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UBIL bezdomovkyni

K SMRTI

Našli ji ležet bezvládnou v parčíku na Husově náměstí. Patřila do komunity prostějovských bezdomovců a nikdo
jí neřekl jinak než Vladěna
nebo Vlaďka. Osudný den,
13. září 2009, však byla
znovu bita. Svým známým,
který ji násilím nutil žebrat i
krást a nosit mu vyprosené peníze či jídlo. Záchranka naložila pětačtyřicetiletou ženu s
mnohačetnými podlitinami a
frakturami končetin. V sanitce
při převozu do nemocnice však
zemřela. Policie krátce nato zadržela muže, kterého podezírala, že má na smrti nebohé
ženy podíl. Jaroslava Vymlátila
minulý týden Vrchní soud v
Olomouci definitivně poslal na
čtrnáct a půl roku do vězení.
Večerník vloni na konci léta o této
tragédii informoval jako první.
Už tehdy jsme disponovali informacemi, že ženinu smrt má na
svědomí jiná osoba. V domněnkách nás utvrdil i přítel zemřelé
ženy. Martin Janeček, který se v
tu dobu vrátil z výkonu trestu, nás
upozornil na podivné okolnosti
celého smutného případu.

Dostal
14,5 roku
NATVRDO

ditelná. Musíme stále čekat na
výsledky pitvy," řekl Večerníku v polovině října loňského roku Leo Haluza z
prostějovské Služby kriminální policie a vyšetřování.
Na konci roku pak definitivně spadla klec, pitva potvrdila, že bezdomovkyně
zemřela na následky brutálního

Ani rychlý příjezd lékařské služby život bezdomovkyni nezachránil.
Cestou do nemocnice zemřela v sanitce.
Ilustrační foto
A policie postupně případ rozplétala. Zatkla Jaroslava Vymlátila, ovšem usvědčit ho z týrání
ženy bylo složité. "Zatím nemáme příčinnou souvislost
mezi její smrtí a četnými zraněními, která byla na jejím těle vi-

zbití od pětačtyřicetiletého
muže. Ten během letošního
roku pak stanul několikrát před
soudem. Konečnou instancí byl
pro něj minulý týden Vrchní
soud v Olomouci. "Pětačtyřicetiletý muž, který loni v Prostě-

jově ubil svoji známou, stráví
ve vězení 14,5 roku. Vrchní
soud v Olomouci útočníkovi
zvýšil o půl roku původní trest.
Obžalovaný připustil, že ženu,
která měla problémy s alkoholem, zranil. Podíl na její smrti
ale odmítal. Jaroslav Vymlátil
ženu pod hrozbou násilí nutil
také žebrat a získané peníze mu
musela dávat. Soud jej proto
potrestal také za vydírání a výtržnictví. Rozhodnutí Vrchního
soudu je pravomocné a odsouzený se proti trestu už nemůže
odvolat. Odpyká si jej v nejpřísnější věznici se zvýšenou
ostrahou," řekl mluvčí vrchního
soudu Petr Angyalossy.
Trest, který minulý týden bezdomovci Vrchní soud uložil, je
souhrnný. Nově je do něj započítán i dřívější úvěrový podvod,
za který muže potrestal prostějovský okresní soud.
Kromě vězení bezdomovce
čeká i pobyt v léčebně, který mu
uložil už Krajský soud v Brně.
"Podle názoru znalců je jeho
pobyt na svobodě s ohledem na
užívání alkoholu nebezpečný,"
dodal Petr Angyalossy. -mik-

SILVESTR 2010
STAROSTA s HEJTMANEM
postoupili do finále Superstar!
HEIDI JANKŮ: "NA GOTTA TO ALE STAČIT NEBUDE!"

Tak to je bomba! Prostějovský starosta s hejtmanem Olomouckého kraje si minulý týden vyzpívali finále soutěže talentů Superstar. Mezi poslední slavičí hlasy je poslal na divokou kartu přímo
porotce Palo Habera. Ve finále si budou moci starosta Prostějova Miroslav Pištík s hejtmanem
Martinem malým Tesařem zazpívat naživo s Heidi Janků. Co na to ale řekne Habera, to nevíme.
Heidi však vzkazuje, že oba pánové jsou sice milí kluci, ale na božského Káju to rozhodně stačit
nebude. Tož uvidíme, v neděli večer se dívejte na bednu, přímý přenos vysílá televize Hóser.
Další zaručené silvestrovské zprávy Agentury Hóser najdete na stranách 8, 9 a 21. A navíc silvestrovské příběhy, které nám ze skutečného života poslali naši čtenáři, čtěte na straně 20.

BODLA ho do ledvin! Plavci se rochnili v rybníku
Ženě hrozí osmiletý kriminál

K potyčce mezi partnery, která vyvrcholila krvavou tečkou, došlo
na začátku prosince v Olšanech. Policie o případu informovala až
na konci minulého týdne.
"Dne 8. prosince 2010 ve večerních hodinách došlo v jednom z domů
v obci Olšany na Prostějovsku po předchozí slovní rozepři k fyzickému napadení mezi čtyřiačtyřicetiletým mužem a o rok mladší
ženou. Podezřelá žena poškozeného muže bodla kuchyňským nožem
do oblasti ledvin. Je tak svým jednáním podezřelá z trestného činu
ublížení na zdraví, za který jí hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až
osm let," informoval nás Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Co bylo příčinou hádky, policie neuvedla. Muž je podle našich informací již mimo ohrožení života.
-mik-

DNES 52 STRAN
VKLÁDANÁ PŘÍLOHA

TK PLUS PROSTĚJOV

Voda “teplá” dva stupně,
vzduch o dva více. To byly klimatické podmínky tradičního
štědrodenního koupání prostějovských zimních plavců, letos
se uskutečnil již 27. ročník.
Tentokrát jim azyl namísto výpustě přehrady poskytl rybník Bidelec v Plumlově. Na plavání to
sice moc nebylo, místní hasiči vyřezali v ledu několikametrový ba-

www.vecernikpv.cz

zének, přesto si to vyznavači zimního koupání užili. Do vody dokonce vstoupilo po vyhecování
moderátora Michala Muchy několik diváků, kteří shodili oblečení a se zatajeným dechem
hupsli do rybníka. Nejmladším
odvážlivcem byl devítiletý Honzík Sedláček.
Vánočního koupání se zúčastnila
třicíctka plavců, převážně z oddílu

dálkového a zimního plavání TJ
Haná Prostějov, mezi nimi třeba
Dana Zbořilová, přemožitelka kanálu La Manche, či Luděk Coufal, který se na přeplavbu kanálu
chystá v příštím roce.
“Myslím si, že se akce opět vydařila. Nečekali jsme tak vysoký
počet plavců i diváků, všem
účastníkům děkujeme,” uvedl za
organizátory Michal Mucha. -bp-

e-mail vecernik@pv.cz

Starostovo PF 2011
M. Pišťák: Mysleme pozitivně

Starosta města Prostějova posílá exkluzivně prostřednictvím
Prostějovského Večerníku občanům našeho města novoroční
"péefko".
"Všem prostějovským občanům přeji do roku 2011 v první
řadě hodně zdraví, moře lásky
a zcela určitě i také moc a moc
štěstí. A zcela určitě také to,
abychom všichni měli více trpělivosti při řešení některých
problémů. Jak soukromých,
tak třeba v zaměstnání. Nesnažme se problémy řešit
ukvapeně. Nečeká nás vůbec
jednoduchý rok. A chci vzkázat občanům, že pokud je nebude potkávat příliš velké
štěstí, aby aspoň trošičku měli
naději v to, že se svízelné věci budou ubírat směrem k tomu lepšímu. Já osobně bývám vždy optimistou. Sice s určitou dávkou potřebné skepse, protože nikdy nevíte, co nás může potkat. Mysleme
tedy pozitivně, potom se nám všem bude dařit všechno řešit mnohem a mnohem lépe," vzkazuje všem Prostějovanům Miroslav Pišťák, starosta města.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
150 odměněných
V uplynulých dnech hlídky věnovaly zvýšenou pozornost v
rizikových lokalitách, jako jsou
parkoviště před nákupními
středisky, hlavní nádraží, hřbitov, parky a další. Nebyl zaznamenán zvýšený počet krádeží v
supermarketech ani v jiných
místech města. Vánoční preventivní akce před prostějovskými nákupními středisky
„Kde mám peněženku„ byla
pro letošní rok ukončena. Lidem, kteří si dávali pozor na
svoji šrajtofli, byla věnována
nákupní taška s reflexní nášivkou. Celkem bylo takto odměněno téměř 150 nakupujících.

Brusle u Masaryka
Před dvacátou hodinou nalezla
hlídka na náměstí u sochy T. G.
Masaryka kolečkové brusle.
Přes víkend se majitel neobjevil, tudíž dle zákona brusle
skončily na oddělení Ztrát a nálezů Městského úřadu v Prostějově.

Převrácená značka
Hodinu po půlnoci bylo na linku 156 přijato oznámení o dvojici mladíků, kteří se pohybují
po ulici Olomoucká a vyvrací
dopravní značky. Strážníci v
dané lokalitě zastihli dva muže
posilněné alkoholem ve věku
20 a 22 let. Ti shodně tvrdili, že
nic neudělali, ale vrátili se na
místo a značku uvedli do původního stavu.

Trampoty s opilci
Podnapilé osoby Azylový dům
nepřijímá. Na základě telefonátu na linku 156 vyjížděla
hlídka po sedmnácté hodině
prověřit sdělení o ležícím muži
na chodníku v ulici Určická. Při
příjezdu na místo ho strážníci
spatřili opřeného o zeď. Při pokusu o chůzi se sesouval k zemi a nebyl schopen pohybu. Na
obličeji měl drobné oděrky a
podlitinu pod okem. Dechovou
zkouškou bylo u něj naměřeno
2,40 promile. Pětačtyřicetiletý
občan neustále tvrdil, že jde do
Azylového domu. Vzhledem k
jeho stavu však nebylo umístění možné. Strážníci přivolali
sanitku a lékař rozhodl o převozu muže na chirurgickou ambulanci.
Následující den bylo požádáno
z Azylového domu o příjezd
hlídky. Po čtrnácté hodině se
dožadoval vstupu do objektu
opilý šestapadesátiletý muž.
Jelikož nebyl ubytován, směřoval prostředkem silnice vrávoravým krokem do centra. V přítomnosti strážníků upadl a už
nevstal. Nadýchal téměř 2,00
promile. Po prohlédnutí lékařem skončil na záchytce v Olomouci.

Našel hledaného
Osoba v pátrání byla dopravena na služebnu Policie ČR.
Prostřednictvím strážníka okrskové služby se podařilo vypátrat dle zjištěných informací
hledanou osobu v celostátním
pátrání. Hlídka ji na udaném
místě nalezla. Po ověření totožnosti byl jednadvacetiletý muž
předán policistovi na obvodním oddělení Policie ČR.

Cyklista namol
Cyklista sám na sebe upozornil
„kličkující jízdou„. Po třiadvacáté hodině zastavili strážníci
osmačtyřicetiletého muže jedoucího po ulici Vápenice nebezpečným způsobem. Dotyčný přejížděl na vozovce z jedné
strany na druhou. Dechovou
zkoušku na zjištění alkoholu i
přes poučení hlídky odmítl.
Tímto byla celá událost postoupena ke správnímu řízení, kde
mu v tomto případě hrozí pokuta od 25 000 do 50 000 korun.

PF 2011

Městská policie Prostějov přeje
všem
občanům
zdařilé
vykročení do Nového roku,
přemíru štěstí, zdraví a úspěchů.
Rovněž strážníci přejí všem
pocit bezpečí, žádné pokuty ani
jiné nepříjemnosti, jen hezké
chvíle plné radosti.

Proklínaná a kritizovaná TRŽNICE
Zařízení je letos ztrátové, nespokojení trhovci utíkají
Ještě než se v úterý zastupitelé
na svém posledním letošním zasedání dostali vůbec ke schvalování rozpočtu města na rok
2011, diskutovalo se i o dalších
záležitostech města. Opoziční
zastupitel Josef Augustin
(KSČM) směřoval svoji otázku
na vedení města ohledně ekonomického hospodaření tržnice. Ta jak známo se potýká s
mnohými problémy a její budoucnost je nejasná. I z toho pohledu, že se v lokalitě u Špalíčku
blíží výstavba obřího obchodního centra.
Starosta města požádal o shrnutí
ekonomických údajů zastupující
ředitelku Domovní správy Marii
Hájkovou. Ta předstoupila před
zastupitele s nepříliš optimistickými údaji. "Všichni dobře víme,
že tržnice už druhým rokem neplní tu funkci, kterou plnit má. A
to zejména proto, že se nachází v
lokalitě, která je určena k jiným
záležitostem a záměrům Rady
města Prostějova. Pokud se týká
tržnice, náklady na její provoz činily v letošním roce na údržbu a
opravy 50 tisíc korun, přičemž její
ztrátovost je zatím 173 tisíce
korun. A to z toho důvodu, že v
současnosti nás opouštějí trhovci.
Ať už jsou to zelináři nebo takzvaně pevní stánkaři. Utíkají
vzhledem k tomu, že tržnice
dávno neplní svoji funkci, jelikož
neodpovídá jednak technickému
stavu a jednak normám, které
současný provoz vyžaduje. Není
tady zavedena správně voda,

Budoucnost městské tržnice v současné podobě je mlhavá. Vydrží tady
trhovci nebo si najdou jiné prodejní místo? Ilustrační foto
elektřina a netopí se tady. To
vše vede k tomu, že jsme se
jako provozovatel dostali
do mínusu v ekonomickém hospodaření. Trhovci
o naši tržnici v takové podobě
v jaké je, dnes už nestojí," řekla
před prostějovskými zastupiteli
Marie Hájková pověřená v současnosti vedením Domovní
správy. Jak poté ještě krátce dodala, do záporných čísel se tržnice
dostala i díky vandalům, kteří zde
letos poničili různé zařízení a to
bylo nutné okamžitě opravit.
Těžko v tuto chvíli říct, zda
zpráva Marie Hájkové, která zazněla na jednání zastupitelstva,
bude mít nějaký vliv na urychlení
řešení, co vůbec s tržnicí dál. "Je
to trochu složitější problém, než
by se na první pohled mohlo zdát.
Paní Hájková na zastupitelstvu
poukázala také na problém, že

Bude tržnice
přestěhována
k místnímu nádraží?
současná
tržnice u Špalíčku postrádá některé technické náležitosti, které
tam rozhodně mají být. Například
zavedení vody. Jen připomenu,
že stávající tržnice byla postavena
a měla sloužit především drobným zelinářům. Bohužel, život
šel trošičku jinými cestičkami a
vzápětí se ukázalo, že většinu
krytých míst obsadili prodejci
levného textilu, bot a podobně.
Dnes se ale tyto věci prodávají ve
velkém výběru také v kamenných obchodech a tak trhovci na
tržnici ztrácejí zákazníky a opouštějí svá místa. Na druhé straně je
pravda, že pokud by měla zůstat

tržnice na tomto místě, rád bych ji
tady viděl i v budoucnu. Ale
pouze za těch podmínek, že bude
skutečně sloužit jen prodejcům
ovoce a zeleniny," řekl nám k tématu Miroslav Pišťák, starosta
města. Zároveň však první muž
radnice nevyloučil ani další možnost. Jedna už padla, a to ta, že
tržnice se přestěhuje na své původní historické místo do Wolkerovy ulice. "Zjistili jsme, že
zřízení tržnice v této lokalitě by
už bylo nemožné z hlediska dopravní obslužnosti. Trhovci by
neměli kde zaparkovat svá vozidla, komunikace by byla dopravně přetížená," uvedl již dříve
Miroslav Pišťák. Ale jak nám starosta v pátek potvrdil, radní už
diskutují o další možnosti.
"Každý už ví, že se blíží rozsáhlá
rekonstrukce prostor před a vedle
místního nádraží. A právě tady by
nová tržnice sloužící výhradně
prodejcům zemědělských produktů mohla klidně stát. Místa je
tu dost, i pro vybudování parkoviště pro trhovce. Všechno je ale
v jednání, rozhodneme se pro tu
nejoptimálnější variantu," řekl
Pišťák.
Na závěr starosta ještě dodal, že
tržnice je v každém městě zařízením, které na sebe prostě a jednoduše nedokáže vydělat. "Představa, že je možné v průběhu celého roku vybírat vysoké nájemné od lidí, kteří tady prodávají
zemědělské výpěstky, je hodně
nerealistická," uzavřel Miroslav
Pišťák.
-mik-

V Úprkově ulici vyroste polyfunkční dům
Radní zkoumali, zda se do historického centra hodí či ne
Blízko centra města má být
brzy vybudován nový polyfunkční dům. Olomoucká
firma hodlá v Úprkově ulici
vybudovat nemovitost určenou ke komerčním účelům.
Podle slov místostarosty
Zdeňka Fišera mají být v přízemí domu obchody, v horních
patrech pak bytové jednotky.
"Jen na úvod bych chtěl připomenout, že zmíněný polyfunkční
dům nestaví město, jde o soukromou výstavbu na soukromém
pozemku. Chceme jen dohlédnout na to, aby budova zapadala
do stávajícího koloritu okolí.
Současný regulační plán města
totiž říká, že jednotlivé objekty v
Úprkově ulici mají být postaveny ve stejné výši a mohou být
maximálně tříposchoďové. Výškově ale nesmí přesahovat stávající výstavbu. Laicky řečeno, tato
soukromá stavba musí proběhnout pod dohledem kompetentních orgánů města," řekl
Miroslav Pišťák, starosta města.
Podrobnější zprávu přednesl v
úterý zastupitelům místostarosta
Fišer. "Podle zpracovatele územního plánu architekta Berana má

Èerná kronika
Peníze a šperk
Dosud neznámý pachatel vnikl
do rodinného domu na ulici
Foerstrova v Prostějově. Pachatel dům prohledal a následně zde odcizil finanční hotovost a kruhový náramek. Svým
jednáním pachatel způsobil
celkovou škodu nejméně 2 800
korun. Za trestné činy krádež a
porušování domovní svobody
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Vánoční kapsář
Dosud neznámý pachatel v dopoledních hodinách odcizil poškozenému muži při příležitosti konání vánočních trhů na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově z kapsy zimní bundy peněženku, ve které se nacházela
finanční hotovost, platební karty a další osobní věci. Svým
jednáním pachatel způsobil
celkovou škodu nejméně 600
korun. Za trestné činy krádež a
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta.

