalka A
12
Ariston A
10
Bexim
12
Vyprahlo
12
Nezamyslice 12

8
7
6
6
6
5
6
5
5
4
4
3
0

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

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

48:24
30:20
54:34
51:53
37:38
32:33
31:35
37:44
35:29
31:29
38:46
23:37
22:47

24
22
21
20
19
18
18
17
16
13
13
9
1

Kanonýři: 22 - Babica Jiří
(Likérka), 16 - Ošlejšek
Radek (Mechechelen), 14 Bross Petr (Bedihošť).

ČESKÝ POHÁR
3.kolo: Griffins-Indiana 5:2
(2:1), Hatle 2, Coufal, Naniáš,
maděrka - Bureš, Hrstka,

Bedihošť-Ariston A 0:2 (0:0)
- Klimeš, Křesala, Ariston
A-Griffins 1:1 (0:0), Chmelař Kofroň, Indiana-Bedihošť 4:5
(2:2), Hrstka 2, Křupka 2 - Musil
2, Rozehnal 2, Pavlát, Ariston
A-Indiana 5:1 (0:0), Klimeš
4, Frýbor - Hrstka, GriffinsBedihošť 4:3 (2:1), 2, Naniáš 2
- Bednář, Novák, Pluhařík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

8:2
10:6
9:7
16:6
15:7
11:8
11:8
10:10
8:10
8:13
7:15
6:27

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

Kanonýři: 6 - Mazouch
Tomáš (Jiřina), 5 - Gottwald
Petr (Anděl), Klimeš Richard
(Ariston A), Kolkop Martin
(Jiřina), Žondra Libor (Skalka
A), 4 - Hrstka Jiří (Indiana),
Keluc Lubomír (Dubany), Urban
Tomáš (Dubany).

II.A.TŘÍDA
8.kolo: Warriors-Dubany
B 10:3 (5:1), Hradečný 3,
Kirchner 2, Moštěk 2, Žídek 2,
Št´áva - Kawij, Kawij, Stužka,
Zdětín-Ariston B 7:3 (4:3),
Hlavinka 2, Navrátil 2, Božek,
Los, Skopalík - Marek, Pekař,
Tomášek, Čehovice-Warriors
3:3 (1:1), Fréhar, Hrubý, Špaček
- Hradečný, Kirchner, Št´áva,
Ariston B-Pepíno 5:0 (-1:-1),
Dubany B-Kohouti 3:8 (1:5),
Dostál, Kawij, Nakládal - Ruszo
4, Dokoupil, Hon, Rušil, Vogl,
Čehovice-Zdětín 2:10 (1:3),
Koudelka, Kremla - Los 3,
Navrátil 3, Hlavinka 2, Božek,
Langer, Kohouti-Warriors 3:4
(1:3), Dokoupil, Rušil, Vogl Hradečný 2, Kirchner, Žídek,
Pepíno-Čehovice 0:5 (-1:-1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

11
11
8
9
8
9
11
11
9
11
11
11

9
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2

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

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

64:24
33:22
40:25
25:27
28:18
33:32
23:34
30:41
23:24
32:38
26:43
23:52

28
21
17
16
15
14
14
12
11
10
7
7

V extralize žen Přerov zrušil
brněnskou dominanci a vede
Volejbalistky Přerova se v Extralize žen České republiky, v níž
VK Modřanská Prostějov vynechává základní část, dostaly na
prvním místě extraligové tabulky. V zápase pátého kola porazily
v pětisetovém dramatu Brno 3:2, které tím pádem naopak poprvé
prohrálo! Brněnské svěřenkyně trenéra Ondřeje Marka zatím v
soutěži ztratily jediný set a ani v Přerově to zpočátku nevypadalo,
že by se měly z vítězného kurzu odchýlit. Jenže za stavu 2:0 na
sety zcela vypadly z role, bojovný domácí celek vyrovnal a v
tie-breaku zvítězil 15:13. Přerovanky zvítězily i v předehrávce
šestého dějství na palubovce Frýdku-Místku, který prohrál také
na Olympu, jenž tak má na kontě stejně jako Přerov a Brno taktéž
jedinou prohru. Poslední zůstávají bez vítězství Střešovice, které v
Olomouci prohrály úvodní set drtivým poměrem 9:25 a neuspěly
ani v dalších koncovkách. Ve zbývajících dvou zápasech padla
Ostrava v tie-breaku s pražskou Slávií a Liberec přehrál Šternberk.
výsledky 5. kola: Olomouc - Střešovice 3:0 (9, 21, 20), Olymp
Praha - Frýdek-Místek 3:1 (16, 24, -17, 22), Přerov - Brno 3:2 (-21,
-14, 16, 21, 13), Ostrava - Slavia Praha 2:3 (-23, -19, 22, 20, -12),
Liberec - Šternberk 3:1 (14, 33, -20, 16)
předehrávka 6. kola: Frýdek-Místek - Přerov 1:3 (-22, -23, 16,
-22)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. kole
1. PVK Přerov Precheza
2. VK Královo Pole Brno
3. PVK Olymp Praha
4. SK UP Olomouc
5. TJ Mittal Ostrava
6. TJ Sokol Frýdek-Místek
7. VC Slavia Praha
8. VK TU Liberec
9. TJ Sokol Šternberk
10. TJ Tatran Střešovice

SPOLEČNÉMU SNÍMKU PŘÍZNÍVCŮ PROSTĚJOVSKÉHO VOLEJBALU ORIGINALITA NECHYBÍ...
Polanski (v Lodži studoval)
či polský básník a překladatel Julian Tuwim. Jeho a
mnoho dalších soch z bronzu
zdobí nejznámější lodžskou
ulici Piotrkowskou. Místní
ji nazývají Pietrynou a je to
opravdové centrum Lodže –
jak promenádní, tak nákupní. Poklidnou zastávkou byla
pro nás i návštěva překrásné
katedrály svatého Stanisława

Navíc jsme toužili být doma
ještě před ranním úsvitem.
Zkrátka před odjezdem se
dala s úsměvem na rtech parafrázovat věta ze hry Járy
Cimrmana Dobytí severního
pólu: „Domů, do Prostějova,
do postele, do pr…., to je mi
smutno!“
Sepsal Jan Zatloukal,
předseda Fanklubu
VK Modřanská Prostějov

Kostky na náměstí Jana
Pavla II. Dala ukázat, že polský národ je velmi silně nábožensky založen a počet lidí
přítomných na mši ve všední
den byl opravdu vysoký.
Zpáteční návrat již nebyl
okořeněn žádnými významnými zastávkami, události
kolem prohraného utkání
v Lodži nedávaly nikomu
moc chuti se družit a veselit.

Kanonýři: 16 - Hlavinka Martin
(Zdětín), 15 - Los Tomáš (Zdětín),
8 - Gottwald Petr (Anděl), Vogl
Martin (Kohouti).

7.kolo: Kulcao-Zavadilka
B 4:2 (3:1), Svozil 2, Bořil,
Zapletal - Chmelík 2, GriffinsVzducholoď 3:3 (2:1),
Coufal, Kolkop, Maděrka
- Hodulák, Piňos, Studený,
Zavadilka B-Botafoga
2:3 (0:3), Frňka, Matula Jamrich 3, Mloci-Betis 3:7
(1:5), Prokop 3 - Masný 2,
Pella 2, Kočíř, Krčmář, Šmíd,
Vzducholoď-Kulcao 1:5
(0:3), Bílý - Svozil 2, Tomeček
2, Smékal, Botafoga-Griffins
2:1 (1:1), Kratina, Vašek Maděrka, Betis-Kulcao 2:2
(0:0), Kočíř, Šťastný - Smékal,
Tomeček, Vzducholoď-Mloci
11:9 (7:2), Hodulák 3, Piňos 3,
Navrátil 2, Adamík, Bílý, Pelzl
- Ondra 4, Dvořák 3, Prokop 2.
Griffins
Vzducholoď
Kulcao
Botafoga
Zavadilka B
Betis
Pokop
Mloci
Katastrofa
Atletiko
DD sport
Prostějovičky

11
11
11
9
9
11
8
11
11
8
8
8

9
8
7
5
5
4
4
3
1
1
1
0

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

1
1
1
1
4
5
4
7
6
5
6
7

4. KOHOUTI Otaslavice 3 0 0 3

66:17
59:34
38:25
28:18
37:23
33:35
24:28
44:58
23:48
20:33
13:27
7:46

28
26
24
18
15
14
12
10
7
5
4
1

Kanonýři: 15 - Hodulák Petr
(Vzducholoď), Maděrka
Ondřej (Griffins), Piňos Petr
(Vzducholoď), 12 - Varga Tomáš
(Mloci), 11 - Chmelík Bořek
(Zavadilka B).