Přes jedno promile
Ve večerních hodinách byl
hlídkou Obvodního oddělení
Prostějov II kontrolován čtyřiapadesátiletý řidič osobního
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vém roce nastoupí zcela ve formě. Což samozřejmě se odrazí na
její výkonnosti a celkové produkNekonečno
tivitě firmy. No manažeři, zkuste
Odbočit od místního nádraží na motivovat svoje ovečky!
Olomouckou je asi čím dál větší
problém. Nekonečné kolony aut Porada
na dlouhé minuty uzamknou od- „Ty nebudeš muset vůbec nic děbočení chtivé do pozice pouhých lat a pořád budeš mít zisk a stoustatistů, kteří mohou jen tak mlč- pat nahoru,“ vysvětloval při oběky přihlížet frkotu kolem. Pakliže dě v restauraci patrně jeden fije Prostějov městem kruhových nanční odborník svému spoluobjezdů, rozhodně by se místo stolovníkovi. No co si víc přát?
mluvení a plánování jedno tako- Nehnout prstem a přitom mít
vé zatočení hodilo i sem.
prachů, že člověk nemusí ani za
toaletní papír utrácet? Patrně v
Obavy
tom nebude jenom háček, spíš
„Já si budu muset ještě mezi svát- pořádný hák, protože fakticky
ky najít nějakou brigádu,“ uvažo- není nic zadarmo a zblbnout jiné
vala s úsměvem žena, která v lidi nějakou sebehonosnější pyobavě, že by vánočním lelkování ramidou, aby na člověka jednonějak vypadla z nekonečného duše vydělávali, taky chce popracovního rytmu a náhodou by řádnou dávku kuráže a kačení
si zvykla odpočívat, by se radši žaludek. Ale naopak, nemít nic
měla udržovat v tréninku. Tato na práci, jenom přemýšlet nad
snaha by se měla samozřejmě ce- tím, kam všechny prachy nacpat
nit a podporovat, a taktéž zaměst- a za co je utratit, je také na pořádnavatel by mohl něco přihodit ja- né bolení hlavy. Takže je lepší si
ko proplacený přesčas, neboť někdy vystačit s tím, co máme…
pracovnice do provozu po No-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Autem přelomil strom
Silnice u Vícova se podruhé v
krátkém čase stala místem dopravní nehody na zledovatělém
povrchu. Hned první den minulého týdne tady havaroval
šofér, který nezvládl řízení a v
příkopě narazil do stromu.
Ještě štěstí, že strom byl mladý
a tudíž se nárazem přelomil.
Řidič vyvázl bez zranění.
"V pondělí 20. prosince v ranních
hodinách jel čtyřiačtyřicetiletý
řidič s osobním motorovým vozidlem Audi A8, a to po pozemní
komunikaci mezi obcemi
Ohrozim a Vícov. Za obcí
Ohrozim řidič nepřizpůsobil
rychlost vozidla stavu povrchu
vozovky, na které byl sníh, a vyjel
mimo vozovku, kde zlomil
strom. Došlo pouze ke hmotné
škodě na vozidle a na stromu. Dechová zkouška na přítomnost al-

koholu byla u řidiče provedena s
negativním výsledkem. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní
nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna," uvedl
ke karambolu Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodal, celková způsobená
škoda je nejméně 45 tisíc korun.
Celou věc dále šetří Skupina dopravních nehod Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Po HONIČCE s policií
vypadl opilý řidič z auta!

jít o polyfunkční dům, který má
být klasickou městskou zástavbou. V přízemí budou fungovat
komerční záležitosti, obchody či
služby. V patrech pak budou vybudovány bytové jednotky," vysvětlil Zdeněk Fišer, místostarosta Prostějova.
Zmíněný prostor v Úprkově
ulici již delší čas zeje prázdnomotorového vozidla Peugeot
307, a to v obci Čehovice na
Prostějovsku. Policisté řidiče
vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou
1,27 promile alkoholu. Řidiči
byla na místě zakázána další
jízda s motorovými vozidly.
Svým jednáním se muž dopustil trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Ukradl registračky
Dosud neznámý pachatel se
vloupal do skladu nářadí v areálu TJ Sokol na ulici Prostějovská v obci Mostkovice, odkud
následně odcizil několik desítek kusů registrací hráčů.
Svým jednáním pachatel způsobil škodu bezmála 15 000korun. Za trestný čin krádeže pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Lehká kořist
V odpoledních hodinách odcizil dosud neznámý pachatel na
ulici Vrchlického v Prostějově
ze sedačky neuzamčeného
motorového vozidla notebook.
Svým jednáním způsobil pachatel škodu nejméně 27 000
korun. Za trestný čin krádež
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Soukromému investorovi zdá se už nic nebrání tomu, aby v Úprkově ulici
postavil tento polyfunkční dům s obchody a byty. Radní nebudou proti.
tou a ani zdaleka není chloubou
centra města. Radnice již delší
čas hledala využití. Před dvěma
roky se blýskalo na lepší časy,
jeden ze soukromých investorů,
který zde chtěl postavit galerii,
však zkrachoval. Nyní to ale vy-

Vysál naftu
Dosud neznámý pachatel vnikl
do areálu bývalého zemědělského družstva v obci Vřesovice, kde z čerpací nádrže odcizil
820 litrů nafty. Svým jednáním
pachatel způsobil celkovou
škodu nejméně 24 700 korun.
Za trestný čin krádeže pachateli hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Vybílil mu auto
Neznámý pachatel se v úterý v
průběhu od ranních do poledních hodin vloupal do osobního motorového vozidla Škoda
Felicie, a to na ulici Smržická v
Držovicích. Pachatel následně
odcizil batoh, ve kterém se nacházela kabelka s peněženkou
obsahující osobní doklady, doklady od vozidla, platební karty a finanční hotovost. Celkově
svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 32 000
korun. Za trestné činy krádež a
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Bytař v Trávnické
Ve středu ve večerních hodinách vnikl dosud neznámý pachatel vnikl do rodinného domu na ulici Trávnická v Prostějově, odkud následně odcizil
digitální fotoaparát a videoka-

padá, že prostor bude konečně
zastavěn. "Zaplaťpánbů za to,
pokud tady někdo něco smysluplného a pěkného postaví," uzavřel tuto záležitost Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova.
-mikmeru. Svým jednáním způsobil pachatel cekovou škodu nejméně 10 000 korun. Za trestné
činy krádež a porušování domovní svobody pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta.

Vloupání do stánku
V době od 21. 12. 2010 od večerních hodin do 22. 12. 2010
do dopoledních hodin se dosud
neznámý pachatel vloupal do
prodejního stánku na ulici Konečná v Prostějově, odkud následně odcizil různé druhy
zboží a dále také finanční hotovost. Svým jednáním způsobil
pachatel škodu nejméně 20
000 korun. Za trestný čin krádež pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Poškodil vagon
Ve středu večer v prostoru železniční stanice v obci Nezamyslice nastříkal doposud neznámý pachatel barevné obrazce na celou pravou stranu
osobního železničního vozu,
který byl zařazený do soupravy
vlaku. Pachatel tímto svým
jednáním způsobil škodu, která nebyla doposud vyčíslena.
Pro své jednání je pachatel podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Neuvěřitelnou scénu zažili prostějovští policisté předminulý
víkend v okolí Sídliště svobody.
Hodinu a půl po půlnoci tady
chtěli k běžné kontrole zastavit
auto, jehož řidič však začal
ujíždět. Krátká honička skončila šokujícím způsobem. Šofér
po otevření dveří vypadl z auta,
byl totálně namol!
"V sobotu kolem 1.30 hodin jelo
vozidlo značky Volkswagen Passat po ulici Josefa Lady v Prostějově. Služebním vozidlem Policie
ČR byl řidič za jízdy červeným
světlem umístěným vzadu ve vozidle vyzván k zastavení. Tuto
výzvu však nerespektoval a pokračoval dále v jízdě ulicí Anglickou a Anenskou kolem Sídliště
svobody. Vozidlo stále snižovalo

rychlost, ale nezastavilo, proto
jeden z policistů auto došel a
otevřel jeho dveře. Z vozidla bezvládně vypadl jeho řidič, až poté
se jeho auto samo zastavilo o hromadu sněhu na okraji vozovky,"
popsal nám nevšední záležitost
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Policisté v první chvíli nevěděli
přesně, co řidiči ve skutečnosti je.
"Policisté ovšem brzy zjistili, že
osmatřicetiletý řidič nemá zdravotní problémy, ale je opilý. Po
probrání mu bylo naměřeno 1,81
promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření odmítl, byla mu zakázána další jízda. Muž je
podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky," dodal
Petr Weisgärber.
-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...
Ing. Bronislav Doubrava 1974 Jiřina Zhřívalová 1926
Smržice
Kobeřice
František Smutný 1955 Studenec František Fiala 1948
Prostějov
Emil Barvíř 1931 Prostějov
František Parák 1922 Čelčice Marie Kolarovská 1933
Prostějov
Věra Zapletalová 1928 Kladky
Věra Kubíčková 1938 Vrbátky
Otto Novotný 1957
Čechy pod Kosířem Jan Sekanina 1926 Mostkovice
Božena Procházková 1927
MUDr. Jaromír Ontl 1961
Prostějov
Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Úterý 28. prosince 2010
Věra Václavíčková 1943Vrahovice 10.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Spáčilová 1933 Dubany 10.40 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Bartošek 1950 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miluše Trundová 1950 Protivanov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Dvořáková 1940 Prostějov 12.40
Obřadní síň Prostějov
Středa 29. prosince 2010
Ludmila Sedláčková 1942 Mostkovice 11.00 kostel Mostkovice
Miloš Trnavský 1930 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Pazderová 1933 Brodek u Prostějova
12.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Gajdušková 1930 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Ivan Kovařík 1959 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 30. prosince 2010
Marta Chybíková 1935 Prostějov
10.00 kostel církve Československé husitské, Demelova 1
Jiřina Jančíková 1929 Rozstání 11.00 Obřadní síň Rozstání
Úterý 4. ledna 2011
Josef Vysloužil 1921 Plumlov 10.00 Obřadní síň Plumlov
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3

TO SNAD NENÍ PRAVDA! ROZPOČET schválen za hodinu
ŘIDIČKA po bouračce
nadýchala 3,52 promile

Tak to už je vrchol! V úterý dopoledne na Plumlovské ulici
naproti Intersparu došlo k na
první pohled banální nehodě.
Střetly se zde dvě auta. Policisté
by řekli - šlo jenom o "ťukanec". Jenomže právě strážci
zákona při vyšetřování karambolu vzápětí ani nevěřili vlastním očím. Viník nehody - mladá žena, se z auta jen tak tak vysoukala. Nebyla příliš zraněná,
zato úplně namol opilá!
V úterý 21. prosince 2010 v dopoledních hodinách řídila sedmadvacetiletá žena osobní motorové
vozidlo Škoda Felicie, a to po pozemní komunikaci ulice Plumlovská v Prostějově. Na rovném
úseku silnice řidička vlivem požitého alkoholu nezvládla řízení
vozidla a vyjela na pravou stranu
mimo vozovku. Poté s vozidlem
vyjela zpět na komunikaci, kde
dostala smyk a čelně se střetla s
protijedoucím osobním motorovým vozidlem Ford Galaxy. Po
střetu se obě vozidla dostala částečně mimo vozovku," popsal

Banální nehoda? Nikoliv, řidička modré škodovky byla úplně namol. Majitel červené fordky jí určitě nepoděkuje...
nám průběh nehody Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Při dopravní nehodě došlo k
lehkému poranění řidičky, která
byla převezena vozidlem
záchranné služby do nemocnice v
Prostějově k dalšímu ošetření. Ke
zranění dalších osob nedošlo. Ještě než však mladá dáma vrávoravě nastoupila do sanitky, policisté jí dali dýchnout. "Dechová
zkouška na zjištění přítomnosti

alkoholu byla u řidičky pozitivní s
naměřenou hodnotou 3,52 promile alkoholu. Technická závada,
jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna
ani uplatněna. Celková způsobená škoda je nejméně 152 tisíc korun," uvedl Petr Weisgärber. Celou věc dále šetří Skupina dopravních nehod Policie ČR Prostějov.
Pokud bude mladá řidička obviněna z trestného činu, hrozí jí až
roční vězení.
-mik-

Opozice kritizovala způsob jednání s Držovicemi
Na úterním zastupitelstvu se
pochopitelně hovořilo i o jednání s Držovicemi ohledně
možného mimosoudního vyrovnání. Vedení města se stalo
terčem kritiky opozičních zastupitelů. Ti radním vytýkali
hlavně to, že jednání o dohodě
se sousední obcí se zbytečně
prodlužuje, což městskou pokladnu může stát další peníze.
Místostarostky Ivana Hemerková s Alenou Raškovou informovaly zastupitele o pondělním setkání se starostkou Držovic Blankou Kolečkářovou a právní zástupkyní Janou Hamplovou.
"Zdůrazňujeme, že šlo čistě o informativní schůzku, na které
jsme se chtěly dozvědět, o jakou
částku by se při mimosoudním
vyrovnání s Držovicemi mělo
vlastně jednat," řekla Ivana Hemerková.
Josef Augustin (KSČM) však na
toto vysvětlení reagoval slovy, že

prostějovská radnice už dlouho
dopředu věděla, kolik peněz
Držovičtí požadují v případě, že
zastaví paralelně probíhající
soudní jednání. "Držím v ruce
dopis ze 2. července letošního roku, v němž starostka Kolečkářová posílá opětovnou, zdůrazňuji
opětovnou výzvu ke smíru a uzavření mimosoudního vyrovnání.
Adresátem je zastupitelstvo města prostřednictvím vás radních.
Dopis došel na radnici 8. července a je v něm jasně vyčíslena
částka 9 551 716 korun a 17 haléřů. Takže nechápu, jak můžete
tvrdit, že jste jely do Držovic
pouze zjistit tuto částku, když ji
znáte už půl roku! Pak se nedivím tomu, že paní Kolečkářová
byla ze schůzky značně rozladěna.," sdělil Josef Augustin a dodal ještě jeden dovětek: "Je vůbec ze strany města dobrá vůle
dohodnout se mimosoudně s
Držovicemi?"

"Už v loňském roce konstatovalo
zastupitelstvo města, že jsme při
rozdělení s Držovicemi postupovali zcela v souladu s rozhodnutím krajského úřadu. Tudíž jsme
připraveni vyslechnout rozhodnutí soudu, který by měl určit
případné doplacení majetkového
vyrovnání. Znovu říkám, že já
ani obě místostarostky jsme nevěděli, o jakou konkrétní částku
se v mimosoudním vyrovnání
má jednat. Jedna věc je přece to,
o co jsme žalováni, druhá věc je
mimosoudní vyrovnání. To se
může pohybovat, jak údajně řekla i soudkyně, od nuly do devíti a
půl milionu korun," odvětil na
vysvětlenou Miroslav Pišťák,
starosta města.
Otevřený dopis starostky
Držovic Blanky Kolečkářové
prostějovským zastupitelům
jako reakci na pondělní jednání přinášíme na následující
straně 4.
-mik-

Zastupitelé pro něj hlasovali napříč politickým spektrem

To byl fofr. Úterní jednání Zastupitelstva města mělo více
bodů programu, ale nejvíce se
pochopitelně očekávalo od
schvalovacího procesu a hlasování o rozpočtu města na rok
2011. Za hodinu pak bylo hotovo. Pro návrh rozpočtu Prostějova nakonec hlasovalo všech
třiatřicet přítomných zastupitelů.
Z jednání zastupitelstva se v úterý omluvili páni poslanci Pavel
Holík a Radim Fiala, kteří v té
době hlasovali v Parlamentu o
důvěře vládě. V Prostějově na
radnici se nehlasovalo o důvěře
koaliční "vládě", ale o závazném
plánu hospodaření pro příští rok.
Překvapení se nekonalo, rozpočet byl schválen všemi hlasy napříč politickým spektrem. Tu a
tam sice padla námitka proti financování splátek aquaparku či
způsobu udělování a výše veřej-

ných finančních podpor, ale nakonec se nenašel jediný zastupitel, který by pro konečný rozpočet hlasoval záporně. "Je tedy
schváleno, že město bude počítat
s celkovými příjmy ve výši 1 057
267 830 korun. Neinvestiční
výdaje, při kterých stále dbáme
na koeficient 0,9, budou činit 941
100 670 korun, investiční výdaje
pak 173 373 230 korun. Počtáři si
jistě ihned spočítají, že takto postavený rozpočet je jakoby
schodkový zhruba o 57 milionů
korun. Tento rozdíl budeme
ovšem krýt z finančních rezerv
města, navíc počítáme na různé
investiční akce s dotacemi. Půjčovat si tedy rozhodně nebudeme," vysvětlil Miroslav Pišťák,
starosta města.

"Při sestavování rozpočtu jsme
vycházeli z pozitivního faktu, že
v roce 2010 se mnohem lépe vybíraly daně, tudíž by nás neměl
postihnout onen katastrofální
scénář, kdy jsme z takzvaných
sdílených daní přišli v roce 2009
o takřka 100 milionů korun.
Věřme tomu, že ekonomická situace se ve státě začne postupně
lepšit a že i město Prostějov bude
mít více důvodů k optimismu.
Schválení rozpočtu na rok 2011
je zárukou toho, že bychom opět
mohli mírně pokročit kupředu v
rozvoji města. Pochopitelně, čím
víc člověk Prostějov a jeho problémy poznává, tím více si uvědomuje, kolik je toho v našem
městě ještě zapotřebí udělat. Nechci mluvit například o údržbě

chodníků, ale co se týká úplně nových investic, zcela jistě bychom
se měli věnovat tomu, abychom
pokračovali ve zlepšování technického stavu našich škol. A nejenom základních, ale také mateřských. Na tyto účely bychom se
určitě měli pokoušet získávat dotace. Stejně tak jako na výstavbu
nového domu s pečovatelskou
službou. A poslední dobou
vnímám ještě jednu důležitou
věc. A to, že je co nejdřív potřeba
krytého sportoviště či tělocvičny
pro využití výhradně mládeže a
takzvaných malých sportů. Souhlasím, že toto sportovní zařízení
v Prostějově chybí. V roce 2011
nás čeká ale celá řada dalších investic," řekl Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova. -mik-

Náměstí Husserla - sečteno a podtrženo
Penále 104 tisíce, město doplatí 2,4 milionu...

Vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově Antonín Zajíček společně s místostarostou Zdeňkem
Fišerem podali v úterý zastupitelům výstižnou zprávu o stavu
rekonstrukce náměstí Husserla. Tato investice je totiž uzavřena po finanční stránce. A s překvapivým rozuzlením.
Stavební firma Firesta sice za
překročení termínu dokončení zaplatí městu stotisícové penále, ale
na druhé straně bude muset radnice sáhnout ještě mnohem hlouběji do šrajtofle a naopak stavební
firmě zaplatit zhruba dva a půl miDo hledáčku policie se i těsně 35 let, měří 180 centimetrů, má
hlášeno v Tjabi- lionu korun navíc.
před Vánoci dostali tři muži, kte- střední postavu, zmáčknutý nos,
nově ulici číslo
ří jsou v současnosti v celostát- šikmo postavené zuby, oválný tvar
111 v obci Neza- Když se pominou penále, stavební
ním pátrání. Mezi nimi je také hlavy zúžený k čelu, šedé oči a
myslice v okrese firma si za rekonstrukci náměstí
muž z Plumlova, na kterého hnědé středně dlouhé vlasy. Má
Prostějov. Na Husserla odveze z Prostějova dalších
Okresní soud v Prostějově vydal vadnou výslovnost sykavek.
hledaného vydal skoro dva a půl milionu korun.
dokonce evropský zatykač. MICHAL NEČAS se narodil 11.
Okresní soud v
Strážci zákona žádají veřejnost o
prosince 1984 a Prostějově žádost o vypátrání po- "Co se týká této investiční akce,
osvědčenou pomoc při pátrání.
trvalé bydliště bytu osoby. Jeho zdánlivé stáří je v která tak překotně vznikala konRADOVAN AMBROŽ se narodil
má hlášeno v ob- rozmezí od 50 do 55 let, měří 170 cem roku, zhotovitelská firma by12. ledna 1980 a
ci Ivaň číslo 197 centimetrů, má hubenou postavu, la z naší strany sankcionována
trvalé bydliště
v okrese Prostě- středně husté vlasy s pěšinkou částkou 104 840 korun. Na druhé
má hlášeno v ulistraně jsme museli při dlouhých
jov. Na hledané- uprostřed. Nosí knír.
ci Rudé armády
ho vydal Okresní Prostějovská policie žádá obča- jednáních se zástupci firmy Firesčíslo 302 v Plum- soud v Prostějově žádost o vypát- ny, aby v případě zjištění místa ta uznat vícepráce, které při relově v okrese rání pobytu osoby. Jeho zdánlivé pobytu výše uvedených osob ne- konstrukci náměstí vznikly. PřeProstějov. Na stáří je v rozmezí od 24 do 28 let, prodleně kontaktovali kteréko- devším na zpevnění podloží kohledaného vydal Okresní soud v měří 170 centimetrů, má hubenou liv oddělení Policie ČR prostřed- munikace podél hotelu Avion. TyProstějově evropský příkaz k zatče- postavu, hnědé oči a hnědočerné nictvím bezplatné linky 158 nebo to vícepráce činí v součtu 2 400
ní pro podezření ze spáchání trest- krátké vlasy. Nosí vousy takzvané zavolali přímo Službu kriminál- 000 korun," potvrdil Antonín Zaného činu zpronevěry, zanedbání strniště.
ní policie a vyšetřování v Prostě- jíček.
povinné výživy a výtržnictví. Jeho JOSEF KUČERA se narodil 6. jově na tel. číslo 974 781 326.
Jak ovšem ještě na závěr dodal
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do prosince 1958 a trvalé bydliště má
-mik- Antonín Zajíček, firma Firesta se
zpozdila při rekonstrukci náměstí
o deset dní, práce tedy trvaly celPohledem shora
kem 61 dnů. "Je zajímavé, že toto
je zrovna doba, kterou nabízely ve
Pohledem shora
výběrovém řízení ostatní firmy,
jež dobu stavby braly naprosto realisticky. Podle mého názoru firZ výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ma Firesta předložila takto
ývá zvykem si touto dobou potřást pravicí a něco pěkného si popřát. Pravdou ale také
zkrácený termín naprosto spekuje, že naopak vstup do nového roku nebývá zrovna tím nejšťastnějším obdobím.
lativně, aby výběrové řízení vyJednak máme hlavy zamotané novoročními předsevzetími, a jednak také vždy k
hrála," pokrčil rameny šéf odboru
1. lednu se vztahují zásadní státosprávná usnesení, která pohříchu v drtivé většině nám
příliš důvodů k radosti nedávají. Nejinak je tomu také tentokrát. Přesto pořád v nás narozvoje a investic města. -mik-

Soud vydal i evropský zatykač

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

B

štěstí zůstává takové to podvědomí bodu zlomu, naděje něčeho lepšího, něco, co vystřídá šeď a nespokojenost s děním roku končícího. Pokud někdo o nás říká, že jsme národ pesimistů, nechť se
vzdor tomu všemu, s čím se musíme potýkat, zaposlouchá do nejroztodivnějších novoročních přání, nejrozpustilějších silvestrovských vinšů, které nám tu opravdu upřímně, tu možná jen tak naoko, aby se neřeklo, mají
zpříjemnit vstup do nového roku. Ale co si vlastně přát? Univerzální recept na to není, a stejně tak to, co se nám
zdálo důležité vloni, letos už odpočívá v propadlišti ději a prioritou číslo jedna, se stává zcela něco jiného. Někdo
zjistí na vlastní kůži, že místo spousty úspěchů je mnohem důležitější popřát hodně zdraví, někdo pro změnu upustí od přání nepřeberného množství mileneckých avantýr a nahradí je láskou a spokojeností. V novoročních přáních
se odráží to, co jsme uplynulý rok prožili a co bychom si přáli, aby bylo třeba i trochu jinak. A to, co přejeme jiným, spíš ukrývá tužby sebe sama. Poslouchejme tedy novoroční přání našich přátel a dozvíme se, co vlastně od
příštího roku očekávají oni a pokud je to v našich silách, tak se jim to pokusme pomoct splnit. Nebo naopak – pakliže se nám přání příliš nezamlouvá, není asi dobré čekat na zázrak. Pokud jsou vaše přání odlišná, je totiž nanejvýš pravděpodobné, že jednomu z vás se nesplní… A to by bylo asi škoda! A tak – až přijde ta ‚přací‘ chvíle, nejen si dobře promyslete, co chcete říct, ale také dobře poslouchejte. To je totiž pro to, jaký bude ten příští rok, možná ještě důležitější.

Tři muži "přes finance". Zleva starosta Miroslav Pišťák, vedoucí finančního odboru Radim Carda a vedoucí oddělení rozpočtu Milan Neckař předložili v úterý zastupitelům ke schválení rozpočet města na rok
2011.

Provozní doba
MěÚ na Silvestra

V pátek 31. 12. 2010 (na Silvestra) bude zkrácena provozní doba
Městského úřadu Prostějov, a to
do 12:00 hodin.
V neděli 2. 1. 2011 bude Regionální informační centrum, Pernštýnské náměstí 8 (zámek) uzavřeno.

Zpravodajství, inzerce

27. prosince 2010

Otevřený dopis starostky Držovic
členům Zastupitelstva města Prostějova

Vážení členové Zastupitelstva
města Prostějov,
dovoluji si Vám poděkovat za
vstřícnost, kterou jste projevili
hned na počátku volebního období ( na zastupitelstvu Města
Prostějova dne 23. 11. 2010 přijetím usnesením č. 11203) v tom
smyslu, že jsme zahájili jednání
o případném mimosoudním
smíru mezi námi. První jednání,
kterého se zúčastnily paní místostarostka Mgr.Hemerková a
paní RNDr.Rašková, a rovněž
paní JUDr.Kapplová, a které se
konalo v pondělí 13.12.2010,
bylo velmi věcné, a měla jsem
snad právem pocit, že na obou
stranách panuje velká vůle se dohodnout. A to aniž chci samozřejmě předjímat obsah dohody,
to v tuto chvíli není paradoxně
podstatné – podstatné je, že jsme
usedli k jednacímu stolu.
Mimo jiné jsme se na tomto jednání shodli, že je důležité odročit
soudní jednání nařízené na 15.
12. 2010, abychom získali nutný
čas pro jednání obou zastupitelstev, a případné přijetí obsahu
dohody. Představu o jejím obsahu jsme Vašim zástupkyním sdělily, jakož i to, že hlavním motivem Držovic jsou dobré vztahy
se sousedním městem, a časový
aspekt vedení soudního sporu
včetně energie na něj vynakládané. Velmi korektně jsme si
to vyjasnili, a protože si vaše
právní zástupkyně doposud nezajistila ze spisu znalecký posudek, který jsme soudu doplňovali v září, nakopírovali jsme jí ho
hned u nás na daném jednání – v
rámci dobré vůle jsme tak nahradili její nečinnost. Bylo nám
současně přislíbeno, že Prostějov dá na soud přípis, ve kterém
vyjádří souhlas s odročením jednání.
Dále pak byla už jen nepříjemná
překvapení! Soud odročen ne-

byl, protože Prostějov na soud
přes příslib neuložil souhlas s
tímto odročením.
Dále až u soudního jednání, téměř v závěru, právní zástupkyně
města překvapivě sdělila, že město si nechává vyhotovit svůj
znalecký posudek, o čemž však
v pondělí na jednání zástupců
města nebylo sděleno nic. Tuto
informaci jsme se tedy dozvěděli až od soudu, a způsobem, který byl přinejmenším zvláštní.
Když jsem si následně ověřovala tuto informaci u paní místostarostky RNDr. Raškové a místostarostky Mgr. Hemerkové, ty mi
sdělily, že o žádném posudku nic
neví. Nevíme tedy, kdo jej zadal
(musí to udělat rada), kdy (byl na
to čas dva roky), za jakým účelem (proč, když se chceme dohodnout?), a pokud o něm měla
paní Kapplová informaci, proč ji
neřekla na jednání v pondělí, a
proč je zadání jeho vyhotovení

neznámé i místostarostům, které
jednají o smíru.
Tím vyvstávají minimálně tyto otázky:
1. Zda Prostějov myslí vážně
jednání o mimosoudním smíru,
nebo jen potřeboval čas na vyhotovení posudku, který si opomněl vyhotovit dříve (a náš si
několik měsíců ani nevyzvedl)
2. Zda vedení města ví, co se děje v daném sporu, když o posudku není informováno
3. Zda je soulad mezi zájmy orgánů města a pověřenou zaměstnankyní k zastupování, když
průběh jednání v pondělí
13.12.2010 a přístup právní zástupkyně a styl vyjadřování byly
diametrálně odlišné (vůči obci
jednoznačně nepřátelské)
Musím říct, že podobné pocity
jsou zklamáním o to více, že
jsme při jednání 13. 12. 2010
měli spíše pozitivní pocity, a výsledkem je to, že se až u soudu

dozvíme, že Prostějov až nyní
chystá oponentní posudek a ještě
se k nám zástupkyně chovala nepřípadně dané situaci zahájení
jednání o mimosoudním řešení ,
tak dobře nastoleného v pondělí
místostarostkami. Věřím však i
novému starostovi, že se toho
ujal s cílem dohody skutečně dosáhnout, a nejsem sama, vím, že
dohodu očekávají jak občané
Držovic, tak Prostějova. O dobré
vůli starosty vím i z neformálních rozhovorů se zastupiteli.
Moje pocity po jednání soudu
jsou tedy velmi rozporuplné, a
pokud máme dojít k nějaké mimosoudní dohodě, jejíž obsah
záleží jen a výhradně na orgánech města Prostějov a orgánech obce Držovice, bylo by
patrně dobré, aby způsob jednání vedení města Prostějov a
jím pověřených zástupců byl
shodný, a aby nebyly realizovány kroky, které jsou vůči obci
Držovice zcela nekorektní.
Ostatně jak paní soudkyně, tak
média, byli překvapeni, že tak
podstatnou informaci se obec
Držovice dozvídá až u soudního
jednání.
Vážení zastupitelé,
všichni jsme si jistě vědomi toho, že nás sleduje široká veřejnost, měli bychom tedy dokázat
jednat tak, aby naše kroky nevzbuzovaly pochybnost o korektnosti a dobrých úmyslech.
Proto se obracím na vás, kteří
jste těmi hlavními, kdo v dané
věci rozhodují a dávají pokyny,
abyste si velmi dobře zajistili
vlastní reprezentaci pro naše
vzájemná jednání. Dohoda by
byla nejvyšší výhrou pro nás
všechny, a to i vůči našim občanům, ale nelze jí dosáhnout tak,
že budeme chtít jeden druhého
nějak obelstít. Držovice uplatňují své nároky transparentně, ale
přístup posledního týdne ze stra-

ny Prostějova je více než podivný a zarážející, navíc z něj vyplývají jasné rozdíly mezi vyjádřeními orgánů města a jejich
představitelů, a zástupkyní města náhle opět až u soudu.
Jak jsem si zkonzultovala s naší
právní zástupkyní Mgr.Janou
Zwyrtek Hamplovou, která v
tomto nesnadném „boji„ stojí od
počátku po boku Držovic a má
naši plnou důvěru, jsou podobné
kroky v průběhu jednání o smíru
velmi nestandardní a zarážející.
Prostějov měl totiž skoro dva roky na to, aby si zajistil znalecký
posudek, a několik měsíců na to,
aby oponoval posudek náš. Ten
si mohl zajistit u soudu ze spisu.
Až poté, co bylo nařízeno jednání, však dochází k návrhu na
zahájení jednání o mimosoudním řešení, a na prvním jednání
se dozvídáme, že náš posudek si
město ani nevyzvedlo. Za dva
dny na to se u soudu dozvídáme,
že si město zadalo posudek
vlastní.
Nevím, zda je to cesta ke smíru,
ale je možné, že se tyto věci dějí
za vašimi zády, a proto se obracím touto cestou právě na vás,
aby se správná cesta dosažení
dohody nezmařila tím, že se Prostějov bude navenek chovat
zcela nekorektně.
Věřím, že se toto nedorozumění
vysvětlí, a především odstraní, a
že Prostějov si sám ujasní, čeho
a jak chce dosáhnout.
Náš zájem na vyřešení sporu mimosoudní cestou nadále trvá, jako jsme již mnohokrát deklarovali, naposledy 5. 11. 2010, tedy
hned po volbách.
S úctou a vírou, že „Pravda a láska zvítězí„, a abychom dokázali,
že jsme sebevědomé orgány
svých obcí, kterým nikdo vůli k
dohodě nevezme.
S úctou Blanka Kolečkářová,
starostka obce Držovice

Agentura STYL a akciová společnost Výstaviště Flora Olomouc za mediální podpory týdeníku Prostějovský Večerník, Radií
Haná a Rubi, internetového portálu www.ceskemodelky.cz vyhlašují 6. ročník postupové soutěže krásy

MISS HANÁ 2011
Podmínky pro účastnice:
- věk minimálně 14 a maximálně 26 let, a to v den finále
- svobodná
- bezdětná
- občanství České republiky
- čistý trestní rejstřík
- řádně vyplněná a odeslaná přihláška včetně dvou fotografií

Harmonogram soutěže:
Základní kolo – neveřejný casting v pátek 14. ledna 2011
ve 14 hodin (bez účasti soutěžících)
Semifinálové kolo – veřejný casting v sobotu 22. ledna 2011
ve 13 hodin v Aerobním studiu Flex-Fitness, Stupkova 10,
Olomouc (za účasti vybraných soutěžících)

Finále v neděli 30. ledna 2011
ve 14.30 hodin v pavilonu A
– Výstaviště Flora Olomouc
v rámci výstavy TOURISM EXPO 2011.
Soutěžící dívky, postupující ze základního
kola, budou sms zprávami a mailem
pozvány na semifinálová kola.
Soutěžní řád je zveřejněn na stránkách
– www.stylolomouc.com
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 27. 12. DO 2. 1.:
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

27. prosince 2010
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Ježíšek nadělil v kraji celkem pět miminek
V Prostějově se 40 minut před půlnocí narodil malý Jakub
V porodnicích Středomoravské
nemocniční měli letos Štědrého
Ježíška. Maminkám se zde narodilo hned pět miminek. Z toho dva chlapečci a tři holčičky.
Pro své rodiče jsou narozená

miminka tím nejkrásnějším
dárkem k Vánocům.
Nejvíce dětí se narodilo ve šternberské porodnici - celkem tři miminka. Tamním maminkám nadělil Ježíšek samé holčičky. S na-

dílkou navíc v Nemocnici Šternberk Ježíšek do večera nečekal.
Všechny holčičky se narodily v
ranních časech. Musel totiž obdarovat i maminky z ostatních porodnic. Ze Šternberka to tak vzal

Ježíšek přes přerovskou porodnici, kde se šťastné mamince Lence
narodil ve 23.10 hodin syn Ondráš Štěpán a to téměř s ukázkovými mírami. Chlapec měřil 49
centimetrů a vážil 3 750 gramů.

Nakonec to Ježíšek stihnul i do
prostějovské porodnice, kde 40
minut před půlnocí nadělil šťastné
mamince malého Jakuba. Chlapeček vážil 3 200 gramů a měřil
50 centimetrů.
-red-

Na betlémy v Brodku se vydejte ještě dnes
O vánočních svátcích byla ve
společenském sále nad hasičskou zbrojnicí v Brodku u Prostějova k vidění výstava betlémů sběratele Josefa Novotného
z Myslejovic.
Návštěvníci mohli obdivovat na
sedmdesát betlémů, které J. Novotný shromáždil během posledních čtyř let. „Betlémy mi učarovaly již od mých osmi let. Naplno
se jim věnuji až v poslední době.
Nejvíc exponátů jsem sehnal přes
internet,„ sdělil Josef Novotný, jehož sbírku betlémů mohli v minulých letech vidět zájemci již v
Myslejovicích a v Určicích.
Na výstavě se prezentují obrazy
zrození Krista převážně v paBetlém sedmdesátkrát jinak. Na výstavě ze soukromé sbírky
pírové podobě, ale i betlémy sádJosefa Novotného si našel svého favorita každý bez rozdílu věku.
rové, dřevěné, porcelánové, durolinové, cínové a biskvitové. „Nejraději mám dřevořezbu betlému borníky v oboru,„ svěřil se J. No- betlémářů.
občanů. Poslední možnost poko- jí zájemci dnes, v pondělí 27. prood neznámého autora, kterou se votný (na levém snímku), jenž je Výstavu během vánočního víken- chat se krásou betlémů, typickým since od 14.00 do 17.00 hodin.
mi nepodařilo datovat ani přes od- také členem Spolku českých du shlédly desítky brodeckých symbolem vánočních svátků, ma-vevi-

CHRISTMAS PARTY v Angličtině pro děti Prostějov osladila a provoněla cestu do nového roku
Letošní Christmas Party v Agličtině pro děti Prostějov – Helen Doron Early English se nesla v duchu pečení, zdobení a
samozřejmě tvořivé dílny klasických vánočních motivů.
"Tento rok jsme se zaměřili na
povzbuzení všech smyslů – co
všechno se dá o Vánocích slyšet,
vidět, ochutnat, cítit a prožít,"
řekla Eva Šmídová, majitelka learning
centra.
Vánoční – Christmas party odstartovala v páteční podvečer 17.
prosince anglicko-českým čtením příběhu o tom, jak zachránit
sněhové království za aktivní
účasti desítky mladých angličtinářů. Děti zachraňovaly a nakonec zachránily království
zpíváním, pohybovými aktivitami a luštěním hádanek.
Pro mladší děti a jejich rodiče pak

Angličtina přichystala cukrářskou dílnu, zdobení stromečků a
výrobu voňavých polštářků.
Útok na všechny smysly se zdařil
– cukrářská dílna byla zkonzumována, party prozpívaná a
vánoční koření voní na cestu do
nového roku.
A jaké jsou nejbližší plány v
novém roce? Pro všechny dosud
nestudenty připravuje Angličtina
pro děti na konci ledna den otevřených dveří s náborem do kurzů pro školáky, který poběží od
února 2011.
Angličtina pro děti Prostějov děkuje všem dětem a rodičům za
další skvělý rok s nimi. "A naše
přání do nového roku? Ať se nám
spolu daří dělat si angličtinu veselou, zábavnou, hravou a zážitkovou," sdělila na závěr Eva Šmídová.
-red-

Děti zachraňovaly a nakonec zachránily království zpíváním, pohybovými aktivitami a luštěním hádanek.

Vánoční hrátky na školním bazénu ZŠ Horáka

Děti si při vánočních hrátkách v bazénu užily spoustu legrace.