Český pohár
Základní skupina A:
neděle 5.12.2010 8.00-12.00
hodin Nezamyslice n. H. ČP
KOHOUTI Otaslavice – JIŘINA
1 : 10, SK SKALKA “A” – AC
ZAVADILKA 2000 “A” 4 : 0
AC ZAVADILKA 2000 “A” –
KOHOUTI Otaslavice 8 . 2
JIŘINA – SK SKALKA “A” 4 : 2
AC ZAVADILKA 2000 “A”
– JIŘINA 3 : 2, KOHOUTI
Otaslavice – SK SKALKA “A”
3:9
TABULKA:
1. SK SKALKA “A”
3 2 0 1 15 : 7 6
2. JIŘINA Prostějov 3 2 0 1 16 : 6 6
3. AC ZAVADILKA 2000 “A”3 2 0 1 11 : 8 6

6 : 27 0

– SK DUBANY “A” 4:5

o konečném pořadí rozhodla
minitabulka mužstev se stejným
bodovým ziskem
1. SK SKALKA “A”
2 1 0 1
2. JIŘINA Prostějov 2 1 0 1
3. AC ZAVADILKA 2000 “A”2 1 0 1

II.B.TŘÍDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zápasy výhryprohry
6 5 1
5 4 1
5 4 1
5 3 2
5 3 2
6 2 4
5 2 3
5 2 3
5 1 4
5 0 5

sety
16:6
14:4
12:5
12:7
13:8
9:13
8:13
6:12
4:14
3:15

míče
body
504:429 11
422:307 9
395:330 9
428:387 8
472:441 8
474:498 8
424:483 7
374:408 7
333:437 6
324:430 5

PŘÍŠTÍ PROGRAM
6. kolo, středa 22 prosince 2010, 17:00 hodin: Střešovice Šternberk (18:00 hodin), Slavia - Liberec, Brno - Ostrava, FrýdekMístek - Přerov (předehráno), Olomouc - Olymp Praha (17:00).
-pk-

Prostějovské volejbalistky zakončily
rok ve druhé lize s vyrovnanou bilancí

„Oděvářky“ jednou přehrály rezervu Přerova!
výsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“

FUTSAL
I.TŘÍDA
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Základní skupina C:
neděle 19.12.2010, 15.00-19.00
hodin, Kostelec n.H.
SK GRIFFINS 98 – INDIANA
Plumlov 5 : 2, BEDIHOŠŤ
– SK ARISTON 92 “A” 0 : 2,
SK ARISTON 92 “A” – SK
GRIFFINS 98 1 : 1, INDIANA
Plumlov – BEDIHOŠŤ 4 : 5, SK
ARISTON 92 “A” – INDIANA
Plumlov 5 : 1, SK GRIFFINS
98 – BEDIHOŠŤ
4:3

6:4 3
6:5 3
3:6 3

Základní skupina B:
neděle 5.12.2010, 15.00-19.00
hodin, Kostelec n.H. ČP
FC ANDĚL – BOTAFOGA
3:2,RELAX“B”–SKDUBANY
“A” 2 : 4, SK DUBANY “A” –
FC ANDĚL 2 : 3, BOTAFOGA –
RELAX “B” 1 : 6, SK DUBANY
“A” – BOTAFOGA 4 : 5
FC ANDĚL – RELAX “B” 3 : 3

TABULKA:
1. SK ARISTON 92 PV “A”3
2. SK GRIFFINS 98 PV 3
3. SOKOL BRDIHOŠŤ 3
4. INDIANA Plumlov 3

TABULKA:
1. FC ANDĚL Prostějov 3
2. RELAX Prostějov “B” 3
3. BOTAFOGA Prostějov 3
4. SK DUBANY “A” 3

2
1
1
1

1
1
0
0

0 9:7
1 11 : 8
2 8 : 13
2 10 : 10

7
4
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0 8:2
0 10 : 6
2 8 : 10
3 7 : 15

7
7
3
0

Do finálové skupiny Českého
poháru postoupili vítězové
skupin a nejlepší mužstvo z
druhého místa tzn.: SK SKALKA
“A”, FC ANDĚL Prostějov, SK
ARISTON 92 Prostějov “A”, SK
GRIFFINS 98 Prostějov.

o pořadí na 3.-4. místě rozhodl
vzájemný zápas:
BOTAFOGA Prostějov

21. a 22. kolo: Litovel - Lanškroun 3:0 (22, 18, 13) a 3:0 (20, 14,
18), Frýdek-Místek „B“ - Křenovice 3:0 (17, 20, 23) a 3:0 (17, 20,
22), DDM Brno - Palkovice 2:3 (17, -18, 21, -23, -10) a 3:1 (17,
27, -23, 23), Prostějov - Přerov „B“ 3:1(-14, 18, 22, 19) a 1:3
(-18, -20, 23, -20), Přímětice - Svitavy 3:2 (17, -23, 20, -13, 10) a
1:3 (28, -19, -22, -21).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 22. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
2. PVK Přerov „B“
3. TJ Tatran Litovel
4. VO TJ Lanškroun
5. TJ OP Prostějov
6. TJ Sokol Palkovice
7. VK Pegas Znojmo/Přímětice
8. TJ Svitavy
9. TJ Sokol Křenovice
10. TJ DDM Brno

zápasyvýhryprohry
22 22 0
22 16 6
22 14 8
22 14 8
22 11 11
22 9 13
22 8 14
22 7 15
22 5 17
22 4 18

sety
66:11
52:31
51:31
44:39
44:47
46:46
37:54
35:52
21:55
28:58

míče
body
1873:1485 44
1866:1728 38
1848:1725 36
1833:1803 36
1959:1951 33
1966:1972 31
1955:2085 30
1822:1951 29
1530:1816 27
1826:1962 26

PŘÍŠTÍ PROGRAM
23. a 24. kolo, sobota 15. ledna 2011, 10:00 a 14:00 hodin:
Lanškroun - Znojmo/Přímětice (9:00 a 13:00 hodin), Svitavy Prostějov (11:00 a 15:00 hodin, rozhodčí: Surma/Došlík), Přerov
„B“ - DDM Brno, Palkovice - Frýdek-Místek „B“, Křenovice –
Litovel.
-pk-

Vánoční „DRAHANSKÁ“ 5roč.

OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
Výsledky 4. kola:
Buldoci D. Studénky - Rychlé šípy Šumperk 7:1 (2:0), Kedul
Šumperk - Rychlé šípy Šumperk 3:5 (1:2), Buldoci D. Studénky
- Ajax Šumperk 0:0, Kedul Šumperk - Ajax Šumperk 3:4 (1:1),
Závodní Česká Ves - FCZ Brinco Špk 5:0 (3:0), KK Club
Klášterec - FCZ Brinco Šumperk 6:0 (3:0), Závodní Česká Ves
- FC Moravec Vikýřovice 0:3 (0:2), KK Club Klášterec - FC
Moravec Vikýřovice 8:0 (2:0), týmy Relaxu Prostějov a Indiany
Plumlov si své zápasy předehrály.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Relax Prostějov
2. KK Club Klášterec
3. Ajax Šumperk
4. Buldoci D. Studénky
5. 1. FC DR Šumperk „B“
6. FCZ Brinco Šumperk
7. Kedul Šumperk
8. FC Moravec Vikýřovice
9. Závodní Česká Ves
10. Rychlé šípy Šumperk
11. Indiana Plumlov
12. Popeláci Šumperk

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1

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

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

58:16
53:17
31:16
28:15
31:28
41:24
22:30
15:39
21:26
16:53
13:42
20:43

24
21
14
14
14
13
9
9
8
6
4
3

PŘÍŠTÍ PROGRAM:
5. kolo, sobota 8. ledna 2011, SH Gymnázium Šumperk: FCZ
Brinco Šumperk - Buldoci D. Studénky, FC Moravec Vikýřovice Buldoci D. Studénky, FCZ Brinco Šumperk - Kedul Šumperk, FC
Moravec Vikýřovice - Kedul Šumperk, KK Club Klášterec - Relax
Prostějov (12:00 hodin), Závodní Česká Ves - Relax Prostějov
(12:45), KK Club Klášterec - Indiana Plumlov (13:30), Závodní
Česká Ves - Indiana Plumlov (14:15), Rychlé šípy Šumperk - 1. FC
DR Šumperk „B“, Ajax Šumperk - 1. FC DR Šumperk „B“, Rychlé
šípy Šumperk - Popeláci Šumperk.
-koc, pk-

Pořadatel:

SKC Prostějov (cyklistický klub)
Horolezecký oddíl „ADRENALIN-PV“
Hlavní organizátoři: Ejem Petr 608 111 622
Vychodil Zdeněk 776 676 610
Datum a místo konání: pátek 24.12.2010 v 9.00 hod Žárovice
( začátek obce )
Kancelář závodu:
Ford Transit Petr Ejem
Podmínka účasti:
dobrá nálada, elán a optimismus, zájem
korektně soupeřit, svačina a plácačka
Trať závodu:
START – obecní cedule Žárovice
CÍL – 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!!!