V pondělí dne 20. prosince 2010
bylo na školním bazénu na ZŠ
Dr. Horáka rušno. Učitelé plavání připravili netradiční soutěže v bazénu pro žáky z 3. tříd,
kteří se letos účastní plaveckého
výcviku v Městských lázních v
Prostějově.
Tentokrát ale vůbec nešlo o prokazování zvládnutých plaveckých
dovedností, ale spíše o šikovnost a
vzájemnou spolupráci jednotlivých členů družstva, samozřejmě
ve vodě. Vánoční hrátky se skládaly z pěti soutěží. Úkolem bylo
přenést na lžíci pingpongový
míček, vylovit co nejvíce předmětů ze dna bazénu, najít a poskládat
sponky z plaveckých pásů.
Soutěžící si ve vodě utvořili řetěz a
předávali si kelímek s vodou smě-

rem ke kapitánovi, který ji naléval
do PET lahve. Nejpůsobivější
však bylo přenášení rozsvícené
svíčky jednotlivými členy družstva v přítmí bazénu. Radost byla
veliká, když se to podařilo a svíčka
nezhasla.
A jak to všechno dopadlo? Sladkou odměnu dostali všichni, ale
nejšikovnější bylo družstvo ve složení Řehulka Patrik, Nováčková
Veronika, Pluskal David, Pluskal
Marek, Novotná Aneta a Jiří Krč z
tříd 3. B a 3. C.
Vánoční hrátky si užili i další žáci
naší školy, kteří navštěvují třídy s
rozšířenou výukou plavání od 1.
do 5. třídy. Celkem se jich zúčastnilo asi 120 žáků.
Mgr. Jana Novotná,
ZŠ Dr. Horáka

SVATEBNÍ VELETRH RCO
aneb SVATBA v přímém přenosu
Jste svobodní, zamilovaní a
přemýšlíte o svatbě? Chcete
vidět svatbu naživo? Hledáte
inspiraci? Nevíte si rady? Tak
jsme tu právě pro vás!
Připravili jsme pro Vás v kongresových prostorách Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova u
nádraží), v neděli 23.1.2011 v
době od 11 do 19 hodin SVATEBNÍ VELETRH RCO.
Přijďte se inspirovat, podívat,
potěšit, vyzkoušet… Vystavovatelé nejrůznějších oborů – svatební salony, vizážisté, kadeřníci, fotografové, cukráři, výtvarníci, zlatníci, floristé aj.,
předvedou širokou škálu současných svatebních trendů. Rádi
Vám poradí s přípravou vaší
svatby. Přijďte se inspirovat či

vybrat svatební šaty, oblek,
snubní prstýnky, kytici, svatební
dort, cukroví, svatební oznámení, romantické místo, fotografa,
limuzínu a další.
Svatební veletrh je určen pro odbornou i laickou veřejnost, především pro budoucí novomanžele a jejich rodiče. Srdečně jsou
zváni i fanoušci módních show.
Během svatebního veletrhu je
pro návštěvníky i vystavovatele
zajištěn bohatý doprovodný program, jehož součástí bude SKUTEČNÝ SVATEBNÍ OBŘAD.
Vstupné dobrovolné – výtěžek
bude věnován na charitativní
účely. Slosování vstupenek o
zajímavé ceny.
Více informací na:
www.rco.cz/akce/
svatebniveletrh
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Poslední den v duchu humoru, ale i dobré věci
Na zdravku dorazil Ozzák, studenti adoptovali chlapečka z Haiti
Většina škol končila kalendářní rok minulou středu.
Jak konec pojaly, bylo na rozhodnutí příslušného vedení.
Na prostějovské zdravce se
loučení neslo v duchu humoru, konkrétně žáci a kantoři
připravili společné rozloučení
na školní chodbě.
Jak uvedla zástupkyně statutárního orgánu Marie Dostálová,
na škole se jedná o dlouholetou
tradici, během které se obě strany překvapují uměním vtipu,
namaskování a vzájemného hecování. A jak žáci, tak učitelé, se
na školní besídku dlouho dopředu těší.
Letos kantorky překvapily žáky
tanečním vystoupením na píseň
skupiny Nightwork „Tepláky„,
žáci se nenechali zahanbit a dali k lepšímu vánoční zpěvy a hudební čísla vůbec a i na scénky
ze života školy došlo.
Velký rozruch způsobila
návštěva hlavní postavy ze sitcomu Comeback Ozzáka, který
připravil speciální variantu Ozzokoledy pro zdravotnickou
školu. Naše redakce ví z dobře
informovaných zdrojů, že v
masce se skrýval jeden z nejmenovaných pedagogů školy a na
jeho vystoupení se bude určitě

dlouho vzpomínat.
Závěr celé akce se nesl v duchu
nejen vzájemného rozloučení,
ale také humanity, neboť obě
strany schválily adopci na dálku malého chlapce Nelsona
Oria z Haiti, kterému budou ze
svých příspěvků financovat
studia a vůbec spokojenější život, kterého se mu zatím nedostává.

Kantoři i studenti Střední zdravotnické školy v Prostějově adoptovali na dálku malého chlapce z Haiti. Kromě jiného mu chtějí financovat
studia.
Na závěr popřáli pedagogové a
žáci sobě navzájem, ale i všem
ostatním lidem dobré vůle
krásné vánoce a spokojenost.
Naše redakce jejich poselství Kantoři překvapili své studenty tanečním vystoupením na píseň Tepláky.
ráda předává dál.
-red-

Od ledna bude dražší voda
Zvýšení cen vody pro rok
2011 schválily na svých jednáních v průběhu měsíce listopadu vlastnické společnosti na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku.
Cena vody zahrnuje vodné –
tedy veškeré náklady spojené s
výrobou a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s
odváděním a čištěním odpadních vod. Cena bude jednotná
jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.
V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy
spotřeby. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů ministerstva fi-

nancí pro věcně usměrňované
ceny.
Zatímco letos většina obyvatel
Prostějovska zaplatila za 1 m3
vodného a stočného 61,05 Kč
(s DPH), tak od Nového roku
to bude v celé tarifní oblasti
65,32 Kč (s DPH) za 1 m3. Cena tak v průměru vzroste o sedm procent. Schválené zvýšení cen má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny ve výši 41 Kč za měsíc.
Pro srovnání - průměrná čtyřčlenná rodina na Olomoucku
od ledna zaplatí měsíčně za
vodné a stočné o 42 korun více. vodného a stočného 66,81 Kč
Zatímco letos většina obyvatel (s DPH), tak od Nového roku to
Olomoucka platila za 1 m3 bude v celé tarifní oblasti 70,56

Kč (s DPH) za 1 m3. Cena tak
vzroste v průměru o 5,61 %.
Na Zlínsku se vodné a stočné
zvýší v průměru o 2,8 %. Zatímco letos většina obyvatel
Zlínska zaplatila za 1 m3
vodného a stočného 71,16 Kč
(s DPH), tak od 1. ledna to bude v celé tarifní oblasti 73,15
Kč (s DPH) za 1 m3. Na Zlínsku průměrná rodina zaplatí
měsíčně za vodné a stočné o 21
Kč více než v loňském roce.
Zvyšování ceny vodného a stočného je i nadále používáno na
obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost.
-red-

Nepoznáte ptáky na krmítku? Ornitologové vám pomohou
Zima již vládne pevnou rukou a výskat si nemohou zástupci opeřenců. Bez pomoci
lidí by se někteří z nich nedočkali vytouženého jara. Proto
vyhledávají jejich blízkost a
zaplňují různá krmítka. „Jako každý rok, také letos se
rozběhlo přikrmování ptactva jak v městech a na vesnicích, tak v zahradách,“ sdělil
Večerníku jednatel Moravského ornitologického spolku
Adolf Goebel.
Zimní období je ideální příležitostí, jak poznat naše ope-

řené hosty zblízka. „V zimě
se obvykle objevují i druhy,
které u nás zimují nebo se potulují a které obvykle běžný
milovník přírody nezná,“ připomněl Adolf Goebel. Lidé
jsou často překvapeni, kdo
jim zobe za okny. Moravský
ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO,
dostává pravidelně řadu popisů a fotografií s prosbou o
určení druhu a dá se předpokládat, že podobné dotazy
dostávají ornitologové v celé
republice.

„Na základě této zkušenosti
jsme připravili na titulní straně
našeho webu přehlídku fotografií třiceti nejběžnějších druhů, které v zimě navštěvují krmítka a zahrady. U sedmi druhů
jsou zobrazena obě pohlaví lišící se svým vzhledem. Věříme,
že tato pomůcka pomůže rozšířit si znalosti nejen všem
běžným milovníkům přírody,
ale usnadní odpověď na řadu
dotazů. Stačí doporučit odkaz
http://www.mos-cso.cz/ a dotaz
si obvykle zodpoví každý sám,“
uzavřel jednatel MOS. -red-

Výšlap na Předinu ze všech stran

Minulou sobotu se uskutečnil
výstup na kopec Předina. Byl
zahájen ve 13 hodin v obcích
Vřesovice, Kelčice, Vranovice
a Dobrochov, které kopec obklopují. Občané ze všech obcí
se sešli na vrcholu, kde společně uvítali vánoční svátky. Popřáli si navzájem už i do nové-

Vzhůru na kopec. Skupinu vřesovických občanů na výstup k vrcholu Přediny vedl starosta obce František Fica (první zleva).
ho roku a na závěr si u stromu
na vrcholku kopce zazpívali
několik koled.
Přípravy ve Vřesovicích byly pečlivé. Celou skupinu doprovázel
traktor naložený vším potřeb-

ným, jako je svařák, pro ty menší
čaj, a také nemohla chybět dobrá
domácí slivovice na zahřátí. Trasa výstupu je dlouhá zhruba čtyři
kilometry, ale vládla dobrá nálada a děti si nenechaly ujít ani

koulování a jinou zábavu spojenou se zimními radovánkami.
„Účastníci brali výšlap jako odpočinek od vánočního shonu,
což byl účel celé výpravy,„ sdělil
starosta obce Josef Fica. -vevi-

Studentky prostějovské zdravky přišel ve středu "pohecovat" Ozzák z nováckého sitcomu Comeback.

Jarmila Podhorná na druhém místě
v celostátní soutěži Živnostník roku
Pátý ročník největších podnikatelských soutěží skončil. Vítězové jsou známi, ceny předány. Firmou roku 2010 se stal
výrobce kompozitních a sendvičových materiálů 5M z Kunovic ve Zlínském kraji. Titul
Živnostník roku 2010 putuje s
pekařem a cukrářem Jiřím
Bláhou do Liberce. Na druhém
místě mezi živnostníky se
umístila bylinkářka Jarmila
Podhorná z Brodku u Konice
(na snímku).
Již v roce 2000 začala vyrábět
tinktury z bylin a pupenů rostlin a
se svým podnikáním byla první v
naší republice. Dnes má v Brodku u Konice ve vlastním areálu
vytvořeny podmínky pro pěstování bylin. Mezi hlavní činnosti
Jarmily Podhorné ovšem nepatří
jen pěstování a sběr bylin a výroba tinktur, ale také osvětová činnost. Její přednášky o působení
bylin na lidský organismus a o
prevenci civilizačních onemocnění patří k velmi vyhledávaným. Ostatně během loňského roku měla celkem 83

přednášek, z toho celkem 12 besed proběhlo v rozhlase. Přednáší v Brně, Olomouci, Ostravě,
Praze a Českých Budějovicích.
K podpoře své činnosti dokonce
vydala knihu Pupeny léčí a své
podnikání prezentovala v pořa-

dech Přidej se a Náš venkov. Porota hodnotila v jejím případě zejména podnikatelský příběh. Jarmila Podhorná začala s podnikáním před jedenácti lety, když
odešla do důchodu, dnes má její
firma 19 zaměstnanců.
-red-
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Kostely o půlnoci praskaly ve švech Zveme na třetí IMPACT NIGHT – SPACE DESTINATION
Půlnoční mše přilákaly do
všech kostelů na Prostějovsku spousty návštěvníků, kteří zaplnili celý prostor. Při
mši svaté v kostele svatého
Petra a Pavla bylo doslova
narváno a v Husově sboru,
kde proběhla mše církve československé husitské hodinu
před půlnocí, se také moc volných míst nenašlo.
V Husově sboru na uvítanou
zněly tóny trubače a jako doprovodný program bylo připravené vystoupení pěveckého
sboru ČCE Exaudi. Pro
návštěvníky to byla jedinečná
příležitost zazpívat si nejen tradiční vánoční písně, ale také
gospely. Celou mši ukončili
farníci, kteří si navzájem připálili svíčku a následně se rozešli ke svým domovům chránící
tento plamen před uhasnutím.
I kostel Povýšení svatého Kříže Krásný betlém v kostele Povýšení svatého Kříže přináší štěstí, když se do misečky symbolicky vhodí drobná
a kostel u Milosrdných bratří o mince.
půl noci měly spoustu účastníků. V odpoledních hodinách živým betlémem a v devět ho- celý víkend a v neděli zde obnovit také v kostele svatého
pořádal kostel Povýšení svaté- din večer zde proběhla mše proběhlo obnovení manžel- Bartoloměje ve Vrahovicích.
ho kříže mši pro děti doplněnou svatá. Betlém byl k vidění po ských slibů, které si lidé mohli
-vevi-

Štěpánské posezení bylo letos na téma Haná
V Pivíně se konalo Štěpánské
posezení, které má v této malé
obci zabudovanou dlouholetou
tradici. Jedná se o shromáždění
lidí, kteří společně tráví čas.
Program akce je každý rok zaměřen na jiné téma.
Letos byl zvolen námět Haná. Na
setkání se tedy povídalo o všem,
co je s tímto územím spojeno a
nechybělo ani promítání fotografií. Momentálními organizátory
akce je seskupení lidí s názvem
„Hébé se“, což je akční skupina
divadelních společnosti Větřák z
Pivína.
Minulý rok bylo Štěpánské posezení o obci Pivín, kde se vedle
jiného programu sešli starší
občané a vzpomínali na dětství a
své zážitky. „Kromě povídání a
fotografií zde vystoupila cimbálová muzika z Kralic na Hané. Zprava Jiří Vrba, Jaroslav Hložek, Jaroslav Žondra a Zuzana Gregorovičová vyprávějí o Hané.
Také jako host přijala naše pozvání Zuzana Gregorovičová, má toto téma i vystudované, čili mluvit o naší Hané,“ dodal jeden člen divadelní
která se o folklor nejen zajímá ale uměla velmi zajímavě a bohatě z organizátorů Ladislav Coufal, Větřák.

společnosti
-vevi-

Ve Výšovicích tekl pot u stolního tenisu
Po patnáctileté pauze se opět
vrátil do Vyšovic Vánoční turnaj
ve stolním tenise. V neděli
26.prosince proběhl třetí ročník,
kterého se zúčastnilo dvacet čtyři
hráčů. Pořadatelem je obec Výšovice zastoupena starostou Ladislavem Oklešťkem a spoluorganizátorem akce je Josef Zatloukal.
„Vítěz získá auto a druhé místo
také, ale nějakou nižší
třídu,“zavtipkoval Josef Zatloukal a dodal: „Samozřejmě vítězové na prvních třech místech
získali poháry a věcné ceny jako
jsou trička, kšiltovky, klíčenky
nějaké bloky a propisovačky.
Některé z těchto věcných cen získali i semifinalisté. Turnaj pořádáme hlavně proto aby se v obci něco dělo a lidé mezi sebou
více komunikovali.“
-vevi-

Milan Lužný právě vyhrál poslední míček, jež ho posunul do
finále a Antonín Šedivý odchází
poražen (zprava).

Společenský dům Prostějov ožije novoroční taneční párty

Nevíte, kam zajít o prvním
víkendu v novém roce? Pociťte mrazivé doteky přímo z
vesmíru - propařte noc z pátku 7. ledna 2011 ve Společenském domě Prostějov na IMPACT NIGHT – SPACE DESTINATION!
Budete se cítit jak na velké
prestižní párty, která je srovnatelná s akcemi v Praze, Brně
nebo v Ostravě… IMPACT
NIGHT vám nabídne v novém
roce poprvé dvě stage během
jednoho večera na jednom
místě! Čeká vás široký hudební
výběr, profesionál na správném
místě, možnost využít kompletně celý areál Společenského domu pro vaši zábavu! Opět
se tento prostor změní ve vysoce pulzující taneční stage, která
vás ohromí novými motivy a
prvky, čeká vás SPACE DESTINATION v podání IMPACT NIGHT, volume 3!
Taneční párty IMPACT
NIGHT se chystá v tříměsíčních intervalech během celého roku, nyní se promotérský
tým rozhodl sestavit exkluzivní
novoroční párty. Již potřetí
přímo v PROSTĚJOVĚ a v
novém roce taneční masakr!
SPACE DESTINATION bude
cesta za hranice vaší fantazie!

Laserová show “rozsvítila” sál Společenského domu při listopadové
IMPACT NIGHT.
Zdroj foto: zaparime.cz
Na hlavní monstrózní stage budou umístěny tématické dekorace, speciální efekty, které jste
již viděli v minulé epizodě,
nově profesionální videoprojekce, laserová show a světelný
park doplňující charakter prestižní párty. Společným hudebním rysem bude současná ryze
taneční hudba, která každého
nemilosrdně donutí zavrtět si
bokem. Produkčnímu týmu Impact Night nejde o nic jiného,
než aby tančili opravdu všichni
a všude! Během celého večera
budete mít možnost ochutnat i
jiné hudební styly, který pro vás
bude připravený na SECOND
STAGE. Tuto stage zajišťuje
tým FREEFALL CREW z
Blanska, který znáte především
z kvalitních elektronických akcí. A na této akci budete mít možnost zažít tuto sestavu na vlastní oči přímo v areálu Společenského domu. Proč tedy nevyužít k zábavě celý areál? Tancujeme rádi, tancujeme všichni!
IMPACT NIGHT nabízí
návštěvníkům vysokou kvalitu
taneční party a unikátní zážitky. Zkvalitňování služeb pro
hosty je pro IMPACT NIGHT

již standardem. Organizátoři
rozšíří hudební rozsah o další
profesionální ikony české scény. Jako nový se představí DJ
ORBITH, který vám dá nejen
nezapomenutelný
hudební
zážitek plný energických tracků, ale také vás pořádně rozpálí
s jeho choreografií, kterou
předvede právě na SPACE DESTINATION. Hned za ním přijde další nováček na taneční
párty IMPACT NIGHT, profesionál a u publika velice oblíbený DJ P.M.C. Specializuje
se spíše na italskou a francouzskou taneční scénu. Jedinečně
na této párty před vámi vystoupí se živým setem LE MIX DE
DJ P.M.C., pravým jménem
Aleš Pudivítr.
Organizátoři chtějí, abyste měli na památku nejen fotografickou vzpomínku, ale i filmový
záznam, proto zařídili po celý
večer exkluzivní videonatáčení
s profikameramanem. Záznam,
u kterého budete mít možnost
zavzpomínat na novoroční IMPACT NIGHT, bude umístěn
na oficiálních stránkách IMPACT NIGHT a také na youtube.com.
-red-
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Náměstek hejtmana chtěl být panem Tau Vykládali si sprosté vtipy
Odchod
lékařů?
Přichází
posily
ze
Špitálu
bez
zahrady!
SILVESTR
Fuj, pánové. To se dělá na posvátné

Co se tady píše, tomu nevěřte!
Vážení čtenáři,
rok se zase sešel s rokem a jako
vždy v tuto dobu přicházíme se speciální silvestrovskou přílohou. Do
ní jsme sbírali materiály po celý rok
2010 tak, abychom vám dnes mohli přinést naprosto "zaručené" informace. Ne že bychom zaručené
zprávy psali pouze na Silvestra, ale
v tuto pro novináře požehnanou dobu si tak můžeme beztrestně (tedy
alespoň doufáme) vystřelit z osob,
kterých si jinak velice vážíme a se

kterými během roku spolupracujeme na vážné bázi (a dnes si navíc
střílíme i ze sebe). A zároveň pochopitelně věříme, že každý, kdo je
dnes naší silvestrovskou agenturou
potrefen, má smysl pro humor a naše výstřelky přejde s úsměvem.
Redakce Prostějovského Večerníku přeje svým čtenářům a
všem občanům hezké silvestrovské oslavy, do nového roku hodně
úspěchů, zdraví a dobré pohody.
-red-

Asáci nestíhají
odklízet sníh,
u radnice musel
vypomoci ANDĚL

Tak, pěkně uklidnit schodečky, ať si
páni radní nenabijí hubičky!
"Toho nahatýho anděla nám seslalo samo nebe," poznamenal minulý týden s úlevou starosta Pištík,
když se podíval z okna své kanceláře. Situace v Prostějově totiž po
dalším spadu desítek centimetrů
sněhu byla přímo zoufalá. A tak se
zcela neoblečený anděl s lopatou a
hrablem v ruce opravdu hodil. "Bohužel, společnost Asáci nestíhá
provádět zimní údržbu chodníků,

takže starosta Pištík s místostarostou Nikamnepospíchalem museli
vymyslet náhradní řešení. Proti byli jen zástupitelé KSČM, kteří na
anděly nevěří," uvedla Agentuře
Hóser mluvčí prostějovské radnice
Jana Hangurbadžová. A jenom na
dokreslenou, nahaté hýžďové svaly zlákaly místostarostku Ivanu
Homérovou. Seběhla schody a anděla plácla!

„KDE BYCHOM HLEDALI LÉKAŘE, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI ORDINOVAT ZA PIVO A PÁREK?“ ptá se náš zdroj
Hromadné výpovědi, kterými lékaři hrozí jako reakce na úsporná
opatření ve zdravotnictví, na jejichž základě by mělo dojít ke snížení mezd, se snaží Kraj řešit
obsazením pracovišť a zajištěním
náhradního provozu zdravotnických zařízení. Konkrétně pro
prostějovskou nemocnici se úředníci dohodli s firmou Agel na obsazení důležitých oddělení pro
zabezpečení základní péče.
„Případné výpovědi lékařů chod
prostějovské nemocnice neomezí,“
uvedl pro naše zpravodajství jeden
nejmenovaný, ovšem do celé problematiky úzce zasvěcený zdroj.
Zajištění základní zdravotnické péče
i po odchodu lékař v důsledku
úsporných opatření mimo jiné s negativním dopadem na jejich mzdy,
je podle zdroje především morální
povinností zodpovědných orgánů,
které podle všeho nestrkají před problémem hlavu do písku. „K řešení
této situace se stavíme čelem a prsama vpřed. Především hruď kolegyně Jabůrkové v tomto směru
pevnou oporou. Má totiž festovní
šestky,“ dodává náš zdroj.
Podle jeho dalších informací se kolegium touto situací zabývalo už v
dostatečném předstihu, aby na podobnou bylo náležitě připraveno.
„Jde o jakýsi krizový havarijní plán.
Nutno ale podotknout, že nevznikl
v souvislosti s výhružkami lékařů,
ale jako správní byrokraté věnujeme zpracovávání nejrůznějších
dokumentů a směrnic náležitou pozornost. A i když právě z toho důvodu býváme často terčem
posměchu, nyní je jasně vidět, že
naše práce přináší svoje ovoce,“
upozorňuje zdroj. A znovu ubezpečuje, že pro samotné pacienty se
vůbec nic nezmění co do úrovně
péče, akorát si budou muset zvyknout na nové tváře na zdravotnic-

kých pracovištích. Což samozřejmě
nemusí být úplně na škodu, protože
to může přinést i do prostějovské
nemocnice také nový svěží vítr.
A jak konkrétní plán tedy vypadá?
Jak se nám snažil zdroj naznačit, v
konečném důsledku by prozatím
dočasné řešení mohlo být také možným řešením, jak krizové období
způsobené nedostatkem financí ve
zdravotnictví překlenout, následně
může být i vodítkem pro případné
zobecnění v nové reformě zdravotnictví. „Myslím, že s tím nejsou potřeba dělat žádné drahoty. Konec
konců, všechny náležitosti jsou už
dohodnuty a řádně smluvně podloženy, nemusí být tedy žádné obavy,
že by nám je někdo vyfoukl,“ ujišťuje zdroj.
O co tedy konkrétně půjde? Možná
se někomu bude zdát navrhované
řešení příliš lehkovážné, až úsměv
budící, nicméně má svoje racionální
jádro. A pokud stavíme zdravotnictví primárně do světla možných
úspor, pak je nutno tento plán označit za přímo geniální. „Zcela náhodně a bez jakýchkoliv
postranních úmyslů jsem v dubnu
tohoto roku zavítal na divadelní
premiéru osvětového paktu Živňácké hlahol nazvanou Špitál bez
zahrady. A musím říct, že tolik odpovědí na velmi závažné otázky
ohledně dalšího směrování zdravotnického systému jsem pohromadě nikde nenašel. Upozornil
jsem na to také svoje kolegy a doporučil jim ke zhlédnutí jednu z repríz. Nakonec jsme si ještě vyžádali
DVD záznam, abychom mohli celé
představení podrobit důkladnému
rozboru. Ten nám jenom potvrdil,
že jde opravdu o unikátní myšlenky,
které by navíc bez svých nositelů,
tedy představitelů jednotlivých rolí
měly sotva poloviční razanci. Tím
se tedy nabízelo přímo angažovat

Poslanec Pavel Holík trénuje kuželky:
„Nechci udělat svým voličům ostudu!“
Těžko si kdo dokáže představit,
co je za oběť vstoupit do nejvyšší
společenských a politických
kruhů. Večírky a recepce, společenské selanky. A taky golf, tenis,
nebo lov zvěře někde na safari. A
rozhodně není dobré zůstat
nějak pozadu, stát uprdlý někde
v koutě s nějakými morálními
předsudky. Právě při těchto
chvílích se totiž kují ty pravé
pikle, a kdo není v pravou chvíli
na pravém místě, jeho porci
pozře někdo jiný. Prostě kdo zaváhá…
„Věděl jsem, o čem je vrcholná politika. Jenomže jsou věci, které prostě jenom tak naučit nejdou,“
přiznává novopečený poslanec
dolní komory Parlamentu České
republiky Pavel Holík, který se najednou ocitl před neblahou Neru-

dovskou otázkou: Kam s ním? Respektive kam sám se sebou?
„Přiznám se, že tato věc mě velmi
trápila a probděl jsem nejednu noc.
Sic mi bylo jasno, že pokud se
někde správně neuvrtám, tak před
svými voliči neobstojím, jelikož si
ani neškrtnu. To je prostě realita,“
říká otevřeně. Jak se totiž ukázalo,
nenajde jako někdejší šéf záchranky v poslanecké sněmovně
uplatnění ve svém oboru. S nápadem uspořádat tajný závod sanitek
neuspěl a pak už mu nějak došla inspirace. „Nemá smysl si cokoliv
namlouvat. Myslím, že před voliči
musím být zcela otevřený a
ochotný přiznat i své trochu stinnější stránky, které jsem snad ve
volební kampani měl snahu nějak
kamuflovat. Jsem totiž nemožné
kopyto. Golfovou hůl jsem zlomil

o první krtičinec, když jsem se ukázal s tenisovou raketou u kurtů TK
Prostějov, tak preventivně už z
dálky hlásili, že zrovna zavírají. No
a střílet flintou po živých tvorech
by bylo rozhodně proti mému životnímu poslání: Mám přece životy druhých zachraňovat, ne je
mařit. Sic to v tomto případě nejsou
životy lidské,“ přiznává posmutněle.
Nakonec se ale přece našel prostor,
kde by se mohl taky dostat takzvaně k lizu. „Jenom co jsem se trochu rozkoukal, tak se ukázalo, že
nejsem sám, kdo trpí podobnými
traumaty společenské nezařaditelnosti. S kluky a holkami s podobnou diagnózou jsme prostě začali
koulet kuželky. Rozdáváme si to
vždycky ve sněmovním sále pod
předsednickým pódiem. Je to fak-

Bravura, s jakou personál Špitálu bez zahrady dokáže zvládat zdravotní péči, je obdivuhodná. Za jistých okolností
dokonce dokážou uzdravit i mrtvé. A to už rozhodně neumí každý.
celý ansámbl pro aplikaci této metody řízení v prostějovské nemocnici,“ vysvětluje a zároveň dodává:
„Také z ekonomického hlediska jde
o opravdový kauf. Jenom povězte,
kde bychom hledali lékaře, kteří
jsou schopni ordinovat za pivo a
párek!“
Takovému argumentu samozřejmě
nelze nic namítnout. Oslovili jsme
tedy personál Špitálu bez zahrady,
který by měl být akademickým jádrem okresní nemocnice. Jenom připomeňme, že jejich produktivita je
opravdu vysoce nadprůměrná, což
dokládá hned úvodní monolog dr.
Huse, který možná brzy vstoupí do
učebnic medicíny. Svoji noční

směnu hodnotí takto: „Nádherné
ráno, mám rád taková rána. Byla to
ale opravdu perná noc. Šestatřicet
porodů, sedm komplikovaných
fraktur, tři žlučníky a dva akutní
střevní katary… Ti lidi se mně tady
málem posrali! A také ještě jedna
plastická operace poprsí. Ale kdo ví
proč, ta dáma chtěla udělat jen
jedno. Levé. Ale prosím, náš zákazník, náš pán!“ Z toho také plyne, že
lékaři ze Špitálu bez zahrady jsou
schopni kumulovat svoje odbornosti
a není třeba mít na každém oddělení
finančně velmi nákladné týmy specialistů.
„O erudovanosti lékařského týmu
nemůže být pochyb. Vždyť kdo jiný

se může pochlubit, že zdravotnickou
péči poskytuje dr. House, dr. Quinová a dr. Faust. S nimi samozřejmě
přijde i kompletní osazenstvo Špitálu bez zahrady. Myslím, že naopak
prostějovská nemocnice na tom
může jedině profitovat, pohrnou se
sem pacienti i ze vzdálených regionů, nepochybně můžeme očekávat
i zahraniční klientelu,“ uzavírá náš
zdroj. A my jenom můžeme potvrdit
pravdivost prastarého rčení o tom,
že všechno zlé je k něčemu dobré.
To, že se stane Prostějov v pravém
slova smyslu zdravotnickou velmocí s těmi nejlepšími lékařskými
kapacitami, se popravdě ještě před
nedávnem nikomu ani nesnilo.

Poslanec Pavel Holík se konečně
našel. Svůj poslanecký mandát díky
členství v poslaneckém klubu kuželkářů může naplňovat v dostatečné míře a držíme mu palce, aby
ho koule poslouchaly!

ticky bžunda. A vůbec nikdo z nás
se necítí, že bychom byli vůči ostatním nějak připrdelení. Dostali jsem
rozpočet na činnost našeho oddílu,
spolu s příslibem, že se neprodleně
začne s přípravou stavby poslanecké čtyřdráhové kuželny, a také díl
financí, kterým můžeme disponovat, tedy probendit na stavění si pomníčků ve svém regionu. Ale
rozhodně jsme si pro toto nastavili
férová pravidla. Vyhlásili jsme
takzvané ‚rozpočtové koule‘, to
znamená, že ‚malé domů‘ se budou
dělit podle toho, jak kdo obstojí v
přeboru našeho oddílu. Takže
opravdu už teď nezdržujte, musím
mít natrénováno, abych taky něco
urval,“ dal jasně najevo, že už dál
nechce být zdržován. Tím pádem i
sami za sebe Pavlu Holíkovi rozhodně přejeme, ať mu to tam padá.

FOTO ROKU 2010
... a pak dětem vysvětlujte
škodlivost kouření!

Tak to se nám povedlo! Na podzim se podařilo pořídit snímek,
za který by se nemusel stydět
ani světový fotograf Saudek.
Během jedné z mnoha preventivních akcí prostějovských policistů jsme navštívili zámek.

Strážci zákona zde dětem vysvětlovali, že kouření není
zdravé a ať na tento zlozvyk raději zapomenou. Do bohulibé
přednášky se mladý policista
vpravil natolik, že kvůli své
vlastní silné závislosti na niko-

Strážci zákona zachyceni naší skrytou kamerou
Takřka v nedbalkách jsme přistihli tento rok několik strážců
zákona. Prostějovští policisté
jsou ovšem taky lidé, a tak i
během služby občas vypnout a
věnují se něčemu jinému než
pokutování či vyšetřování zlo-

činu. Například dva mladí policisté na kruhové křižovatce u
zimního stadionu. Oba jsou výborní fotbalisté a tak si tady nacvičovali stavění zdi při
trestném kopu soupeře. Poté
jsme skrytou kamerou sledovali

mluvčí našich policistů Evičku
Čepičkovou. Ta zrovna v Kostelecké ulici prováděla inspekci
ústroje svých kolegů. A zamyslela se při tom tak, že nás ani nezpozorovala. Dokážeme být
totiž neviditelní...

Sto roků v šachtě žil..., panebože, mě to kouření snad zabije!
tinu se rozkuckal ostošest. A
nebyl k zastavení. "Strejdo, proč
tak kuckáš," ptaly se děti z prvních a druhých tříd. "To víte
děti, už jsem dnes vybáňal tři

krabičky. Chvilku tady vydržte,
jdu si ven zapálit," odpověděl
mladý strážce zákona. A v tu "...by mě zajímalo, proč kolega nosí tu plácačku na
ránu ho nebylo, za ním se vzná- zadnici. A pak proč si z nás lidí dělají srandu," zamyslela se mluvčí naší policie Eva Čepičková.
šel jen hustý bílý dým...

"Hele, kolego, postavme tu zeď pořádně, ať nás neprostřelí. Víš, že by nás starej Vaniak zase sjel!"

Jsou to samozřejmě také jenom
lidé, se svými sny a slabostmi. I
když si to sami někdy nepřipouští a snaží se nám přesvědčit o
opaku. Nicméně ve slabé chvilce
občas kápnou božskou. S upřímnou zpovědí se nám svěřil také
náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák.
„Dodnes, jak někde vidím děti s
balónky, tak prostě neodolám,“ přiznává Pavel Horák. Má to podle
něj prostý důvod, který má kořeny,
jak jinak, v jeho dětství. Jeho příběh je také důkaz toho, že nejen
současná generace dorostenců je
zcela zdecimována televizními
programy, potažmo vysedáváním u
počítače.
Leckdo možná pamatuje televizní
seriál o kouzelném panu Tau s buřinkou a paraplíčkem. K němu také
patří známá story o tom, jak strýc
Alfons kdysi dávno si koupil na
pouti tolik balónků, že se vznesl a
odletěl na daleký ostrov. A právě
toto ovlivnilo malého Pavlíka v letech jeho zrání natolik, že se mu to
stalo takovým životním údělem.
„Nedá se s tím bojovat, jediné, co
zbývá, je naučit se s tím žít,“ přiznává náměstek hejtmana.
Jak ale dál také připouští, dosud se
mu tento sen nesplnil, a největší
pravděpodobností už ani nikdy ne-

splní. „Jako útlé dítko nevyžilé
jsem nikdy neměl tolik peněz,
abych si mohl někde na pouti pořídit potřebný počet balónků. Přiznávám se, že tou dobou jsem
pomýšlel i na zločin. Prostě a jednoduše přepadnout prodavače balónků a o potřebný artikl ho prostě
oloupit,“ pýří se studem Pavel
Horák.
Ke zločinu ale nakonec nedošlo,
přece jenom už tehdy spojoval svůj
život s posláním kariérního politika, a proto tuto možnost už v
samém zárodku pošlapal, neboť si
nebyl jistý, zda by se i pro tento případ vztahovala nějaká imunita.
„Možná by se to dalo také posuzovat jako polehčující okolnost zločinu z vášně. Přesto jsem ale rád,
že jsem už tehdy byl natolik politicky prozíravý a vyzrálý, že jsem
již vztaženou ruku na chatrného
muže s balónky na poslední chvíli
zastavil. Kdo ví, kam by se má kariéra ubírala poté,“ vzpomíná posmutněle na ty okamžiky a dodává:
„Nyní samozřejmě už moje solventnost vykazuje potřebná depozita, nicméně – ani teď není ten
správný okamžik na splnění dětského snu,“ připouští posmutnělý politik. A důvod? Je nasnadě. Má
opravdovou váhu. A to doslova a do
písmene. „Tolik jsem se obětoval ve

půdě zastupitelstva?

To nás tedy hodně překvapilo, dokonce jsme při jednání Zastupitelstva města museli od obou
pánů se studem v duši odstoupit.
Bývalý místostarosta Vlastimil
Radarmězachytil společně s poslancem Pavlem Holidlem se
smáli od ucha k uchu. Kdybyste

Znovu jsme ho načapali. V hloučku dětí Pavel Horák loudil nafouknuté balónky. Podle odborníků v oboru psychologie a psychiatrie jde o dosud nepopsanou úchylku.
své politické kariéře lidem a z nedostatku pohybu jsem poněkud nabyl
svého objemu. Bohužel, bylo by za
současné situace velký problém soustředit na jediné místo a nafouknout

tolik balónků, kolik by bylo zapotřebí
k překonání zemské přitažlivosti mé
tělesné schránky a vystoupat k oblakům,“ popsal skutečnost pohnutým
hlasem v okamžiku, kdy jsme ho

-MiH-: „JDOU MI PO KRKU,
ALE JEŠTĚ MĚ NEPŘEFIKLI!“
A je to tady! Mafie, organizovaný
zločin, gangy nájemných mlátiček.
Co by si někdo myslel, že se nás to
netýká, je na velkém omylu. Své o
tom ví redaktor Prostějovského Večerníku -MiH-. Unikl jenom o vlásek. Jeho zpověď je jasnou ukázkou
toho, jak se u nás zachází s pravdou,
jak může být někdy nepohodlná. Ale
jak náš kolega říká: „Nevzdávám
to!“
Jen o vlásek unikl jisté smrti. Taková je
pravda. Krutá, nemilosrdná. Pohnutý
příběh, jenž měl šťastný konec. Ale
kolik chybělo tomu, aby všechno skončilo jinak? „Nevím,“ odpovídá lakonicky -MiH-. Cítit ostří na krku není
zajisté nic příjemného a v ten okamžik
je hranice mezi životem a smrtí jen
velmi tenoučká, sotva pár milimetrů
kůže a pak už jenom FIK, a je to.
Že ho krvelační vrahouni nakonec nepřefikli, je jenom velikánské štěstí. Jak
pro něj, tak i pro nás. Co bychom si bez
něj počali? „Počít se dá kdykoliv, a
vůbec není důležité, abych byl u toho.
Naopak, taky nemám rád, když mi do
toho někdo kecá. Takže ani já netoužím
být úplně u všeho,“ říká se skromností
sobě vlastní -MiH-, který se stal personou non grata, tedy osobou nežádoucí.
„Tak horké bych to zase neviděl. To
víte, člověk občas něco hloupého
žblebtne, napíše něco, co by si měl nechat radši pro sebe, a pak se diví. Je
dobré být připraven na vše. Nějakou
těžkou hlavu si z toho nedělám. Rozhodně nestahuji kalhoty daleko před
brodem,“ dodává zcela bez emocí.
„Bezesporu se z toho nebudu v noci
odkopávat. Pak mám totiž studené
nohy a špatně se mi znovu usíná. A
přece si tím nebudu kazit zdravý spánek, když není po ruce nějaké zahřívání. Třeba teplé fusekle nebo
termofón. Na nic jiného totiž není spolehnutí,“ říká -MiH-. Rozhodně to také
neznamená, že by pověsil řemeslo na
hřebík. „Je to už takový folklór a není
větší adrenalin, než někoho pořádně

Riziko svého povolání si -MiH- v žádném případě nepřipouští. Kdo se bojí, sere v
koutě,“ říká bez obalu.
nasrat. Že pak se člověk ocitá v ohrožení života, na to si zvykne. Tak dramaticky bych to zase neviděl,“
nenechává -MiH- nikoho na pochybách o svých úmyslech.
A to je také vzkaz pro ty, kdo by ho byť

tím nejrafinovanějším způsobem se
snažili umlčet. Jak říká, doba je zlá a
žádá si oběti. I on je připraven ty oběti
přinášet. Zatím si to ale není pro něj
otázka dne a místo obětí si zatím užívá
objetí. I když třeba v náručí smrtky.

PŘESTUP STOLETÍ
Radek Ucpal: od modrých ptáků k proletářům!
Takovou zradu pravicového smýšlení
nemohl nikdo čekat. Prostějovský zastupitel Radek Ucpal s námi voliči
pěkně vydrbal. Ihned po volbách vyplnil přestupní lístky a od svého rodného
modrého ptactva zamířil k opoziční
straně proletářů všech zemí, co se chtějí
spojovat. "Už jsem nemohl poslouchat
ty řeči, že musíme všude šetřit a je třeba
jen škrtat a škrtat. To u proletářů je to
jiné, tady mám stále všeho dost," vysvětlil nám svůj nečekaný přestup
Ucpal. Holt, také on se řídil ve volbách
heslem férově a naplno!
Zastupitel Radek Ucpal nejenom že přestoupil
k proletářské straně, ale na náměstí lákal i
další občany do řad této opoziční strany.

ale slyšeli, co ti dva si povídali.
Tak sprosté vtipy snad nezná ani
naše redakční asistentka Karlice
Klosoňová! Na druhé straně ale
Ať si dopřejí toho trošku šťavnatého humoru. Aspoň poslanec
Holidlo bude mít v parlamentu co
vyprávět...

znovu načapali s partou capartů. Bez
okolků přijal nabídnutý kapesník.
Inu, v každém kousek dítěte zůstává
bez ohledu na společenskou šarži.