Hokej

20. prosince 2010

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

Výsledkový servis
26. KOLO: AZ Havířov - SHK Hodonín 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).
Branky a nahrávky: 6. Maruna (Zientek L.), 23. Prokop (Najdek,
Maruna), 29. Krisl, 38. Stránský, 42. Stránský (Potočný) - 19.
Jurásek (Vaškovič, Peš), 54. Tomášek (Vaškovič, Rehuš)
HC Frýdek-Místek - HC ZUBR Přerov 7:2 (0:1, 5:1, 2:0).
Branky a nahrávky: 24. Kolouch (Slovák, Kopáč), 25. Kolařík
(Kraft), 30. Slovák (Řehák, Kolouch), 35. Kolouch (Slovák),
39. Řehák (Kolouch), 48. Krutil (Kopáč, O.Sluštík), 59. Řehák
(Slovák, Kolouch) - 7. Sedlák (Faltýnek), 36. Kolář (Sprušil)
VSK Technika Brno - HC Plus Oil Orlová 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
Branky a nahrávky: 13. Kaňkovský (Strejček, Odehnal), 22.
Kaňkovský (Strýček), 31. Rajnoha K. (Brzobohatý), 46. Rajnoha
(Kaňkovský) - 7. Samiec (Luka, Marek), 23. Galgonek (Blatoň,
Holuša), 24. Valchař (Moravec)
LHK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 12. Duba (D.
Šebek, Šimo), 27. Kolibár (Halouska, D. Šebek), 30. Kryl (Šebek
P., D. Šebek), 55. D.Šebek (Šimo, Duba) - 6. Vítek (Lechner)
HC Břeclav - HC Slezan Opava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 14. Špaček (Hrůza, Škápik) - 20. Kukol
(Grofek, Tichý), 56. Pavelek (Vitásek)
Salith Šumperk
- HC Bobři Valašské Meziříčí 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Branky a
nahrávky: 6. Matějka (Meluzín), 8. Velecký (Červenka), 26.
Velecký (Červenka, Haas), 51. Brunec (Ambruz, Hulva) - 44.
Bokroš (Martiník, R. Bacul)
HC Uničov - TJ Nový Jičín
3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 6. Rak (Frieb), 18. Pavlas
(Diviš), 41. Jurča (Zúbek) - 40. Pavlačka (Vrdlovec, Chvojtek),
60. Zedník (Tomášek)
HC Slezan Opava volný los
27. KOLO: HC Plus Oil Orlová - HC Uničov 9:2 (3:0, 4:0, 2:2).
Branky a nahrávky: 5. Luka (Moravec), 14. Grygar (Studený,
Blatoň), 15. Moravec (Mišan), 21. Vnenk (Mikšan), 28. Galgonek
(Škatula, Hegegy), 38. Galvas (Moravec, Luka), 38. Mičulka
(Ivan, Galvas), 52. Tomis (Studený, Grygar), 56. Galgonek
(Škatula, Hegegy) - 56. Frieb (Handl), 58. Přikryl (Frieb)
HC Zubr Přerov - VSK Technika Brno 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Branky a nahrávky: 23. Sprušil (Kohút, Vlček), 33. Kotásek 59. Bělohlávek (Jelínek)
SHK Hodonín - HC FrýdekMístek 3:5 (1:1, 0:4, 2:0). Branky a nahrávky: 5. Hoza (Penák),
52. Korotvička (Komárek, Vaškovič), 58. Rehuš (Jurásek) - 15.
Kolařík, 25. O. Sluštík (J. Sluštík, Krutil), 28. Kraft (Kolařík,
Rozum), 30. Gajda (Rozum, Kraft), 38. Kolařík (Láníček)
HC Bobři Valašské Meziříčí -AZ Havířov 4:5 po samostatných
nájezdech (1:1, 1:1, 2:2, 0:0). Branky a nahrávky: 15. Tatarčík
(Bacul), 33. Bokroš (Kostelňák, Martiník), 41. Matějný (Tatarčík),
51. Winchester (Bokroš) - 9. Klimša (Krisl, Maruna), 25. Krisl
(Potočný), 48. Říčka (Prokop), 56. Prokop (Říčka), rozhodující
nájezd Stránský
HC Uherské Hradiště - Salith Šumperk
1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Branky a nahrávky: 33. Knebl (Sladký,
Piluša) - 26. Červenka, 27. Červenka, 59. Velecký (Červenka,
Ambruz)
TJ Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov 5:3
(2:0, 1:2, 2:1). Branky a nahrávky: 11. Vrdlovec (Pavlačka), 18.
Křesťan (Uhlár, Tomášek), 39. Gebauer (Vrdlovec, Pavlačka),
47. Tomášek, 57. Macháček - 26. Čuřík (R. Meidl), 28. Duba
(Peštuka), 59. D. Šebek (Doseděl, Šimo)
VHK Vsetín - HC
Břeclav 4:2 (1:1, 3:1, 0:0). Branky a nahrávky: 5. Vítek (Holík),
21. Ševčík (Zavrtálek, Spitzer), 26. Spitzer (Vaněk, Ševčík), 39.
Tesařík (Slováček, Zavrtálek) - 2. Kurial (Fiedler), 33. Hrůza
(Dora)
HC Uherské Hradiště volný los.
-pkPRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 27 KOLECH:
1. Salith Šumperk
24
2. HC AZ Havířov 2010
24
3. HC Plus Oil Orlová
24
4. LHK Jestřábi Prostějov 25
5. HC Zubr Přerov
24
6. HC Slezan Opava
25
7. HC Nový Jičín
24
8. SHK Hodonín
24
9. HC Bobři Valašské Meziříčí 25
10. VSK Technika Brno
24
11. HC Břeclav
25
12. HC Frýdek-Místek
24
13. VHK Vsetín
24
14. HC Uherské Hradiště
24
15. HC Uničov
24

19
17
16
15
12
13
12
12
8
7
5
5
6
5
4

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

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

2
4
8
8
7
10
9
10
11
13
14
13
16
13
18

130:62
117:58
94:67
97:61
106:68
86:78
74:71
98:89
93:98
68:87
65:85
80:117
62:99
57:119
77:145

63
55
48
47
43
43
41
39
35
26
26
23
21
21
15

kam za hokejem....
28. kolo, středa 22. prosince 2010, 18:00 hodin: HC Zubr Přerov
- HC AZ Havířov 2010 (úterý 21.12.), VHK Vsetín - HC Uničov,
HC Slezan Opava - LHK Jestřábi Prostějov, HC Nový Jičín VSK Technika Brno, HC Plus Oil Orlová - HC Frýdek-Místek,
SHK Hodonín - Salith Šumperk, HC Uherské Hradiště - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Břeclav volný los.
29. kolo, středa 5. ledna 2010, 18:00 hodin: HC Uherské
Hradiště - SHK Hodonín, Salith Šumperk - HC Zubr Přerov, HC
AZ Havířov 2010 - HC Plus Oil Orlová, HC Frýdek-Místek - HC
Nový Jičín, VSK Technika Brno - VHK Vsetín, HC Uničov - HC
Slezan Opava, LHK Jestřábi Prostějov - HC Břeclav, HC Bobři
Valašské Meziříčí volný los.
-pk-

ze střídaček
Petr KNEBLÍK – HC Nový Jičín:
„Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli.
Oni byli sice bruslařsky lepší, ale my jsme
to uhráli bojovností. První třetinu jsme jasně
ovládli, kdy oni měli jen tři střely. Ve druhé
třetině Prostějov nastoupil a po našich chybách
srovnal stav utkání. V závěru druhé třetiny jsme
dali na 3:2 a třetí třetinu jsme hlídali výsledek.
Dali jsme šťastný gól na 4:2 a pak už se to jenom
hlídalo.“
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Přestože jsme byli v tomto utkání domácím více
než vyrovnaným soupeřem a především ve druhé
části jsme si vytvořili herní převahu, na body to
nestačilo.. Soupeře jsme i přestříleli, bohužel koncovka
nás opět zradila. Jinak nemohu klukům nic vyčíst. O
místo v první šestce budeme určitě bojovat.“
-red-
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zprávy z ledové plochy

„Nervozitu na klucích zatím nevidím, zvládají to dobře,“ říká Petr Zachar
PROSTĚJOV - Jeho svěřenci
spolehlivě a celkem v poklidu
dokráčeli k dalšímu domácímu vítězství, Vsetín zdolali 4:1.
Trenér Jestřábů Petr Zachar
přesto znovu viděl na hře týmu i
řadu nedostatků. Celkově však
mohl být spokojen.
* Jak střetnutí hodnotíte?
„Chtěli jsme si napravit reputaci
po prohraném derby v Přerově.
Já přitom vůbec neočekával jednoduchý zápas, protože v předchozích kolech šel Vsetín nahoru
a naposledy v Opavě prohrál jen
o gól. První třetina tohle potvrdila, my do utkání vstoupili špatně
a hráli těžkopádně. Soupeř toho

využil ke vstřelení rychlé branky, která byla dost laciná po naší
hrubé chybě při bránění. Pak nás
zachránila tyčka a já byl rád, že jsme první třetinu přežili se stavem
1:1. Následoval pohovor v šatně a
po něm náš výkon od druhé třetiny
už vypadal tak, jak by měl. Hosty
jsme začali přehrávat, byli lepší a
zaslouženě zvítězili. Obecně nám
však souboje s defenzivně laděnými celky tolik nesedí, proti urputné obraně se hůř prosazujeme.“
* Vidíte na svých svěřencích
s blížícím se koncem základní
části větší nervozitu?
„Ani ne. Řekl bych, že přístup
kluků je pořád stejný, vycházíme

z cíle stanoveného před sezonou.
Ten zněl pohybovat se v klidném
středu tabulky a že jsme teď čtvrtí
blízko postupu do elitní šestky
pro nadstavbu, to je něco navíc.
Podle našich dosavadních výkonů bychom měli projít do play
off, a jestli to bude z první šestky
nebo osmičky, je podle mě jedno.
Samozřejmě hrát nadstavbovou
fázi v horní skupině znamená velkou výhodu, protože tím bychom
získali deset kvalitních zápasů
ke klidné přípravě na vyřazovací
část. Že by ale hráči byli z boje o
udržení šestky nějak nervózní si
nemyslím, většina už jich toho má
dost za sebou.“