INZERCE

Hele Pavlíku, ten fór o té babě s šestkama ceckama byl fakt dost dobrej!

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
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Vítejte na světě

Denisa Horňáková

Anna Vyklická

Elena Tesařová

16. 12. 2010, 45 cm/2,80 kg
Mostkovice

19. 12. 2010, 50 cm/3,10 kg
Kostelc na Hané - Bílovice

19. 12. 2010, 49 cm/3,25 kg
Prostějov

Nella Vyroubalová

David Krč

Ladislav Gábor

20. 12. 2010, 49 cm/3,55 kg
Prostějov

18. 12. 2010, 50 cm/3,45 kg
Stražisko - Maleny

20. 12. 2010, 48 cm/2,80 kg
Želeč

Tereza Bernatíková
19. 12. 2010, 48 cm/3,20 kg
Hluchov

V Dětském domově v Plumlově se pod stromečkem
rozbalovaly dárky i od Večerníku
Před
ř
týdnem
ý
jsme
j
vás
á ini
formovali o naší návštěvě v
plumlovském Dětském domově, kam vyrazila redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku obdarovat tamní
děti a trochu jim tak zpříjemnit letošní Vánoce. Díky
podpoře štědrých sponzorů jsme mohli v zastoupení
Ježíška udělat radost nejen v
onen páteční večer, ale některé dárky si děti ponechaly až
pod stromeček.
Zajímalo nás tak, jak tyto
děti, které nemohou být na
Štědrý den u svých blízkých,
vánoční svátky oslavily.
„Pochopitelně, že nejprve
všichni netrpělivě očekávali příchod Ježíška. A musím s velkou radostí říct, že

že
díky
ž ten bbyll tentokrát,
k á i dík
Prostějovskému Večerníku,
hodně štědrý. Mladším dětem přinesl hračky, knížky,
starším kosmetiku, kredity do
mobilních telefonů, cédéčka
a spoustu dalšího,“ nechal se
slyšet Petr Antoníček, zástupce vedoucího Dětského domova v Plumlově. „Děkujeme
nejen vaší redakci, ale také
všem přátelům a sponzorům
za splnění dětských přání,“
dodal. My vzkazujeme: NENÍ
ZAČ!
A dodejme, že vánoční svátky
strávila v plumlovském zařízení pro děti a mládež přesně polovina z celkového počtu čtyřiadvaceti dětí. Dalších šest se
vrátilo už včera na „Štěpána“,
a tak se na silvestrovský ohňostroj k Podhradskému ryb-

níku
ík vydá
dá opět
ě silná
il á skupina!
k i !
Prostějovský Večerník touto
cestou ještě jednou 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.
-pk-

Za nové povlečení poděkovala Ježíšku i patnáctiletá Monika, která chce v
budoucnu pomáhat postiženým dětem. My děkujeme firmě Profitex, díky
které jsme tento dárek mohli předat celému osazenstvu Dětského domova
v Plumlově!

PROVOZNÍ DOBA REDAKCE
V TOMTO TÝDNU:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

27. 12. 2010
28. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010

8:00 - 15:00 hodin
8:00 - 15:00 hodin
8:00 - 16:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin
ZAVŘENO

* UZÁVĚRKA PLOŠNÉ I ŘÁDKOVÉ INZERCE PRO
ČÍSLO 1/2011 JE VE ČTVRTEK 30. 12. 2010 v 10:00 HODIN!
Ani v plumlovském Dětském domově nechybí ta klasická štědrovečerní tabule s kaprem a bramborovým salátem i jedním
talířem navíc...

PRVNÍ ČÍSLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
V ROCE 2011 VYJDE V PONDĚLÍ 3. LEDNA!!!

Senzační
Spiderman (17)
06:40 Tom a Jerry
letí na Mars
07:55 Jason
a Argonauti (1/2)
09:30 Fotr je lotr
11:20 Kdopak
to mluví
13:00 Krásná
Locika
14:05 Tučňáci
z Madagaskaru (1)
14:30 Smích se lepí
na paty
16:10 Nadace Nova pomáhá už 10 let
16:25 Žabí princ
v New Yorku
18:00 Sestřičky
19:30 Televizní noviny
20:00 Maminčin
mazánek
21:45 Miloš Forman:
Co tě nezabije...
23:35 Němý
svědek
01:15 69 rozkoší
pro smrtelníky (15)
01:45 Novashopping
02:05 Áčko
02:45 Konec vysílání

06:20

05.00 - Důmění
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (68/78)
09.00 - Císařův pekař
10.20 - Pekařův císař
11.25 - Písničky s ozvěnou
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová IV
14.20 - Okouzlení VIII (22/54)
15.15 - Divnopis
15.20 - Film o filmu
Kuky se vrací
15.35 - Zábavná škola
15.45 - Věříš si?
16.15 - Záhady Toma Wizarda
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Cukrárna (8/13)
21.05 - Na cestě po
Seychelských ostrovech
21.35 - Reportéři ČT
22.15 - Obchodník se smrtí
00.15 - Film o filmu: PIKO
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Doktorka
Quinnová IV
01.25 - Aljaška
01.50 - S bráchou na Aljašce
02.50 - Sváteční
slovo teologa Daniela
02.55 - Cesty víry:
Arcibiskupské
Vánoce
03.15 - Křesťanský magazín
03.30 - Veselé vánoční
(pří)hody 2010
04.20 - Setkávání
04.30 - Události
v regionech

Pondìlí

05.00 - Mistr Eckhart
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Andersenovy
pohádky (5/7)
06.20 - Kryštof a nebeský
kůň (5/7)
06.30 - Inami (26/26)
06.55 - Návštěva v ZOO
07.00 - Sušický betlém
08.00 - Po stopách touhy
po svobodě
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.45 - Kvarteto
10.15 - Neuvěřitelná
Babočka admirál
11.35 - Čétéčko
12.00 - Vyzkoušejte si...
12.25 - Mezinárodní taneční
festival Ústí
nad Labem 2010
13.20 - Návraty
do dětství
13.50 - Tak to vidím já (6/7)
14.05 - Vánoční přání
Richieho Riche
15.30 - Den pro devatery
varhany
16.25 - Dobrodružství vědy
a techniky
16.55 - Bílé
Vánoce
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Múzy v muzeu
20.00 - Expedice Citroen
21.00 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
21.30 - Krásný
ztráty
22.10 - Dům strach
23.05 - Terra musica
23.30 - Hudební slavnosti
Emy Destinnové 2010
01.30 - Projekty Fondu
soudržnosti
2000-2006
02.00 - Cesta za příběhem
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (21)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:00- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
08:40- VIP zprávy
09:00- Plácek 2
10:45- Krysa
12:25- To je náš hit!
14:20- Sám doma
a bohatý
16:05- Garfield 2
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- Billy Elliot
22:10- Soudní dvůr
00:05- Ned Kelly
02:00- Volejte Věštce
03:45- Výklad snů
04:40- Autosalon

27. 12. 2010

05:00 Novashopping
05:55 Roary:
Závodní auto (5)
06:10 Admirál
Bublina útočí (19)
06:35 Quackbusters
07:55 Jason
a Argonauti (2/2)
09:30 Maminčin
mazánek
11:20 Kdopak
to mluví 2
12:40 Mr. Bean
13:10 Žabí král
aneb Železný Jindřich
14:15 Tučňáci z
Madagaskaru (2)
14:45 Já už budu hodný,
dědečku!
16:15 Paní
Zázračná
17:55 Příště budeme
chytřejší, staroušku!
19:30 Televizní noviny
20:00 Noc na Karlštejně
21:35 Jeho fotr,
to je lotr!
23:35 Podezřelý
01:40 Novashopping
02:00 Kriminálka Miami V
02:40 Rady ptáka Loskutáka
03:50 DO-RE-MI
04:35 Stefanie III (7)
05:25 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Heidi
10.40 - Rozhodni
obraze krásný
11.00 - Hovory přes rampu
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová IV (10/28)
14.20 - Okouzlení VIII (23/54)
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola:
Příběhy o telátku (7/7)
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat
se vrací (10/16)
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 - Když hvězdy tančily
22.05 - Krotitelé
dluhů III. (16/16)
22.35 - Její životní role
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Doktorka
Quinnová IV (10/28)
01.05 - S bráchou
na Aljašce (2/4)
02.05 - Terra musica
02.35 - Sólo pro... Jarret
03.10 - Dobrodružství
vědy a techniky
03.40 - Franta
- všude, jinde
04.30 - Události
v regionech

Úterý

05.00 - Na cestě
po
Seychelských
ostrovech
05.30 - Správy STV
06.00 - Andersenovy
pohádky (6/7)
06.10 - Kryštof a
nebeský kůň (6/7)
06.20 - Záhady
Toma Wizarda
06.35 - Král
z džungle (25/26)
07.00 - Kluci v akci
07.25 - Vodní ptáci
07.35 - Fenomén Mucha
08.30 - Panorama
09.15 - Hudební skvosty
09.40 - Podepsáno srdcem
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Hrabě Zinzendorf síla
přesvědčení
15.45 - Návraty do dětství
16.15 - Filmy
z Václaváku (13/13)
16.30 - Svět zázraků:
Zvířecí kameramané
16.55 - Po stopách Van Gogha
17.50 - Vítejte
v Tate galerii (15/15)
18.00 - Klíč
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Ad Gloriam dei
19.30 - Adult English
Zone (26/26)
20.00 - Mary Poppins
22.20 - Autoškola sobě
22.50 - Kontexty
23.45 - Q
00.15 - Voda
02.10 - Rodinné stříbro
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (22)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:00- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
08:45- Jako Mike 2
10:30- Velký tlustý lhář
12:05- Dutch aneb
Bláznivá cesta
14:00- Co dál,
doktore?
15:40- Jumpin'
Jack Flash
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- Co je šeptem...
21:55- Šerifové
00:15- Madam
Bette
02:05- Volejte Věštce
03:55- Výklad snů
04:50- Svět 2010

28. 12. 2010

Senzační
Spiderman (18)
06:45 Lední
medvídek
08:05 Cesta do
středu země (1/2)
09:45 Bláznivá
dovolená v Evropě
11:20 Kdopak
to mluví 3
13:00 Mr. Bean
13:25 Princezna
husopaska
14:30 Tučňáci
z Madagaskaru (3)
14:55 Což takhle
dát si špenát
16:25 Scooby-Doo 2:
Nespoutané příšery
18:05 Drahé tety
a já
19:30 Televizní noviny
20:00 Legenda o Zorrovi
22:20 Škola
svádění
00:05 Lži
a zrada
01:30 Kriminálka
Miami V (13)
02:15 Novashopping
02:35 Ptákoviny
03:50 DO-RE-MI
04:35 Stefanie III (8)
05:25 Novashopping

06:20

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - O modrém ptáčku
09.45 - Vltavská víla
10.30 - Ďábel ví hodně
11.25 - Bohouš
11.50 - Pohlednice z Prahy
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová IV (11/28)
14.15 - Okouzlení VIII (24/54)
15.10 - Film o filmu
Zemský ráj
15.25 - MAHARAL
- Tajemství
talismanu (5/5)
15.50 - Čarodějnice
školou povinné (26/26)
16.15 - Tak to vidím já (7/7)
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 (7/7)
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 - Příběhy slavných Waldemar Matuška
21.55 - Václav Hybš muzikantská legenda
22.55 - Losování
Sportky a Šance
23.05 - Smrt na ostrově
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Letecké katastrofy III.
01.45 - Doktorka
Quinnová IV (11/28)
02.30 - S bráchou
na Aljašce (3/4)
03.30 - Po stopách Van Gogha
04.30 - Události v regionech

Støeda

05.00 - Jan Jindřich
Grasel Loupežník
bez hranic
05.30 - Správy STV
06.00 - Andersenovy
pohádky
06.10 - Kryštof a nebeský kůň
06.20 - Pat a Mat se vrací
06.25 - Babar a Vánoce
06.50 - Návštěva v ZOO
07.00 - Chalupa je hra
07.25 - Adult English Zone
07.50 - Bílá místa
08.30 - Panorama
09.10 - Příběhy o telátku (7/7)
09.20 - Babylon
09.45 - Expedice Citroen
10.45 - Svět zázraků:
11.10 - O hercích
Jiřího Hubače
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Divnopis
12.05 - Kluci v akci
12.30 - Černé ovce
12.45 - Reportéři ČT
13.25 - Věříš si?
13.50 - Záhady Toma Wizarda
14.05 - Věda je detektivka
14.30 - Tykadlo
14.45 - Nemocnice
pro posvátné krávy
15.15 - Espiritu Santo (2/2)
16.10 - Jak to viděl středověk
17.05 - Diagnóza
17.25 - PORT
17.50 - Přidej se
18.05 - Nedej se
18.30 - Hledám práci
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Sir Charles, thank you,
děkujeme...
20.00 - Ta naše
povaha česká
20.30 - Lekce řízení
22.05 - Dokumentární klub:
Čtyři živly
23.35 - Křídla slávy
01.20 - Film o filmu: PIKO
01.35 - Krásný ztráty
02.15 - Čtenářský deník...
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (23)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty
s kuchařem
08:05- Jednou dokola
10:10- Dva bratři
12:05- A co dál...
13:55- Karamelka
15:55- Mambo
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- Pýcha
a předsudek
23:35- Ray
02:05- Volejte Věštce
03:55- Výklad snů
04:50- Nikdo není
dokonalý
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Senzační
Spiderman (19)
06:45 Lední medvídek 2:
Tajemný ostrov
08:05 Cesta do středu
země (2/2)
09:45 Bláznivá dovolená
v Las Vegas
11:30 Opičí agent
13:15 Brémští muzikanti
14:15 Tučňáci
z Madagaskaru (4)
14:40 Dovolená
s Andělem
16:00 Holky z lepší
společnosti
17:40 Dobrý voják Švejk
19:30 Televizní noviny
20:00 Mrazík
21:30 Godzilla
23:50 Spolubydlící 2
01:25 Kriminálka
Miami V (14)
02:05 Novashopping
02:25 Rady ptáka Loskutáka
03:40 DO-RE-MI
04:25 Stefanie III (9)
05:10 Novashopping

06:20

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Doktor v nesnázích
10.40 - Dvanáct měsíčků
11.05 - Silvestrovský aperitiv
aneb Hybš
11.25 - Silvestr svobodného
pána
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová IV (12/28)
14.15 - Okouzlení VIII (25/54)
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (26/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (25, 26/26)
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 - Hercule Poirot XII
21.40 - Nejsem blázen
23.30 - Californication
II (6/12)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Doktorka
Quinnová IV (12/28)
00.50 - S bráchou
na Aljašce (4/4)
01.50 - Československý
filmový týdeník
02.00 - Kde bydlely
princezny (10/13)
02.20 - Hledám práci
02.45 - Klíč
03.10 - Ta naše povaha česká
03.35 - AZ-kvíz
04.00 - Černé ovce
04.15 - Čtení na dobrou noc
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
05.00 - Film o filmu
Kuky
se vrací
05.15 - Zpívánky
05.20 - Kouzelná školka
05.50 - Madlenka
a strašidla (2/2)
06.10 - Šikulové
06.30 - Malý televizní kabaret
07.00 - Čarodějnice
školou povinné
07.30 - Hurá, máme Silvestra
7.30 - Marek Němec
uvádí
8.25 - Plyšování časem
9.00 - Kašpárek v rohlíku
9.45 - Princové jsou na draka
10.45 - Kabaret z maringotky
12.00 - Polední události
12.05 - Kluci v akci
12.30 - Maxipes Fík filmuje
12.40 - Nebe a Vincek
13.45 - U pokladny stál...
15.20 - 80 let Divadla
Spejbla a Hurvínka
16.45 - Silvestry Vladimíra
Menšíka
17.25 - Tak se ukaž, Silvestře
18.05 - Losování
Euromiliony
18.08 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
18.10 - Večerníček
O krtkovi
18.20 - Všichni slavit
nemůžeme
18.25 - Tak neváhej a hrej si!
19.10 - Magie v ulicích III.
19.35 - 168 hodin
20.00 - Zázraky přírody
21.05 - Všechnopárty
22.05 - Zas je
tady silvestr
23.00 - Silvestr až
do dna aneb s Čmaňou
00.00 - Novoroční
přípitek
00.05 - U muziky
na silvestra
00.55 - Silvestr hravý
a dravý
03.55 - Zpěváci na kraji
nemocnice
04.35 - Operetní féerie

Pátek
06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (25)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:00- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
08:45- Příběh z Hollywoodu
10:40- Tlustý Albert
12:20- Tak už dost, Frede!
14:05- Revizor
15:20- Jestřábí žena
17:30- Zprávy TV Prima
17:40- TV Bomba
18:15- Prostřeno!
19:00- Pan Billion
20:40- VIP zprávy
21:15- Show Jana Krause
22:10- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ SILVESTRA
00:05- Moje žena
a jiné katastrofy
01:40- Volejte Věštce
03:25- Chilli, sex a samba
04:50- TOP STAR magazín
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05.00 - Vítejte
v Tate galerii
05.05 - Vyzkoušejte
si...
05.00 - PORT
05.30 - Správy STV
05.30 - Správy STV
05.55 - Videoatlas
06.00 - Madlenka
naší přírody
a strašidla (1/2)
06.05 - Bonbónky světa
06.25 - O Budulínkovi
06.25 - Domácí štěstí
06.35 - Tak to
07.00 - Zlaté dno
vidím já (7/7)
08.30 - Panorama
06.50 - Návštěva v ZOO
09.10 - Po stopách hvězd
07.00 - Pod pokličkou
09.40 - Kam slunce nechodí
07.25 - Přidej se
10.45 - V Praze
07.40 - Nedej se
bejvávalo blaze
08.00 - Diagnóza
11.35 - Máma a já
08.20 - Krásy evropského
12.30 - Poprvé...
pobřeží: Helsinky
13.30 - Silvestrovské sny
08.30 - Panorama
Jiřiny Bohdalové
09.10 - Expo 2010
09.40 - Letecké katastrofy III.
14.25 - Humor barevně
10.30 - Příběhy slavných
a černobíle
- Waldemar
14.50 - Kocourkova
11.35 - AZ-kvíz
dvanáctka
12.00 - Chalupa je hra
15.40 - Vyvěste fangle
06:10 Dobro12.25 - Černé ovce
družství
16.05 - Dobře placená
12.45 - Vodník
Zacha a Annie
procházka - 07
06:59 Silvestrovská
a Karolínka
16.55 - Cirque du Soleil:
Snídaně s Novou
13.45 - Grotesky
Quidam
09:00 Mr. Bean
14.00 - Zlaté dno
18.30 - Gustav Brom Big
09:25 Čarodějnice
15.30 - Evropa dnes
Band
11:00 To neznáte Hadimršku
16.15 - Prizma
19.30 - Startujeme!
12:30 Mr. Bean
16.35 - Kus dřeva ze stromu
13:00 Obušku, z pytle ven!
19.40 - Záskok
16.55 - Videoatlas naší přírody 14:10 Tučňáci
21.10 - Letíme
17.05 - Bonbónky světa
z Madagaskaru (5)
21.40 - 45 let Ypsilonky
14:35 Anděl na horách
17.25 - Ptáčata aneb Nejsme
22.30 - Posádka v ohrožení!
16:05
Ať
žijí
duchové!
žádná béčka (16/16)
23.00 - Večeře pro jednoho
17:35
Televizní
noviny
17.55 - Špalíček B. Martinů
23.10 - Posádka v zapřažení!
17:55 Poslušně hlásím
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Silvestrovské
23.25 - Komediograf
znakovém jazyce
Televizní noviny
23.50 - Přistáváme!
19.05 - Elán
20:00 Mejdan roku
00.00 - Novoroční přípitek
20.00 - Historie.cs
z obýváku
00.03 - Vážení občané
20.55 - Identity
20:40 Ordinace v růžové
00.05 - Mňága
21.55 - Roh hojnosti
zahradě
& Žďorp On Stage
21:50 Comeback
23.40 - Silvestrovské
01.00 - Gorodok (20/20)
22:25 Mr. GS
smutky Jana Buriana
23:30 Talentmania
01.20 - Buty Ostravě
00.10 - Rodinné
00:00 Novoroční přípitek
02.15 - Silvestrovské smutky
stříbro
00:05 Hudební hity po půlnoci
Jana Buriana
00.30 - Čtyři živly
00:20 Bumerang
02.45 - Mississippi Queen
01.55 - Q
02:20 Best of MTV 2010
z Pohořelic
02.20 - Krásy evropského
03:00 Novashopping
pobřeží: Helsinky
03:20 To neznáte Hadimršku 03.10 - Grotesky
05:25 Novashopping
03.15 - U pokladny stál...
02.30 - Dobré ráno