* Vy sám počítáte, kolik je ještě potřeba získat bodů k tomu,
aby Prostějov zůstal po základní části do šestého místa?
„Sleduji výsledky ostatních zápasů a dívám se, jaké rozlosování
mají naši konkurenti. Počítali jsme, že na postup do elitní šestice
by měl stačit zisk padesáti bodů,
což znamená, že potřebujeme
ještě tři. V tomto směru nám určitě vyhovuje, že začaly mnohem
víc bodovat mančafty ze spodku
tabulky, zatímco my teď hrajeme
proti soupeřům spíš z jejího středu. Jen ať outsideři berou body
favoritům, aspoň nemá nikdo nic
jistého.“

* Čeká vás duel v Opavě, tedy
na ledě přímých rivalů v bitvě
o finálovou grupu. Půjde o zlomový souboj?
„Bude každopádně velmi důležitý, dá se říct i zlomový. My jsme
však takových střetnutí odehráli
poslední dobou spoustu a většinu jich zvládli. Bude rozhodovat
momentální forma, štěstí a hlavně
přístup jednotlivých hráčů, jejich
zodpovědnost. Pokud udržíme
disciplínu a nebudeme mít příliš
mnoho vyloučených, můžeme
hrát v Opavě minimálně vyrovnaně a případně uspět. V opačném
případě by to bylo podstatně těžší.“
Marek Sonnevend

Jestřábi doma nezaváhali a s jistotou porazili Vsetín
PROSTĚJOV - Soupeř, na
kterého se našim hokejistům
v minulosti vůbec nedařilo, odjel
tentokrát z Hané s prázdnou.
Muži LHK Jestřábi Prostějov ve
26. kole 2. ligy, skupiny Východ
dosáhli stupňovaným výkonem
přesvědčivého
vítězství
vědčivéého
ého vítě
vítězs
ězství a udrželi
ězs

čtvrté místo v tabulce i slibný
bodový náskok v boji o elitní šestku
pro nadstavbovou část.
Šimo hned ve 3. minutě zahodil
tutovku, když nejprve položil
Hromadu na led a poté ho
nedokázal překonat. Za to domácí
draze zaplatili, když v 6. obrana
draz

ze střídaček
Petr ZACHAR – LHK Jestřábi
Prostějov:
„Chtěli jsme si napravit reputaci po prohraném
derby v Přerově. Já přitom vůbec neočekával
jednoduchý zápas, protože v předchozích
kolech šel Vsetín nahoru a naposledy v Opavě prohrál
jen o gól. První třetina tohle potvrdila, my do utkání
vstoupili špatně a hráli těžkopádně. Soupeř toho využil
ke vstřelení rychlé branky, která byla dost laciná po
naší hrubé chybě při bránění. Pak nás zachránila tyčka
a já byl rád, že jsme první třetinu přežili se stavem 1:1.
Následoval pohovor v šatně a po něm náš výkon od
druhé třetiny už vypadal tak, jak by měl. Hosty jsme
začali přehrávat, byli lepší a zaslouženě zvítězili.
Obecně nám však souboje s defenzivně laděnými celky
tolik nesedí, proti urputné obraně se hůř prosazujeme.“
Juraj JURÍK - asistent trenéra VHK Vsetín:
„Musím říct, že domácí byli daleko konstruktivnější v
proměňování brankových příležitostí. V tom byli daleko
zručnější, než naši hráči. V podstatě příležitosti, které si
Prostějov vypracoval, proměnil v branky. My jsme tak
úspěšní nebyli, a proto jsme dali pouze jeden gól. A to
rozhodlo.“
-son, pk-

zapomněla na Vítka, jenž procedil
Slováka – 0:1. A mohlo být ještě
hůř, naštěstí Tesaříkovu jedovku
z pravé strany zastavila tyč. Její
zvonivý zvuk zřejmě Jestřáby
probral z letargie, výsledkem čehož
bylo poměrně brzké vyrovnání.
V 11. minutě D. Šebek nahodil puk
do ohně, před Hromadou se nejlépe
zorientoval Duba a kotouč velkým
tlakem procpal do sítě – 1:1. Zbytek
zahajovací třetiny pak byl vcelku
nezajímavý, jen při vyloučení
Coufala musel Slovák řešit několik
nepříjemných střel.
Po pauze vyjeli na led o poznání
aktivnější Hanáci, jenže svou
první příležitost znovu promarnili
tím, že Čuřík v sólu ztroskotal na
vystřídavším gólmanu Plškovi.
Následná přesilovka však už přece
jen přinesla našim barvám radost.
Zkraje 27. minuty vyslal od modré
dělovku Halouska a Kolibár
v mlýnici před bránou šikovně tečoval
tak, že navrátilec mezi tyče Hromada
neměl šanci – 2:1. Navíc zanedlouho
P. Šebek zpoza klece nezištně přihrál
volnému Krylovi, který nádherným
blafákem přelstil nešťastníka
Hromadu. Ještě před polovinou duelu
tak Hanáci vedli 3:1 a svůj náskok bez
větších problémů hlídali.
Vcelku poklidný hokej se odvíjel
rovněž ve třetí periodě, než Jestřábi
přidali gólovou pojistku. Běžela 55.
minuta, když Šimo zezadu objel
svatyni, puk naservíroval D. Šebkovi
a ten krásnou trefou zacílil pod

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN
1. třetina 1:1
2. třetina 2:0
3. třetina 1:0

Branky a nahrávky: 12. Duba (D. Šebek, Šimo), 27.
Kolibár (Halouska, P. Šebek), 30. Kryl (D. Šebek, Peštuka), 55. D. Šebek
(Šimo, Duba) – 6. Vítek (Lechner)
Rozhodčí: Mech – Lukš, Musil.
Vyloučení: 2:2
Využití: 1:0
Diváků: 1350

Oslabení: 0:0

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
Peštuka,
Pe
P
ešt
eš
štuka
uk
ka K
Kolibár
olib
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libá
ib
bár
ár

Paška, Halouska

Jedlička

Doseděl, Staněk
Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
Couf
u all
Bartošek - P. Šebek – Coufal
Kryyl
Matoušek - Stráněl - Kryl

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
horní tyčku – 4:1. Další navýšení
skóre vzápětí odmítl Čuřík, který
po zázračném uvolnění padajícího
Meidla promarnil i svou další loženku.
Poslední slovo mohli mít následně

Valaši, jenže ani Vaněk v obří šanci
neuspěl a tradičně výborný Slovák
tím zachoval výsledku stávající
příjemnou podobu.
-son-

„V Opavě to bude každopádně velmi důležitý, dá se říct i zlomový zápas. Můžeme ale uspět“

David Šebek: „Do první šestky moc chceme i kvůli našim skvělým fandům!“
PROSTĚJOV - O čelo kanadského
bodování se v dresu druholigových
hokejistů Prostějova letos neustále přetahují dva šikovní bratři.
S Patrikem Šebkem jsme přinesli
rozhovor nedávno, dnes dáváme
slovo jeho zatím o něco bodově
úspěšnějšímu sourozenci Davidu
Šebkovi. Proti Vsetínu (4:1) rozšířil
své konto o jeden gól a dvě asistence.
* Davide, jaký máte z utkání pocit?
„První třetinu jsme trošku zaspali, od
druhé se pak ale zdvihli. Rychlými
brankami jsme šli do vedení a nakonec
zaslouženě zvítězili.“
* Naposledy v tomto kalendářním
roce jste nastoupili doma. Byl pro

vás zápas se Vsetínem tím důležitější?
„Důležitý byl hodně i proto, že nás čekal
papírově slabší soupeř a s tím jsme na
vlastním ledě nesměli zaváhat, abychom
se dostali do první šestky pro nadstavbu.
Což se díky výhře povedlo. Teď stačí ze
tří zbývajících střetnutí v jednom zvítězit
a elitní šestici udržíme.“
* Vám osobně se znovu dařilo, k výsledku 4:1 jsi přispěl třemi kanadskými body. Cítíš spokojenost?
„Určitě ano. Zatím mi to letos jde, daří
se, na co sáhnu. Mám hodně asistencí, k tomu mi občas do brány spadne
nějaký ten gól a celkově jsem moc
spokojený.“

* O vedení v klubové produktivitě soupeříte s bráchou Patrikem.
Hecujete se v tomto směru nějak?
„Vůbec ne. Ale pokud oddílové bodování jeden z nás vyhraje, určitě budeme rádi. Oba.“
V probíhající sezoně jste dlouho nastupovali v jedné útočné formaci, poslední dobou už však spolu nehrajete.
Je to pro vás velká změna?
„Jsme na sebe zvyklí, máme za sebou
několik společných let a díky tomu
víme, co ten druhý kdy udělá. Jednou
za čas ale přijde období, kdy je lepší
jít v sestavě jinam a vzájemně si od
sebe odpočinout. Což je zrovna teď.
Já však věřím, že až nás trenér vrátí

V Novém Jičíně si Prostějov

elitní „šestku“ nezajistil
PROSTĚJOV - V souboji
dvou celků z horní poloviny
přivítal v sobotním
dějství druhé ligy Nový
Jičín o „šestku“ bojující
prostějovské Jestřáby.
Zatímco první třetinu
ovládli hostitelé přesvědčivě
2:0, v dalším průběhu
utkání se o vítězství museli
celkem výrazně strachovat.
Prostějovu se totiž povedlo
vyrovnat a až trefa Gebauera
těsně před první přestávkou
v r á t i l a N o v o j ič í n s k ý m
vedení. Třetí pasáž hry už
odehráli domácí s přehledem
a zvítězili 5:3, čímž si
udrželi třetí místo v tabulce.
Prostějov zůstal čtvrtý.
Sestava prostějovského týmu
nedoznala přílišných změn,
přičemž tou nejvýraznější byl
návrat jeden duel absentujícího
zadáka Pašky. Naopak o
víkendových bojích již

tradičně chyběl mladý forvard
David Zachar, vypomáhající
extraligové
juniorce
Olomouce.
Do vedení se dostali domácí
a to na prahu 11. minuty, kdy
využili přesilovou hru a po
přihrávce Pavlačky skóroval
Vrdlovec -1:0. Ještě před první
přestávkou se novojičínské
ochozy zaradovaly podruhé,
to když Slováka, jenž ještě loni
hájil branku Nového Jičína,
překonal Křesťan – 2:0. Tak
také první třetina, která byla
herně vyrovnaná, ale gólově se
prosadili pouze domácí hráči,
skončila.
Netrvalo ale dlouho a i
Jestřábi vstřelili branku. O
snížení se postarala aktivní
druhá formace, Meidl našel
Čuříka a bylo to 2:1. Za necelé
dvě minuty se pak prosadil
kapitán Duba a ostrůvek v
červenobílém provedení jásal
znovu – 2:2! Bohužel domácí

celek opět skóroval před
koncem části, když tentokrát
se po pěkné kombinační akci v
přesilové hře prosadil Gebauer
a Nový Jičín znovu vedl – 3:2.
Nutno však konstatovat, že
Prostějov byl v prostředním
dějství lepším týmem...
Začátek třetí dvacetiminutovky
vyšel ale opět lépe Novému
Jičínu, který zvýšil svůj
náskok zásluhou Tomáška –
4:2 a v 57. minutě přidal pátou
trefu Macháček – 5:2, čímž
bylo o osudu utkání prakticky
rozhodnuto. Na začátku 59.
minuty sice snížil David Šebek,
což však už na výhře domácích
nemohli nic změnit. Jestřábi
se tak i nadále musí o své
postavení v elitní šestce obávat
a hodně důležitý v tomto směru
bude už středeční duel na ledě
Opavy. Do konce základní
části už totiž Zacharovým
svěřencům chybí odehrát
pouhé tři zápasy!
-pk-

do jednoho útoku, zase na to pořádně
vlítneme.“
* Z týmového hlediska je pro vás
udržení první šestky pro nadstavbovou část hodně lákavé?
„Rozhodně ano. Znamená totiž jistý
postup do play off, navíc ve finálové skupině budeme hrát kvalitnější
i divácky atraktivnější zápasy proti
nejsilnějším soupeřům. Pro fanoušky
je určitě lákavější přijít na Šumperk,
Havířov či Přerov, než třeba na
Břeclav nebo právě Vsetín.“
* Zmínil jste příznivce, kteří jsou
v Prostějově skutečně výborní.
Souhlasíš?
„Je to přesně tak. Fandové jsou tady

opravdu suproví, chodí v hojném počtu a hlavně pořád povzbuzují. Navíc
za námi jezdí i ven, celkově dokáží vytvořit skvělou atmosféru. Přestože ve
větším hledišti prostějovského zimáku se tisícovka diváků opticky trochu
ztrácí. Co do hlasitosti ale rozhodně
ne, v tak bouřlivém prostředí se hraje
mnohem lépe.“
* Koho napadlo fandům po utkání
rozdat klubové kšiltovky?
„Ani nevím. Čepice jsme ale nerozdávali poprvé, tentokrát už to bylo potřetí. Jde o takové zpestření a z naší strany
poděkování fanouškům za jejich vynikající podporu.“
Marek Sonnevend

HC NOVÝ JIČÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 2:0
2. třetina 1:2
3. třetina 2:1

Branky a nahrávky: 11. Vrdlovec (Pavlačka), 18. Křesťan (Uhlár,
Tomášek), 39. Gebauer (Hruška, Pavlačka), 47. Tomášek (Kabeláč), 57.
Macháček (Skaloš, Uhlár) - 26. Čuřík (Meidl), 28. Duba (Peštuka), 59. D.
Šebek (Doseděl, Šimo)
Střely na branku: 27:33 Rozhodčí:
Vyloučení: 7:5, navíc Staněk (Pv) osobní trest 10 minut za
nesportovní chování Využití: 2:0
Oslabení: 0:0
Diváků: 500

Sestava LHK Jestřábi
Paška, Halouska

Slovák (připraven: Švach)
Peštuka,
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Jedlička

Doseděl, Staněk
Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
y
yl
Coufal - P. Šebek - Kryl
Bartošek

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
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Pohárová finále v Prostějově ovládli florbaloví favorité
PROSTĚJOV - Nikoliv
basketbal nebo volejbal,
ale špičkový florbal hostila
v nedělním odpoledni hala
Sportcentra DDM Prostějov.
Na její palubovce se z pověření České florbalové unie
hrály oba finálové zápasy
Poháru ČFbU pořádané oddílem SK K2 Prostějov. Z vítězství se na Hané radovaly
favorizované týmy Tatranu
Střešovice a Herbadent SJM
Praha.
FINÁLE ŽEN
Herbadent SJM Praha –
FBŠ Bohemians Praha 5:1
(2:0, 2:0, 1:1)
Branky: 9. Jarolímová
(Kotíková), 16. Skořepová
(Kotíková), 29. Urbánková
(Čapková), 30. Jarolímová
(Čapková), 45. Kotíková
(Jílková) – 52. Hyršlová
(Bočanová). Rozhodčí:
Gavlas - Mikula. Vyloučení:
1:2. Využití: 0:0. Diváků:
200. Střely na bránu: 33:16.
Obhájce loňského pohárového
titulu a úřadující mistr ČR měl
utkání zcela pod kontrolou.
V komorní atmosféře měl po

většinu duelu jasnou převahu,
odevzdaně působící sokyně
v derby dvou celků z hlavního
města suverénně přejel. O triumfu favorita přitom rozhodly
zejména autorka jedné branky
a dvou asistencí Magdalena
Kotíková a dvougólová střelkyně Anet Jarolímová, dcera
známého fotbalového trenéra
Karla Jarolíma. Za soupeřky
korigovala až za rozhodnutého
stavu 5:0 Hyršlová, na jakékoliv zdramatizování však nebylo ani pomyšlení. Herbadent
jasně kraloval.

se mu díky trefám Matějky,
Fridricha a opět Matějky
podařilo ještě během první
třetiny. Od druhé části však
Tatran se čtyřmi reprezentanty
z nedávného mistrovství světa
v sestavě předváděl až příliš
profesorský florbal a „domácí“ Brňané zle kousali. Třikrát
snížili na rozdíl jediného gólu
(naposledy čtyřicet vteřin před
koncem), navíc neproměnili
řadu dalších šancí. Kafka mezi
tyčemi ukazoval, proč je považován za jednoho z nejlepších
brankářů na světě, a to včetně
závěrečné power play. Favorit
nakonec tlaku Buldoků odolal
FINÁLE MUŽŮ
Tatran Střešovice – Bulldogs a Pohár ČFbU vyhrál už pošesté v řadě za sebou.
Brno 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Branky: Matějka 2, Fridrich,
HODNOCENÍ
Deutsch, Ondrušek –
POŘADATELÚ
Ondráček, Kotlas, Koutný,
Veselý. Rozhodčí: Dolanský, Ačkoliv se podobně významSýkora. Vyloučení: 3:2. ná florbalová akce konala
Využití: 0:2. Diváci: 444.
v Prostějově poprvé, proběhla
Rekordní sběratel českých z organizačního hlediska na
trofejí z pražských Střešovic jedničku. „Nevyskytl se žádpřidal další do své sbírky, na ný problém, myslím, že jako
její zisk se však tentokrát hod- pořadatelé jsme vše zvládli
ně nadřel. Hned v úvodu inka- bez komplikací a na odpovísoval z Ondráčkovy dorážky dající úrovni,“ hodnotil šéf
a musel tak otáčet skóre, což Sportovního klubu K2 Jan

Zatloukal.
Celý organizační štáb měl
za sebou dlouhé hodiny
pečlivých příprav, aby
závěrečný turnaj klapnul
na jedničku. „Když jsme
od České florbalové unie
dostali takovou důvěru,
nechtěli jsme ji zklamat,“
zdůraznil předseda oddílu florbalu při SK K2 Jiří
Kroupa.
Nejnáročnější bylo nachystat halu Sportcentra
DDM pro špičkové mače
s lehkými hokejkami a
děravým míčkem. „Hřiště
s veškerým příslušenstvím
vážící pět tun přivezli ve
speciálním kamionu specialisté z ČFbU, kteří jej
následně i sestavili, po
utkáních zase rozebrali a
odvezli. Mají to zmáknuté,“ vyložil Kroupa.
Příznivý pocit měli prostějovští organizátoři i ze
sportovní a společenské
úrovně akce. „Hlavně mužské finále bylo velmi kvalitní,
vyrovnané a tím dramatické.
Podstatné je, že na něj do hlediště dorazilo poměrně dost

fanoušků, kteří vytvořili solidní atmosféru. Myslím, že
celkově můžeme být určitě
spokojeni,“ uzavřel Zatloukal.
-son-