06:10- Teleshopping
06:25- Pokémon:
Diamant a perla (24)
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
08:00- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
08:45- Koupím matku.
Zn.: Za babku
10:15- Dunston:
Sám v hotelu
11:55- Řidičák
13:35- Vidláci
15:35- Objekt mé lásky
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- Anna a král
22:45- Město
šílenců
00:45- Síla lásky
02:40- Volejte Věštce
04:25- Nikdo není dokonalý
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Sobota
06:15- Scooby
Doo
a piráti
07:25- Mickeyho
klubík I (23)
07:55- Doktorem
proti své vůli
09:40- Nebe a dudy
11:15- Wimbledon
13:00- Novoroční projev
prezidenta republiky
13:15- Přednosta stanice
14:50- Spiklenci
16:45- Kate a Leopold
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
Aktuální zpravodajství
19:40- Krimi plus
Publicistika:
rozhovory, komentáře,
analýzy
19:50- VIP zprávy
20:00- Roboti
21:40- Píseň pro nevěstu
23:25- Salton Sea
01:15- Nebe a dudy
02:50- Volejte Věštce
04:30- Nikdo není Silvestr

1.1. 2011

05.00 - Český
západ
05.25 - Identity
06.20 - Ta naše
povaha česká
06.50 - Mámo, táto,
obejmi mě
07.50 - Adam Václav
Michna
z Otradovic:
08.30 - Panorama
09.10 - Zdaleka
ne tak ošklivá,
jak se
původně zdálo
11.15 - Novoroční
koncert
Vídeňských
filharmoniků 2011
13.40 - Deset století
architektury
14.00 - Až já půjdu,
06:20 Senzační
povandruju
Spiderman
14.30 - Tajemství
06:45 Wallace & Gromit:
oceánu
Prokletí králíkodlaka 16.00 - The
08:10 Dobrý voják Švejk
Tap Tap
10:00 Zachraňte Willyho
16.30 - Novoroční
11:50 O statečném
ekumenická
krejčíkovi
slavnost
13:00 Novoroční projev
17.30 - Zamilovaná
prezidenta republiky
zvířata
Václava Klause
18.55 - Česká muzika
13:10 Anton Špelec,
na Žofíně
ostrostřelec
19.30 - Terra
14:35 Tučňáci
musica
z Madagaskaru (6)
20.00 - Čert
15:05 Nebojsa
a Káča
16:35 Ulice
18:00 O princezně Jasněnce 22.00 - 66 sezón
23.25 - Jesus Christ
a létajícím ševci
Superstar
19:30 Televizní noviny
20:00 S tebou mě baví svět 01.15 - Špalíček
B. Martinů
21:35 Když se setmí
02.15 - Zuzana
23:15 London
Stirská
00:50 Novashopping
a Gospel Time
01:10 Anton Špelec,
03.00 - Renesanční
ostrostřelec
zámky
02:30 Ptákoviny
jižní Moravy
03:50 DO-RE-MI
03.30 - Brno Open 2010
04:35 Stefanie III (10)
05:25 Novashopping
04.15 - Dance World 2010

05.00 - Lesní panna
06.15 - Film
o filmu
Zemský ráj
to na pohled
06.30 - Český
Honza
07.30 - Studio
Kamarád
09.40 - Láska
rohatá
11.10 - O víle
Arnoštce
12.05 - Zlatý oříšek 2010
13.00 - Novoroční
projev prezidenta
Václav Klause
13.30 - Doktorská
pohádka
14.20 - Novoroční
promluva
arcibiskupa
14.30 - Ducháček
to zařídí
16.00 - Dařbuján
a Pandrhola
17.20 - Jára Cimrman,
ležící, spící
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Zemský ráj to
napohled
22.00 - Taková normální
královská
rodinka
23.45 - Losování
Šťastných
deset a Šance
milion
23.50 - Cesta
do Vídně
a zpátky
01.20 - Rota diriguje
Rotu
02.45 - Přezůvky
s sebou
03.30 - Ducháček
to zařídí
06:20 Senzační
Spiderman
06:45 Roary:
Závodní auto (6)
07:00 Baby
Looney
Tunes (40)
07:20 Co nového
Scooby-Doo? II (12)
07:45 Skippy (16)
08:10 Poslušně hlásím
09:45 Zachraňte
Willyho 3
11:15 Ulice
12:40 Paní Zima
13:45 Tučňáci
z Madagaskaru (7)
14:10 Hodíme se k sobě,
miláčku?
15:55 Cesta do Ameriky
17:55 Vrchní, prchni
19:30 Televizní noviny
20:00 Město duchů
21:55 Základní
instinkt 2
23:55 Cesta do Ameriky
01:45 Novashopping
02:05 Zlatíčka
03:25 DO-RE-MI
04:10 Stefanie III (11)
05:00 Novashopping

05.00 - Zlatý oříšek
2010
05.50 - Návštěva
v ZOO
06.00 - Jeníček a Mařenka
06.40 - Zpívánky
06.45 - Trojčátka (1/26)
07.10 - Všechna rána světa:
07.30 - Studio Kamarád
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Saturnin (1/4)
11.40 - Zákulisí seriálu
Četnické humoresky
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Sváteční slovo
13.10 - Zimní víla
14.05 - Lékárníkových holka
14.35 - Vražda po našem
16.05 - Retro
16.35 - Čétéčko
17.00 - Hoby naší doby
17.30 - Tříkrálový koncert
18.25 - Etiketa
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
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Doktor pro
zvláštní případy
21.45 - 168 hodin
22.20 - Nikdo neměl diabetes
23.50 - Losování Sportky
a Šance
23.55 - Čétéčko
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Malé rodinné vraždy
02.00 - Na cestě
po Seychelských
ostrovech
02.25 - 168 hodin
02.50 - Žurnál Četnických
humoresek
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Poprvé...
06.00 - 66 sezón
07.25 - Cesty víry:
Arcibiskupské Vánoce
07.50 - Krásy evropského
pobřeží:
08.00 - Kultura.cz
08.30 - Panorama
09.10 - Hledání ztraceného
času
09.30 - Žijeme s vírou (1/26)
10.30 - Až já půjdu,
povandruju
11.00 - Přidej se
11.10 - Nedej se
11.30 - Chcete mě?
11.45 - Máte mě!
12.00 - Nesváteční
čas sváteční
12.30 - Náš venkov
12.45 - Království divočiny:
Kočkodani
husarští
13.15 - Kamera na cestách:
Cesta čaje
a koní (1/3)
14.15 - Mýty a fakta historie:
Napoleon
v Egyptě
15.10 - Kde bydlely princezny
15.30 - Svět umění: Životopisy
16.15 - Cesty víry
16.40 - Zpovědnice
17.20 - Vzkaz Marty Kottové
17.35 - Intolerance
18.05 - Tajemství tří králů
19.00 - Kde se vzaly betlémy?
19.30 - Kultura.cz
20.00 - Moje kulturní revoluce
20.55 - Na plovárně
s Petrem Novotným
21.20 - Ptáček
23.00 - Reportéři (1/8)
23.55 - Svět umění: Životopisy
00.40 - The Tap Tap
01.10 - Po stopách hvězd
01.40 - Vyvěste fangle
02.00 - Hledám práci
02.25 - Neznámí hrdinové Pohnuté osudy
02.50 - Říkají jim perpeťáci
03.35 - Trocha šafránu
z televizního
archivu

06:20- Scooby
Doo
a kletba Kleopatry
07:35- Mickeyho klubík I (24)
08:00- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:25- Hitlerovi
muži II (2)
09:25- Svět 2011
10:05- M*A*S*H (142)
10:30- M*A*S*H (143)
11:00- Partie
11:40- Receptář prima nápadů
12:35- VIP zprávy
13:10- Tanec na vlnách
15:05- Muž od Sněžné řeky
16:55- Zamilovaný profesor 2
- Klumpovi
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
Aktuální zpravodajství
19:40- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Táta v sukni
22:15- Zemřít mladý
00:15- Smrtící víkend
01:55- Volejte Věštce
03:35- Zemřít mladý
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Pro čtenáře...

Velkou vlnu zájmu u vás zatím vyvolala akce „VELKÁ
PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“, do které se zapojují
naši staronoví věrní čtenáři, ale
i ti úplně noví! Už celý měsíc od
pondělí do pátku v naší redakci prakticky nenašla dlouhá
chvíle, kterou by nepřerušil
telefon, e-mailová objednávka
či přímo osobní návštěva se žádostí o předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Na
všechny podobné výzvy jsme
pochopitelně zareagovali kladně a s patřičnou vstřícností, neboť jak se nese v závětří, právě
oddanost věrných čtenářů a také příliv nových předplatitelů
je tím, čeho je třeba si ponejvíc
vážit. A vězte, že my si toho vážíme a za veškerý váš zájem
všem moc a moc DĚKUJEME!
Věříme, že nejen vaši důvěru
v tom nadcházejícím
roce nezklameme.
Vždyť už dnes pro
vás chystáme hned
několik atraktivních
novinek a speciálních
překvapení, s nimiž
se vytasíme již v nejbližší době. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tak opětovně posiluje
pozici nejčtenějšího
týdeníku v regionu!

Pro čtenáře

Jak jsme již informovali několikrát, v roce
2011 čeká na čtenáře
nejoblíbenějšího média na Prostějovsku hned několik inovací,
které mají učinit naše periodikum ještě zajímavějším a hlavně
nahodimezi vámi, věrnými či nahodi

Pro čtenáře

27. prosince 2010

lými čtenáři opět o něco oblíbe- originálních receptů pro vánočnějším! V již patnáctém ročníku ní pečení, k níž jsme následnaší historie tak na vás vyruku- ně přidávali nejrůznější akce
jeme s kompletně
ším novým kabátem a vizáží, ale předevou
vším s obměněnou
tváří i celkovou
ně
podobou.
A máte
skutečně
na
co těšit!
Už jsme
také zmínici
li, že v těchto dnech pilně
poa hlavně neustále pra-SKÁ
usu
cujeme v redakci na inovaci
obměněného vzhledu v podobě Č
v rámci
moderní grafiky, zbrusu no- rubriky „DÁREK OD NÁS
vých i vylepšených stávajících PRO VÁS“ a naposledy jsme
rubrik včetně tradičního servisu byli zvědaví na vaši vánoční
plného aktuálních informací. výzdobu! Svůj epilog v tomto

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

20, kde se s našimi čtenáři dělíte
o své zážitky či příběhy z období
na přelomu starého a nového
roku.
soutěže
váDalší
vína
n budou následovat v novém...
BÍ,
s však poPředevším
kračujeme
s akcí
sl
obřích rozměrů se zcela
výstižným
titulem
„PŘEDPLATITELnSKÁ HOREČKA“,
v níž
se dočkáte nejen
T.G.M
zajímavých dárečků,
aletické
také váspot
čeká SOUTĚŽ
O VĚCNÉ CENY! Jak vyplývá
ze samotného názvu, „PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“
se zaměřuje na naše stálé, věrné a oddané

KDO ČTE VEČERNÍK,

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!

A chystáme pro
vás také řadu překvapení, s nimiž vás budeme seznamovat
pěkně postupně a popořádku...
V předvánočním čase jste mohli
skládat minikuchařku plnou

vydání píše také předvánoční
soutěž nejen pro děti s prodejnou „Hračky U Filipa“ a v neposlední řadě dostávají prostor
vaše „SILVESTROVSKÉ PŘÍBĚHY“,, které najdete na straně
BĚHY

Děláme radost... A MOC RÁDI!
Na adresu redakce se nám dostává řady ohlasů, názorů a podnětů i nejrůznějších reakcí. Je pochopitelné, že největší radost máme ve chvíli, kdy někomu pomůžeme, nebo uděláme radost... A
právě jeden takový pohled došel do schrány PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v minulých dnech.
Napsala nám jej čtenářka z Pavlovic u Kojetína a my jej opravdu s velkou libostí přetiskujeme v
neposkvrněném znění.
Vážení,
děkuji za zaslání dárku, je to Vánoční hvězda, se kterou jste mi udělali velikou radost. Jen na ni
hledím. Na vesnici není zahradnictví, tak ji nekoupím.
Přeji všem u Vás radostné svátky vánoční a do Nového roku stálé zdraví všem.
Vaše čtenářka Dolečková, Pavlovice u Kojetína.
Ještě jednou dík. Vyřizuje Klosová – pokladník

čtenáře,,
tedy předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A to ty
stále, i ty nové. Zejména právě
pro ně jsme totiž nachystali ojedinělou příležitost zajistit si pravidelný přísun našeho týdeníku,
získat dárek s bonusovou prémií
a ještě navíc možnost vyhrát některou z cen včetně lukrativního
hlavního menu v podobě barevného LCD TELEVIZORU! Víme totiž, co se sluší a patří, a že
právě věrnost v jakékoliv podobě
je potřeba ocenit.
Co je k tomu potřeba? Dá se
říct, že nic složitého. Stačí si
například přes přiložený kupón
zajistit 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 jsou 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

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

lety barevný televizor značky
SHARP! Zkrátka nepřijdou ani
další v „pořadí“, na něž čeká
například moderní elektronika,
nářadí pro kutily či výbava nejen
pro „sporťáky“. Připraveno je
i několik dalších zajímavých
cen, které určitě potěší každého,
kdo rád čte náš týdeník.
A myslíte, že teď už je jsme vyčerpali veškerou nabídku? Omyl!
Jako bonus jsme pro všechny
předplatitele připravili speciální
vědomostní či tipovací soutěž,
kterou jsme spustili již před dvě-

ma týdny a dnes pokračuje svým
třetím kláním. Upozorňujeme
že tato soutěž je ryze pro předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2011, tudíž do
slosování můžete být zařazeni až
po zaplacení příslušné částky,
současně však nijak nesouvisí
se závěrečným velkým slosováním, které proběhne na konce
ledna a do jehož osudí patří
každý předplatitel bez výjimky,
ať již soutěží nebo ne. Stačí tedy
pozorně číst a pak můžete snadno vyhrát!
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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-

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, zapojit již podruhé. 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 znovu vítězku, kterou se tentokrát stala Petra SOFKOVÁ, Podhradská 72, Plumlov, která tak
získává nejen zajímavou
prémii a předmět s propagačním logem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
ale TAKÉ PŮLROČNÍ
PŘEDPLATNÉ našeho
VE KTERÝ DEN VYCHÁZÍ VÁŠ OBLÍBENÝ
týdeníku.
A co bylo tou správnou
TÝDENÍK PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK?
odpovědí? PROSTĚJOVSKÝ Večerník má stanSvé tipy či zaručené odpovědi nám zasílejte na inzerce@vecerdardně 28 STRAN.
nikpv.cz, nebo telefonujte na číslo 582 333 433 a to do STŘEDY
Výherce se může dostavit
29. prosince 2010. Přesné číslo a již čtvrtého šťastného výherce
právě přímo na tuto uvezveřejníme opět v příštím vydání, kdy také přineseme pátou
denou adresu.
soutěžní otázku.
Blahopřejeme!

OTÁZKA PRO 4. KOLO

partneři soutěže „VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA:

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

MASÁŽÍ SALO &
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
EVA VÍTKOVÁ

užitkové předměty s propro
pagačním 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

Objednávejte osobně či písemně přes přiložený kupon, ale i na telefonním čísle 582 333 433,
nebo e-mailu inzerce@vecernikpv.cz a to NEJPOZDĚJI do STŘEDY 26. 1. 2011!
Jedině tak budete zařazeni do VELKÉHO slosování o spoustu cen včetně HLAVNÍ výhry,
kterou je TELEVIZOR LCD ZNAČKY
věnovaný marketingovou společností
Prostějov!
P
Ve hře je i atraktivní druhá a třetí cena,
ale také spousta dalších hodnotných cen a dárkových předmětů!

Kultura & zábava

27. prosince 2010

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free.
www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje
změnu sídla z ul. Lidická 86,
PV na HACAROVA 2, PV - zabezpečuje pro tělesně postižené
občany a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná WC křesla, pevná a pojízdná
chodítka, sedačky do vany,
francouzské hole. Půjčování
zajištěno po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Informační centrum
pro mládež Prostějov
V průběhu vánočních prázdnin
tj. do 2. ledna 2011 bude Informační centrum pro mládež Prostějov zavřeno.
Sportcentrum
– DDM Prostějov pořádá
pro děti i dospělé:
JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ
ZÁJEZDY s výukou lyžování
pro děti - 8.1.2011 - Jeseníky
(podle sněhových podmínek).

Přihlášky a platby: na Sportcentrum
–
DDM
do
17.12.2011. Cena: 290,-Kč/
osoba (cena za dopravu). Pedagogický dozor zajištěn po celou
dobu zájezdu. Výuka lyžování
pro děti proběhne v dopoledních hodinách pod vedením instruktorů (výuka lyžování je v
ceně zájezdu).
Další zájezdy: 22.1.2011,
12.2.2011, 5.3.2011. Předpokládané lyžařské areály: Dolní
Morava, Hynčice, Paprsek, nový areál Kouty nad Desnou. Informace: Sportcentrum – DDM
582 332 296, 582 332 297, email:tzajickova@sportcent
rumddm.cz, Mgr. Dalibor Ovečka 604 821 175
JARNÍ PRÁZDNINY NA
HORÁCH - 13.3. – 18.3.2011.
Místo konání: Hynčice pod Sušinou. Ubytování : HOTEL
POD ZVONEM a UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA. Závazné
přihlášky: Sportcentrum –
DDM, Olympijská 4, Prostějov. Pedagogický dozor a sportovní instruktoři jsou k dispozici po celou dobu tábora. Informace: tel. 582 332 297, 582
332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, Jiří
Novák 776 583 694
Relaxační tábor u moře –
ŘECKO Neos Marmaras 17.6 – 26.6.2011. Místo konání: Chalkidiki - Neos Marmaras. Ubytování: penzion.
Strava: rozšířená česká polopenze. Pedagogický dozor je k
dispozici po celou dobu tábora.
Informace: tel. 582 332 297,
582 332 296, e-mail: tzajicko-

KUPÓN č. 51
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

va@sportcentrumddm.cz, Jan STĚJOVSKÝCH FOTOGRAZatloukal 777 311 108.
FŮ si Vás dovoluje pozvat na
výstavu fotografií Josefa
Sdružení Šance – sdružení ro- FRANCE, Luďka MAŘÁKA a
dičů a přátel hematologicky a Ivo SNÍDALA „INSPIROonkologicky nemocných dětí, VÁNÍ PŘÍRODOU“. Výstava
o. s. ve spolupráci se Středomo- probíhá v budově SOU obravskou nemocniční a. s. – Ne- chodního v PV do 3.1.2011.
mocnice Prostějov pořádají výstavu fotografií dětí, které se Kavárna GALERIE Národléčily na Hemato-onkolo- ního domu v Prostějově. Výgickém oddělení FN v Olo- stava Hommage à W.W. JIŘÍ
mouci „NA POUTI ZA ZDRA- HASTÍK Olomouc, ČR, RUVÍM“. Výstava potrvá do 2. DOLF SVOBODA, Vídeň, Raledna 2011.
kousko – OBRAZY. Výstava
potrvá do 27.1.2011.
Regionální informační centrum v prostorách prostějovŘímskokatolická farnost
ského zámku:
Povýšení sv. Kříže
Otevírací doba RICu je:
v Prostějově a Řád MilosrdPondělí – pátek: 9.00 – 17.00
ných bratří v Prostějově
hod.
Vás srdečně zvou v sobotu 1. 1.
Sobota, neděle: 9.00 – 12.00 2011 od 18.00 hod. na Novorohod.
ční koncert - J. S. Bach, A. ViVstup je zdarma.
valdi, G. F. Händel a další. OnKontakt: Regionální informa- dřej Mucha – varhany, Magdační centrum
lena Vlasáková – zpěv. V kostePernštýnské nám. 8, Prostějov le sv. Jana Nepomuckého (u
Tel.. 582 329 723
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 maProgram MC Cipísek
turitních ročníků. Celým večeBěžný provoz po vánočních rem bude provázet kapela NOprázdninách začíná 3.1.2011
VIOS.
Předporodní kurz, baby masáže, těhotenské cvičení a cvi- ČČK Seloutky Vás zve na tračení s miminky - nové kurzy diční Silvestrovskou veselici.
opět od 19. ledna 2011, infor- Začátek ve 20.00 hod. v sále
mace a přihlášky Bc.Pavlíková OÚ Seloutky. Hraje skupina
tel. 728233904
FONTÁNA. Závazné přiMC Cipísek přeje všem
hlášky tel. 603 376 005 p.
rodinám šťastný vstup
Šmídová.
do nového roku.
Pan Josef Novotný srdečně
GALERIE S a SPOLEK PRO- zve na VÝSTAVU BET„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
UPOZORNĚNÍ! Do pondělí
3.1. je kancelář SONS z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

LÉMŮ 2010. Výstava trvá do
27.12. – 14.00 – 17.00 hod. ve
společenském sále nad hasičskou zbrojnicí Brodek u PV.
Poskytovatel osobní asistence Podané ruce, o. s. Projekt OsA
Frýdek - Místek oznamují od 1.
12. 2010 novou adresu. Dosavadní kancelář na Fanderlíkově
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.

Kino Metro 70

Pondělí 27. prosince:
Centrum obdrží 27 Kč. Děkuje- 17.30 Princ z Persie
me! www.tyflocentrum-ol.cz
– Písky pouště
Americký výpravný
DOMOVNÍ SPRÁVA
dobrodružný velkofilm
PROSTĚJOV, s.r.o
20.00
Dívka,
která si hrála
VÍCEÚČELOVÁ HALAs ohněm
ZIMNÍ STADION
Švédský thriller
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY A VEÚterý 28. prosince:
ŘEJNOST
ÚTERÝ 28.12.
17.30 Princ z Persie
10:30 - 12:30 HODIN
– Písky pouště
STŘEDA 29.12.
20.00 Dívka, která si hrála
10:30 - 12:30 HODIN
s ohněm
ČTVRTEK 30.12.
Středa 29. prosince:
14.00 - 16:00 HODIN
17.30 Princ z Persie
PÁTEK 31.12.
– Písky pouště
11.00 - 13:00 HODIN
20.00 Dívka, která si hrála
SOBOTA 1. 1. 2011
s ohněm
14.30 - 16:00 HODIN
SOBOTA 2. 1. 2011
Čtvrtek 30. prosince:
11:00 - 13:00 HODIN
17.30 Princ z Persie
– Písky pouště
20.00 Dívka, která si hrála
s ohněm
Pátek 31. prosince:
Nehrajeme
Sobota 1. ledna:
Nehrajeme
Neděle 2. ledna:
17.30 Záměna
Americká komedie
20.00 Záměna
Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub DUHA

Taneční klub Jiřího Šindlera
pořádá taneční kurz pro dospělé, Dům služeb na Olomoucké ul. Zahájení v pátek
14. ledna 2011 v 19.00 hod.

Pátek 31. prosince:
20.00 – 02.00 SILVESTR
Taneční zábavou a novoročním přípitkem

VEŘEJNÁ SBÍRKA TYFLOCENTRA OLOMOUC "POMÁHÁME
NEVIDOMÝM". POMŮŽETE I VY?
Odešlete prosím dárcovskou
SMS ve tvaru DMS BILEDNY
na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Tyflo-

Simetrix
Simetrix

Správná odpověď z č. 49 Na snímku je Kovařikova vila, nám. Padlých hrdinů. Vylosovaným výhercem
se stává paní Kolářová, Tylova 24, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 4. ledna 2011, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 10. ledna 2011.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37,
TEL: 582 346 300

Sobotní prodej!
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Pátek 31. prosince:
DJ Aleš Drapač (Doctor)

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. Marně si budete ve zbytku roku lámat hlavu
nad tím, jaké předsevzetí byste vymysleli. Víte co? Nechte to být,
stejně byste žádné nedodrželi. Místo toho si užívejte, buďte v pohodě.
Býci - 21.4.-21.5. Konec roku vás nezastihne zrovna ve formě, budete roztržití. Na základě této skutečnosti se dopustíte několika
chyb, které pak budete žehlit hodně dlouho. Vyhýbejte se návštěvám.
Blíženci - 22.5.-21.6. Několik lidí z vašeho blízkého okolí na vás
šije pořádnou boudu. Budete muset zvýšit ostražitost, abyste do
léčky nespadli jako malí kluci. Pokud vše odhalíte včas, budete se
smát.
Raci - 22.6.-22.7. Chybí vám originální plán k tomu, jak a kde
strávit Silvestra. Pomůže vám však nečekané pozvání od přátel,
kteří mají k dispozici hned několik řešení. Jedno z nich se vám bude určitě líbit.
Lvi - 23.7.-23.8. Nějak vám nepůjde práce od ruky, dostanete se do
časového stresu. Naštěstí máte okolo sebe lidi, kteří zaskočí v pravou chvíli a pomohou. Vezměte si radši dovolenou a nezaclánějte.
Panny - 24.8.-23.9. Pořád vám chybí někdo, komu byste se mohli
vyplakat na rameni. Oslavy závěru roku půjdou mimo vás, nebudete mít prostě náladu. Ovšem takzvanou tichou vrbu byste najít
měli.
Váhy - 24.9.-23.10. Před samotným koncem roku uděláte něco, co
bude mrzet vás i vaše přátele. Půjde o totální trapas, který jen tak
nevyžehlíte. Jestli můžeme radit, nechte to být a zmizte.
Štíři - 24.10.-22.11. Dáte si hodně těžký úkol, k jehož splnění budete rozhodně potřebovat někoho druhého. Sami se do toho nepouštějte, to by byla hotová sebevražda. Ten dotyčný je blízko vás.
Střelci - 23.11.-21.12. Blížící se Silvestr přinese do vašeho života
hotové zemětřesení. Potkáte někoho, se kterým se promilujete do
Nového roku. Po vystřízlivění se ovšem dejte znovu do běžné
práce.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Ještěže máte při sobě lidi, kteří vám v
pravý čas podají pomocnou ruku. Nyní ji budete potřebovat, některé problémy prostě sami nezvládnete. Například zaplacení dluhu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Měli byste se ozvat tomu, s kým si toho máte
hodně co říct. Po celý rok jste na sebe jen zhlíželi a pěkné slovo si
nevyměnili. Je načase všechno změnit a uzavřít příměří.
Ryby - 20.2.-20.3. Prožijete bouřlivého Silvestra, na kterého rozhodně nikdy nezapomenete. Horší bude ovšem probuzení do
Nového roku. Bude vás strašně bolet hlava, navíc vás čeká spousta práce.

27. prosince 2010
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UZÁVĚRKA
PLOŠNÉ
INZERCE
PRO ČÍSLO 1/2011
JE VE ČTVRTEK
30. 12. 2010
v 10:00 HODIN!
ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023,
NEBO PIŠTE
NA E-MAIL:
pvbila@seznam.cz

I při oddlužení lze
přijít o střechu
nad hlavou
Paní Marie žila se svou nemocnou
matkou v rodinném domku, který
vlastnila. Málem však o vlastní střechu nad hlavou přišla. Její neuvážené půjčování na cokoliv nakonec
vedlo k propastné výši dluhů 600 tisíc
korun. Marie si uvědomila, že je v
prekérní situaci a chtěla ji řešit. Dům
sice znalec ocenil na hodnotu 650 tisíc a prodej domu se tak jevil jako
jedna z možných variant úniku z dluhové pasti. Ale co s maminkou? I
kdyby přece jen dům prodala, prodej by trval dlouho. Marie by se sice
zbavila dluhů, jenže bydlet se musí.
Navíc pronájem bytu také něco stojí
a spolkl by převážnou část Mariiných měsíčních výdajů.

Marie byla zvyklá surfovat na internetu, a proto věděla o možnosti oddlužení. Radikálně se rozhodla podat návrh
na oddlužení na Krajský soud v Ostravě. Vyhledala opět pomocí internetu
společnost Abivia s.r.o., která tyto návrhy podává. Pracovníci společnosti ji se
vším pomohli a do čtrnácti dnů bylo
jméno paní Marie zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Vzhledem k tomu,
že insolvenční zákon umožňuje se fyzické osobě nepodnikateli oddlužit buď
na základě splátkového kalendáře, který je na dobu nejdéle pěti let anebo prodejem majetkové podstaty, čekala paní
Marie, jak se bude dále situace vyvíjet.
Krajský soud návrh na oddlužení posoudil a paní Marii oddlužení povolil.

Po 30 dnech, kdy se věřitelé přihlašují
o své peníze, se setkala s insolvenčním
správcem, kterého jí soud přidělil. Marii při tomto setkání čekal šok. Insolvenční správce jí sdělil, že bude požadovat prodej nemovitosti a Marii se
zhroutil celý svět.
Marie měla ale velké štěstí. V ten samý
den, kdy absolvovala přezkumné jednání, se sešli její věřitelé. Jeden z věřitelů postup insolvenčního správce neschvaloval, s prodejem nesouhlasil a zablokoval ho. Soudce pak na základě této skutečnosti rozhodl o plnění oddlužení formou splátkového kalendáře.
Marii se ulevilo, věděla, že o svůj domeček nepřijde a bude v něm spolu s
maminkou nadále bydlet.
–in-

PV Veèerník,
Olomoucká 10, Prostìjov

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

Najdete nás na adrese:

www.vecernikpv.cz

Reality
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

realityarea@volny.cz

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

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

www.jhreality.cz

Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU

BYTY- PRODEJ
2+1 s lodžií, os. vl., ul. Brněnská, PV, 3. p.
60m2
Cena: 935 000Kč

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

REALITNÍ
KANCELÁŘ
JH REALITY
VÁM PŘEJE
VESELÉHO
SILVESTRA
A ŠŤASTNÝ
A ÚSPĚŠNÝ
ROK 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronájem plech. sklad. haly 150m2, ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem 200m2 nebyt. prostor v objektu
bývalé stodoly v Prostějově Domamyslicích.
Vhodné na sklad, lehkou výrobu, dílnu atd.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 5000Kč/měs. + služby
Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

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

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

Přejeme Vám radostné
Vánoce a pevné zdraví
a štěstí
v novém
roce 2011!

Prostějov - Čechovice
POSLEDNÍCH 5 DOMŮ K PRODEJI ZA
VÝJIMEČNOU CENU!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím stáním, obytná plocha 100 m2. Pozemek 170
m2.
Cena: Kč 2.790.000,-

S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
Prostějov, ul. Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra města. Dům k opravě, možnost rozšíření do
podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část.
podsklepeno. Zast. plocha 109 m2.
Cena: Kč 841.000,-

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

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

Foto každého bytu najdete na:

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
DB 2+1 s balk. a šatnou, 4. p. cihl. domu, sam. měřidla, 50 m2. Střecha po rek.,
top. 2x WAF, níz. měs. nákl.
Po dohodě. Cena 595.000 Kč
OV 3+1 s balk., Kostelec n. H., 3. p. s
výtah., po rek., 72 m2.Cena 1.200.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1, PV-Pod Kosířem.
Cena 6.000 včetně en.
Podkrovní 3+1, 2. p., 145 m2, PV - Wolkerova.
Cena 11 000 Kč/měs. vč. en.
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.260.000Kč
Pronájem obchodu 11m2, PV centrum.
Cena 4.200/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
140 m , momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m
1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.jhreality.cz

www.realitycz.net

Prostějov, Krátká ul.
Prodej většího stavebního místa poblíž centra.
Krásná zahrada se starším RD (k demolici).
Pozemek o výměře 1512 m2, veškeré inž. sítě.
Cena: Kč 3.090.000,S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
Určice, okr. Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž,
terasa, dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné
měřiče energií. Zast. plocha vč. dvora 382 m2,
zahrada 84 m2.
Cena: Kč 1.290.000,-

BYTY – PRODEJ:
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,
2
50 m
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,-

BYTY – PRONÁJEM:
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
3+1, nám. Spojenců Kč 6.900,-/měsíc + inkaso

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

27. prosince 2010

17

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

POCHLUBILI JSTE S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU?...

První cena míří k Zahradníčkům
V rámci naší nové rubriky
„DÁREK OD NÁS PRO VÁS“
připravila redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku speciální „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZDOBU“, které se právě dnes dostává svého vyhodnocení. Na
ocenění se mohou těšit TŘI
NEJLEPŠÍ, jenž obdrží nejen
poukaz na půlroční předplatné

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ale i další zajímavé ceny!
Posílali jste vyzdobené nejrůznější části domu, bytu a zahrady, nazdobené betlémy, věnce,
děti, ale i zvířata ve vánočních
oblečcích... Do soutěže se
mohli zapojit nejen jednotlivci, ale i veškerá zařízení či organizace, ale také města a obce! Celkem přišlo 77 snímků,

které byly dle pravidel soutěže
zařazeny do soutěže a následně porotou naší redakce vyhodnoceny.
Nejvíce hlasů od nás zcela jednoznačně obdržela série fotografií s příznačným názvem
„Santas little helper“, kterou
nám zaslala Klára Zahradníčková z Prostějova. Na druhém
místě se umístil pejsánek Jitky

Hebelkové z prostějovské části
Drozdovice a třetí příčku obsadila výzdoba Jiřího Paula
z Prostějova. Trojice výherců
se může těšit na hodnotné ceny od našich partnerů, upomínkové předměty s logem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a také předplatné našeho týdeníku na prvních šest
měsíců roku 2011. „Balíčky“

pro všechny oceněné budou
připraveny přímo v redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v Olomoucké ulici 10,
a to od ÚTERÝ 28. PROSINCE 2010.
Všem, kdo zaslali své snímky,
děkujeme za přízeň a věříme,
že s námi zůstanete i nadále.
Na výherní fotografie se podívejte v následující galerii....

MOŽNÁ JSTE OSLNILI POROTU A VYHRÁLI PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU I ZAJÍMAVÉ CENY !

Klára Zahradníčková, Krokova 26, Prostějov

... a my už pokračujeme

v dalším dílu rubriky
„DÁREK OD NÁS PRO VÁS!“
Před dvěma týdny poprvé, minule podruhé a dnes potřetí - přichází k vám Ježíšek PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku!
Svátky vánoční, s nimiž do českých luhů a hájů stále
chodí, nebo alespoň má, pohoda, radost a štěstí, totiž nekončí ani včerejším „Štěpánem“. Alespoň ne na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde začal ten
náš Ježíšek rozdávat dárečky ještě před Štědrým dnem
a ve svých skutcích vydrží ještě o pár dnů déle, než tomu
je obvyklé! Na dárky a překvapení se tak můžete těšit
nejen dnes, ale třeba i dalších číslech nového roku...
Na stránkách našeho týdeníku totiž 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! Následně jsme ocenili nápadité občany prostějovského regionu, aby se dnes dostalo na všechny ty, co
umí zapátrat v paměti, nebo v historickém archívu...
Připravili jsme si totiž na vás jednu takovou malou záludnou otázku:

„JAK SE JMENOVALA HVĚZDA
SILVESTROVSKÝCH VYDÁNÍ Z PŘELOMU
TISÍCILETÍ AGENTURY HÓSER,
KTERÁ PUBLIKUJE SVÉ ČLÁNKY
VŽDY NA STRÁNKÁCH
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU?“
Dáme vám i tři nápovědy:
a) Michal Tkadlena
b) Petr Kozinka
c) BOŘIPUCH KRKOVIČKA

Jiřina Hebelková,
Drozdovice 28
Prostějov

Na vaše odpovědi, které můžete zasílat zasílejte na adresu redakce: PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, nebo na
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz čekáme do čtvrtku 30. prosince. Na ocenění se mohou opět těšit tři šťastlivci, tentokrát
vylosovaní z osudí správných odpovědí. Ti obdrží poukaz
na půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a další zajímavé ceny.

Jiří Paul,
Šárka 24,
Prostějov

A nezapomeňte, s úsměvem jde všechno líp!

HLAVNÍ CENY PŘIVÁLY I „JEŽÍŠKOVSKOU“ RADOST
Předvánoční soutěž o hračky napsala svůj epilog. Ale pozor - už se chystá další díl!
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM. PÁR CEN ČEKÁ JEŠTĚ NA SVÉ VÝHERCE
stromečků zazvonil stromeček,
napsala svůj epilog i naše
„předvánoční
soutěž“
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a prodejny „HRAČKY
U FILIPA“, sídlící v prostějovské
ulici Újezd. Při pohledu do
minulosti se sluší poznamenat,
že v pořadí již šesté pokračování
přilákalo tradičně více než slušný
zájem nejen u našich čtenářů,
ale i kupujících ve výše zmíněné
prodejně, která je titulárním
partnerem soutěže. Nakonec
jsme zaregistrovali celkově
956 správných odpovědí, což
atakovalo historický rekord,
který ovšem nakonec zůstal
o několik desítek hlasů
nepřekonán! „Z rostoucího
zájmu máme pochopitelně
velkou radost. Potvrdilo
se, že soutěž již má svoji
tradici. Všem moc děkuji,“
reagoval na uvedená čísla
majitel hračkářství
Lubomír Chyba. Díky
jeho vstřícnosti jsme
mohli v předvánoční
rozdat
Výherkyní závěrečného kola soutěže s pro- s o u t ě ž i
dejnou Hračky U Filipa se stala Kristýnka dohromady 70(!) cen
v celkové hodnotě vyšší
Šťotová z Přemyslovic.
y

Ať chceme, nebo nechceme, tak
ten krásný
vánoční čas
pomalu
odeznívá.
Ještě než
u všech

F o t o r epp o r t á ž
Fotoreportáž

jak 13.000 korun! Jedna
z nich se přitom mohla
hrdě pyšnit přívlastkem
„HLAVNÍ“, když se
její majitelkou stala
paní