Florbalisté Prostějova zakončí rok na skvělém čtvrtém místě

S Brnem rozhodovaly přesilovky, Playmakeři i tak sehráli dobré zápasy
BRNO/PROSTĚJOV - Půlku
sezóny měl pro Playmakery
uzavřít souboj s třetím a prvním
celkem v tabulce. Favoritem
byli domácí, ale Playmakeři
ukázali, že jsou nevyspitatelným týmem a mohou utkání
kdykoliv zvrátit. S lídrem navíc
přivezli lichotivý výsledek 4:6,
zvlášť když Hattrick rozstřílel
v poslední době kohokoliv bez
ohledu na postavení v tabulce.
Prostějov si sice připsal jen jeden bod, ale posunul se na 4.pozici, kde stráví přelom starého
a nového roku! „Playmakeři“
odjeli do Brna v okleštěné sestavě. Chyběl brankář Dalibor
Procházka, který zůstal v
Praze z pracovních důvodů.
V obraně onemocněl Šiler, do
utkání nezasáhl ani Zakopal
či Páleník. Ten utrpěl na tréninku zlomeninu nosu a bude
minimálně měsíc chybět. S
mužstvem také neodcestovali Marek Bouda, Jan Soldán
či Martin Začal. Bez sedmice
hráčů ale Playmakeři chtěli
získat nějaké body!

RB „B“ 8:7 pp Pv
Začátek utkání vyšel domácímu týmu na výbornou. Do
Prostějova se opravdu opřeli v
silném tempu a snažili se utkání
rozhodnout co nejdříve. Jenže
odolnost Playmakerů je letos
více než dobrá. V páté minutě
orazítkoval tyč Žůrek a po něm
se už přeci jen domácí radovali.
To se štěstím skóroval Gleissner,
když k němu předchozí střelu
srazil kapitán hostů. Buldoci nadále obstřelovali Krátkého, jenže
dost nepřesně. Prostějov dnes
ale nepřijel hrát druhé housle.
O vyrovnání se postaral Daniel
Miczek, který dostal přihrávku
do odkryté klece - 1:1! Buldoci
dál tlačili hosty do tísně, ale
spousta střel mířila vysoko nad,
nebo ji včas zastavila obrana
Hanáků. Prostějov hrozil v první
části převážně z brejků, v jednom
z nich neuspěl Čmela. Následně
obránce Playmakerů ztratil
zbytečně míček na půli hřiště a
Najdekr trestal podruhé - 1:2!
Do konce první třetiny se toho už
nic výrazného neudálo. Buldoci
se snažili nadále zaměstnávat
Krátkého z poměrně větší dálky,
jelikož prostor před brankářem
byl pro ně spíš zakletý. V závěru
třetiny měl Prostějov možnost na
srovnání, ale Miczek přestřelil.
Po první části tak odcházeli do
šaten spokojení domácí. Druhá
třetina začala v podobném duchu
jako ta první. Buldoci se snažili
zaskočit obranu početnou střelbou, Playmakeři spoléhali na

brejky. Playmakeři dokázali po
třech minutách znovu srovnat.
Vyrovnání zařídila spolupráce
mladíka Hlocha s Čmelou, kterému předcházelo signalizované vyloučení - 2:2! Odpověď
přišla po pouhých 15 vteřinách,
kdy se prosadil znovu Gleissner.
Na brance se ale dost zásadně
podílel hostující brankář, který
si špatně pokryl tyčku a domácí
útočník se štěstím propasíroval
míček až za záda Krátkého. O
dvě minuty později bylo pro
hosty ještě hůř. To se po pravé
straně šikovně uvolnil Hušek a
Marek Kadlec mířil přesně - 2:4!
Buldoci byli v tu chvíli v euforii a
tak se prosadili po páté. Krásnou
trefu do horního rohu obstaral
Švéda - 2:5! Playmakerům trvalo
ale jen malou chvíli než se z šoku
zotavili. Buldoci přepálili začátek
utkání, který měl zřejmě zápas
rozhodnout, jenže Prostějov na
tom fyzicky letos není vůbec zle,
a i když měl okleštěnou sestavu
dokázal se s urputnou hrou domácích rychle srovnat. Od poloviny zápasu se začal častěji prokousávat před brankáře Chrásta,
a svoji iniciativu projevoval početnější střelbou. Ve velké šanci
se ocitl po nahrávce Milana Fojta
Krnáč, ale zřejmě se zalekl samoty před brankářem. Po něm si
stejnou situaci zopakoval Milan
Fojt s Kováčem, tentokráte byl
Prostějov blizoučko od gólu, ale
Kováčovu střelu vytěsnil se štěstím Chrást na tyč. V další šanci
se ocitl obránce Playmakerů
Milan Fojt, ale jeho střelu vyškrábl na poslední chvíli Chrást.
Domácí brankář dnes zkrátka
chytal výborně. Branka ale na
sebe nedala dlouho čekat, musela
zákonitě přijít. Prostějov vycítil
šanci a zřejmě fyzicky vyčerpané Buldoky začal přehrávat. V
signalizovaném vyloučení se
prosadil Hloch a zápas už nebyl
tak ztracený jak se možná v půlce
utkání zdál. Playmakeři do třetiny už snížit ale nestihli, ikdyž
blízko byla akce kapitána Zdeňka
Fojta s Janem Hlochem, kde druhý jmenovaný znovu orazítkoval tyč bezmocně přihlížejícího
Chrásta. Druhá část prostřední
třetiny otočila nejen se silami, ale
i s počtem střel v druhé třetině.
Playmakeři se obuli do domácích
i v závěrečném dějství. Do velké
příležitosti se dostal Miczek, po
rychlém rozehrání, a samotný
únik z levé strany zachránil dobrým zákrokem Chrást. V době
kdy se tlak začal opravdu stupňovat pomohla domácím nedisciplinovanost hostů. Zbytečně
se nechal vyprovokovat Krnáč
a za oplácení se šel zchladit na
trestnou lavici. Domácí toho využili, ikdyž v první minutě přesi-

lovky měli s Playmakery velký
problém. Prostějov několikrát
v oslabení zahrozil. Nakonec se
však ujala dalekonosná ale neskutečně přesná střela Jiráska
- 3:6. Prostějov však odpověděl
takřka vzápětí. Krnáč svůj trest
odčinil za pouhé 4 vteřiny. FbC
to nakoplo ještě víc a nechtěli se
se stavem smířit. Za necelou minutu se trefil Čmela a zápas značil
zajímavý závěr - 5:6! Buldoci se
už spíše snažili výsledek udržet
bráněním, které jim ale dělalo
značné problémy, jelikož každá
akce Prostějova smrděla přesným zásahem. Značně důležitý
moment přišel ve dvanácté minutě, kdy byl vyloučen jak Čmela,
tak Hloch ve stejném okamžiku.
Nabídnutou dvojnásobnou přesilovku Buldoci využili a znovu
odskočili na dvoubrankový rozdíl - 5:7! Před gólem ale mohli
Playmakeři uniknout i v oslabení,
jenže Bouda místo přihrávky na
samotného Krnáče zvolil vyhození.
Prostějov se však nevzdával a
v posledních minutách doslova
přibyl domácí v jejich obraném
pásmu. Sedláček snížil pět minut
před koncem přesnou střelou z
levé strany a po něm vyrovnal
Čmela. Jenže branka pro údajně vysokou hůl nebyla uznána.
Playmakeři ale nadále bušili
do tvrze domácích Buldoků.
Psychickou pohodu ukázal parádním kouskem kapitán Hanáků
Zdeněk Fojt, který si s obranou
Buldoků dělal nejen kužely, ale
také předvedl parádní kousek
žonglováním mezi obranou
domácích, za což si vysloužil
aplaus nejen ze střídačky hostů.
Rezerva Brna mlela z posledního, tlak byl v závěru opravdu
drtivý. Střelu Milana Fojta dokázal ještě Chrást fantasticky
vytáhnout, ale na kombinaci
Zdeňka Fojta, Miczeka a Čmely
už nemohl dělat nic. Rozebraná
obrana tak musela příjmout vyrovnání - 7:7! Libor Čmela si
tak připsal třetí hattrick v řadě!
Utkání tak spělo do prodloužení,
o které se nakonec postaral jediný
hráč. Jakub Řehulka spálil svoji
možná největší šanci v barvách
Playmakerů. Krnáč se dostal do
přečíslení, kde stál před bránou
osamocený Řehulka. Odkrytou
bránu však trestuhodně minul.
Zkoprnělá domácí střídačka tak
mohla být ještě víc opařená, kdyby Řehulka odkrytou bránu trefil.
Nestalo se, a tak došlo k prodloužení. Playmakeři si ještě po stoprocentní minele Řehulky vzali
time-out. Do konce utkání zbývalo 16 vteřin. V prodloužení se od
začátku potila obrana domácích.
Největší příležitost měl Sedláček,
ale Chrást dnes zkrátka zachraňo-

val co se dalo. Fantastický výkon
korunoval dalším brilantním
zákrokem. Následný závar však
dopadl pro Playmakery nejhůř
jak mohl. Před bránou se vzájemně drželi hráči, a rozhodčí ocenil
hosty dalším trestem. Bohužel
dnes přesilovky udrželi nejen
Buldoky ve hře, ale nakonec
utkání rozhodli. Zpočátku to ale
nevypadalo, to se Brno nikterak
neprosadilo. Až přísný přestupek pro Brno ztrestal Prostějov.
Playmakeři místo koncentrace na obranu začali diskutovat
s rozhodčím a Marek Kadlec
chytře využil špatného postavení, našel Najdekra a ten prostřelil
Krátkého – 7:8 v prodloužení.
„Domácí v utkání do nás vlétli. Taktika na nás byla asi jasná.
Zlomit náš odpor co nejdříve.
Myslím, že jsme tlak ustáli dobře.
Buldokům pak začali rapidně docházet síly. V druhé polovině se
Buldoci spoléhali hlavně na obranu. Myslím, že náš tlak byl opravdu velký. Máme dobře vybavené
útočníky fyzickým fondem i
technickou kvalitou, to dělalo
domácímu celku největší problém. Mohli jsme dát o pár gólů
v závěru víc. Soupeř nám vůbec
nestačil. Role se značně obrátila.
Začátek patřil jasně jim, konec
zase nám. Ale myslím, že přesilovky dnes utkání zlomili. Mohli
jsme získat všechny body, nakonec máme jen jeden. Rozhodně
spokojenost není, zvlášť u vyloučení z kategorie zbytečných.
Domácí měli několikrát v závěru
štěstí, k vítězství jim blahopřeji,
jejich brankář je ale zachránil!
Chytal fantasticky,“ dodal po
utkání Fojt. „S Prostějovem je to
vždycky dobré utkání. Mají vysokou ofenzivní sílu, takže jsem
si skutečně parádně zachytal. S
výkonem člověk nikdy nemůže
být úplně spokojen, ale rozhodně
si cením úspěšného zákroku v
prodloužení, kdy se mi podařilo
zachránit jistý gól. V závěru třetí
třetiny měli hosté opravdu drtivý
finiš,“ komentovala po utkání
opora domácího Brna Jan Chrást.

HB

6:4 Pv

Druhé utkání dvoukola mělo
jasného favorita. Hattrick z předchozích deseti utkání získal plný
bodový přísun. Navíc v sobotu
smetl Přerov v boji o druhý flek
9:3, a tak se očekával gólostroj od
lídra. Ten ale utnul hned v úvodu
šokem Kováč. Playmakeři se
dostali do vedení už ve druhé minutě. Hattrick hrál aktivně a čekal
na svoji šanci trpělivostí. Hanáci
se však nenechávali zahanbit
rovněž. Překvapivě vyrovnaný
průběh utkání znovu lámala pře-

silovka. Prostějov doplatil opět
na nezkušenost ve svých řadách,
kdy se hloupě nechal vyloučit
Hloch za špatné střídání. Hattrick
přesilovku zúročil zásluhou Petra
Slámy, který nachytal špatně postaveného Žáka, odkrytou branku
bezmocného Krátkého už trefit
problém nebyl – 1:1! Brno mohlo
v utkání jít i do vedení, ale skvěle
si v bráně poradil Krátký. Druhá
třetina dějství nikterak neměnila.
Obě mužstva měli dost příležitostí, ale dnes prim dokazovali
brankáři. Krnáčova střela otřela
tyčku, vyloučení obránce Milana
Fojta lídr nezužitkoval. Do vedení se ale přeci jen Hattrick dostal,
to našel Komenda Slámu, a ten
podruhé v utkání zamířil přesně 1:2! V závěru třetiny se Brno prosadilo ještě jednou. Několik vteřin před koncem vydoloval Varga
na hranici faulu míček a našel
osamoceného Macálku - 1:3!
Začátek závěrečné třetiny vyšel
lépe domácím. Sláma uzavřel
Hattrick, obránce Žák mu nechal
trošku prostoru a nedůsledné bránění potrestal ze vzduchu - 1:4!
Pátý gól za záda Krátkého přišel
znovu v přesilovce, zbytečné vyloučení Sedláčka Hattrcik tvrdě
trestal - 1:5! Prostějov bohužel
celý víkend zbytečná vyloučení
srážela na kolena. Trest si neodpustil ani Ťuik, kdy nesmyslně
bránil hráče mimo hru. Prostějov
sice v oslabení zásluhou Zdeňka
Fojta Skóroval, ale následný gól znovu navýšil skóre na
2:6! To, co mohlo utkání ještě
zdramatizovat byla početní výhoda. Prostějov se jí dočkal po
neuvěřitelných 180 minutách
a jednadvaceti vteřinách. První
příležitost ještě nezužitkoval,
střela Miczeka mířila jen těsně
mimo. Druhou už Hanáci zúročili, Milan Fojt snížil na 3:6!
Poté Playmakeři předvedli asi
nejhezčí akci celého víkendu.
Doslova rozšroubovali Hattrick
povedenou kombinací, kdy se
míček pohyboval rychle mezi
celou pěticí hráčů a skončil až u
Miczeka, jenž pohodlně zasunul
do prázdné branky - 4:6! Zápas
už skóre nezměnil, Hattrick vydřel cenné tři body a upevnil si
jistou první příčku. Playmakeři
zůstanou čtvrtí. "Zápas měl dnes
vyrovnaný průběh. Bohužel
konstatování 8 vyloučení 6 gólů je asi pro tento víkend jasný!
Musím bohužel hráče pokárat
za zbytečná vyloučení, někdy
až nepochopitelná. Když se jimi
vyvarujeme, můžeme pomýšlet
výš. Ale spokojenost skrývat nemusíme, rozhodně jsme dnes byli
důstojným soupeřem. Zápas rozhodl Sláma, který v soutěži patří
k tomu nejlepšímu," uzavřel po
utkání Milan Fojt.
-pk-

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 8. KOLO
Retro Bulldogs Brno „B“
FbC Playmakers Prostějov

8:7 PP

(2:1, 3:2, 2:4, 1:0)

Branky Prostějova:

10. Miczek (Z. Fojt), 24. Čmela (Hloch), 33. Hloch (Z.
( Fojt),
j )), 46. Krnáč,
47.Čmela (Miczek), 55. Sedláček (Miczek), 59. Čmela
la (Z. Fojt)
Rozhodčí: F. Drápal, Pospíšil
Střely na branku:
43:35
Vyloučení: 0:4
Využití: 3
:
0
Oslabení: 0:0
Diváků: 18

Sestava FbC Playmakers:
1. formace:
2. formace:
3. formace:
hrající trenér:
hrající vedoucí týmu:

Krátký
M. Fojt, Martin.Bouda, Miczek, Sedláček, Z. Fojt
Ťuik, Žák, Hloch, Čmela, Řehulka
Kováč, Krnáč
Milan Fojt
Josef Ťuik

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 9. KOLO
SC Hattrick Brno FbŠ
FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV

8:6

(2:0, 2:3, 4:3)

Branky Prostějova:

Branky Prostějova:
Střely na branku:
Rozhodčí:
Vyloučení: 2:4
Oslabení: 0:1

2. Kováč (Krnáč), 55. Z Fojt (Sedláček), 58. M.
Fojt (Miczek), 59. Miczek (Sedláček)
26:22
J.Obalil, D.Vlachopulos
Využití: 3:1
Diváků: 10

Sestava FbC Playmakers:
ake
kers
r :
rs
1. formace:
2. formace:
3. formace:
hrající trenér:
hrající vedoucí týmu:

Krátký
M. Fojt, Martin.Bouda, Miczek, Sedláček, Z. Fojt
Ťuik, Žák, Hloch, Čmela, Řehulka
Kováč, Krnáč
Milan Fojt
Josef Ťuik

10. KOLO:
Z.F.K. Petrovice – Rožnov p/R 10:6, SK FBC Třinec – Vikings
Kopřivnice 12:6, 1.MVIL Ostrava – FbK Horní Suchá 12:8, Retro
Bulldogs Brno B - FbC Playmakers Prostějov 8:7p, TJ Sokol
Židenice Brno – Slavia I-tec Havířov 2:7, Hattrick Brno – Spartak
MSEM Přerov 9:3
11. KOLO:
Z.F.K. Petrovice – Vikings Kopřivnice 8:5, SK FBC Třinec –
Rožnov p/R 5:3, 1.MVIL Ostrava – Slavia I-tec Havířov 5:4,
Retro Bulldogs Brno B – Spartak MSEM Přerov 9:10sn, TJ Sokol
Židenice Brno – Horní Suchá 2:4, Hattrick Brno FBŠ - FbC
Playmakers Prostějov 6:4

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9 KOLECH:
1. SC Hattrick Brno FbŠ
2. FBC Spartak MSEM Přerov
3. Retro Bulldogs Brno B
4. FbC Playmakers Prostějov
5. Slavia I-tec Havířov
6. SK FBC Třinec
7. FBC Vikings Kopřivnice
8. Z.F.K. Petrovice
9. 1.MVIL Ostrava
10. 1. FBK Rožnov p.R.
11. TJ Sokol Brno-Židenice
12. FbK Horní Suchá

Z V
11 11
11 7
11 5
11 5
11 5
11 5
11 5
11 5
11 5
11 2
11 1
11 1

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

Pp Pskóre B
0 085:31 33
0 290:68 25
1 288:63 22
2 378:7619
1 464:56 18
1 465:61 18
1 470:72 18
1 571:72 16
0 661:70 15
2 762:70 8
0 1040:84 3
0 1053:100 3

kam za florbalem....
12. kolo, 14.-16. ledna 2011: Z.F.K. Petrovice – SK FBC Třinec,
FBK Rožnov pod Radhoštěm – Vikings Kopřivnice, FbC
Playmakers Prostějov – Spartak MSEM Přerov, TJ Sokol Židenice
Brno – MVIL Ostrava, Slavia I-tec Havířov – FBK Horní Suchá,
Bulldogs Brno B – Hattrick Brno FbŠ
-pk-

Pro čtenáře
Pro čtenáře...
Pro
čtenáře
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* PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA BĚŽÍ TAKÉ PŘED VÁNOCI. NEMÁTE JEŠTĚ ORIGINÁLNÍ DÁREK? TAK NEVÁHEJTE!
Velkou vlnu zájmu u vás za- veškerý váš zájem všem moc a
tím vyvolala akce „VELKÁ moc DĚKUJEME! Věříme, že
P Ř E D P L A T I T E L S K Á nejen vaši důvěru v tom nadHOREČKA“, do které se zapo- cházejícím roce nezklameme.
jují naši staronoví věrní čtenáři,
ším Vždyť už dnes
ale i ti úplně noví! Už po tři týd- pro vás
vou
ny se od pondělí do pátku v naší
redakci prakticky nenašla dlouně
há chvíle, kterou by nepřerušil
telefon, e-mailová objednávka či přímo osobní návštěva se žádostí o předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Na všechny
podobné výzvy jsme pochopitelně zareagovali kladně aci
s
patřičnou vstřícností, neboť jak
pose nese v závětří, právě oddausu c h ySKÁ
stánost věrných čtenářů a také příČ
liv nových předplatitelů je tím, me hned několik
čeho je třeba si ponejvíc vážit. A atraktivních novinek a specivězte, že my si toho vážíme a za álních překvapení, s nimiž se

čtenáři o své zážitky či příběhy
z období na přelomu starého a
nového roku, ale také být oceněni hodnotnou cenou. Především
pokračujeme s akcí obřích
nvšak
rozměrů se zcela výstižným nászvem „PŘEDPLATITELSKÁ
v níž se dočkáslHOREČKA“,
te nejen zajímavých dárečků,
ale také vás čeká SOUTĚŽ O
VĚCNÉ CENY!
Jak vyplývá ze samotného
názvu,
„ P Ř E D P L AT I T E L S K Á
HOREČKA“ se zaměřuje
nna naše stálé, věrné a oddané čtenáře, tedy předplatiT.G.M
m o - tele PROSTĚJOVSKÉHO
tické
potVečerníku. A to ty stále, i ty nové.
vali
několikrát, v roce 2011 čeká Zejména právě pro ně jsme totiž
na čtenáře nejoblíbenějšího mé- nachystali ojedinělou příležidia na Prostějovsku hned něko- tost zajistit si pravidelný přísun
lik inovací, které mají učinit naše našeho týdeníku, získat dárek s
periodikum ještě zajímavějším bonusovou prémií a ještě navíc
a hlavně mezi vámi, věrnými či možnost vyhrát některou z cen
nahodilými čtenáři opět o něco včetně lukrativního hlavního
vytasíme již v nejbližší době.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tak opětovně posiluje pozici
nejčtenějšího týdeníku v regionu!
vá vína
Jak jsme již
BÍ,
infor-

partneři soutěže „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA:

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

KDO ČTE VEČERNÍK,

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!

Pro čtenáře

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
STANOU PŘEDPLATITELI NAŠEHO TÝDENÍKU NA
ROK 2011 a současně budou znát správné číslo z uvedeného
dotazu či kvízu, budou zařazeni do slosování, z nichž každý týden vylosujeme 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 zařazeni do slosování, z něhož jsme pak vylosovali vítěz,
přesněji řečeno vítězkou, kterou se stala Jana TRAJEROVÁ,
E. Beneše 10/16, Prostějov, která tak získává nejen zajímavou
prémii a předmět s propagačním logem PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, ale TAKÉ PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ!
A co bylo tou správnou odpovědí? PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se objevuje na pultech vašich prodejců již 14. ROKEM!
Výherce se může dostavit právě přímo na tuto uvedenou adresu.
Blahopřejeme!

OTÁZKA PRO 3. KOLO
KOLIK STRAN MÁ STANDARDNÍ VYDÁNÍ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU?
Své tipy či zaručené odpovědi nám zasílejte na inzerce@
vecernikpv.cz, nebo telefonujte na číslo 582 333 433 a to do
STŘEDY 22. prosince 2010. Přesné číslo a již třetího šťastného výherce zveřejníme opět v příštím vydání, kdy také přineseme čtvrtou soutěžní otázku.

oblíbenějším! V již
patnáctém ročníku naší historie
tak na vás vyrukujeme nejen s
kompletně novým kabátem a vizáží, ale především s obměněnou
tváří i celkovou podobou. A máte
se skutečně na co těšit!
Už jsme také zmínili, že v těchto
dnech 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...
Například dnes máte možnost
získat do své sbírky poslední šestý dílek minikuchařky plné originálních receptů pro vánoční
pečení, k níž na této straně přidáváme v rámci rubriky „DÁREK
OD NÁS PRO VÁS“ i speciální
akci, v rámci níž jsme zvědaví
nejenom na vaši vánoční výzdobu! Na straně 17 pak dospěla
do svého cíle předvánoční soutěž nejen pro děti s prodejnou
„Hračky U Filipa“ a v neposlední řadě podruhé připomínáme
rubriku „SILVESTROVSKÉ
PŘÍBĚHY“, v níž máte možnost nejen podělit se s našimi

¤ POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2011
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
MÍT PRAVIDELNĚ
DOMA VEČERNÍK
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN ZA 520 KČ
LATÍ!
TO SE PROSTĚ VYP
¤ DÁREK ZA VĚRNOST A NAVÍC ŠANCE VYHRÁT
BAREVNÝ TELEVIZOR OD SHARPU ČI NĚKTEROU Z VĚCNÝCH CEN
¤ ČEKÁ VÁS TAKÉ ŘADA SPECIÁLNÍCH PŘEKVAPENÍ

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 CELOROČNÍ 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 VŠICHNI 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 PATNÁCTI nejrůzněji
seskládaných variací!
V nabídce jssou pro vás připraveny dárkové balíčky od
DROGERIE TETA, značková
vína nejen z TROJKLENBÍ,
směs nejrůznějších slaných
pochutin z dílny firmy ALIKA,
„vánoční hvězdy“ od KVĚTIN
Květuše Ptáčkové z náměstí
T.G.Masaryka, kosmetické
potřeba či poukazy od firmy
IN! 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 JEDEN ŘÁDKOVÝ
INZERÁT v rozsahu 60
úhozů ZDARMA. Veškerých
těchto výhod přitom můžete čerpat již od STŘEDY 8.
PROSINCE tohoto roku a to
AŽ DO KONCE LEDNA letopočtu nadcházejícího!
A to ještě není zdaleka všechno. Pokud se stanete předplatitelem PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro rok 2011, budete automaticky zařazeni do
„VELKÉHO SLOSOVÁNÍ
O VĚCNÉ CENY“, 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 výba-

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

MASÁŽÍ SALO &
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
EVA VÍTKOVÁ

Udělejte radost svým blízkým a nadělte jim pod stromeček

PŘEDPLATNÉ

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

va nejen pro „sporťáky“.
Připraveno je i několik dalších zajímavých cen, které
určitě potěší každého, kdo rád
čte náš týdeník.
A myslíte, že teď už je jsme
vyčerpali veškerou nabídku?
Omyl! Jako bonus jsme pro
všechny předplatitele připravili speciální vědomostní či
tipovací soutěž, kterou jsme
spustili již před dvěma týdny
a dnes pokračuje svým třetím
kláním. Upozorňujeme že ta-

to 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! Následně budete
nejen čerpat z námi nabídnutých
výhod, vyhrávat nejrůznější ceny,
ale také se týden co týden těšit z
ještě lepšího počteníčka.
-pk-

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

Prožili jste nevšedního SILVESTRA?
Napište nám a podělte se s ostatními čtenáři, tři nejoriginálnější příběhy ODMĚNÍME!
Určitě
U
čitěě k
každý
ždý z našich
ši h čt
čtenářů
t ářů
prožil v minulosti při silvestrovských oslavách něco originálního. Mohlo jít o kuriózní příhodu, náhodné seznámení, pomoc
v nouzi nebo o jinou naprosto
nečekanou událost. Pokud nějakou takovou příhodou disponujete, popište nám ji a my ji rádi
zveřejníme v „silvestrovském“
čísle PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které vyjde v pondělí 27. prosince 2010.
Tři nejvtipnější, nejzajímavější

a zároveň
á
ň nejorigijorigi
origii i
nálnější příhody odměníme
hodnotnými cenami.
Posílat samozřejejjjmě můžete i fotografie.
Proto NEVÁHEJTE a PIŠTE!
Své silvestrovské story můžete
posílat do čtvrtku 23. prosince
na adresu redakce v Olomoucké
ulici číslo 10, nebo na e-mailovou
adresu: redakce@vecernikpv.cz.
-red-

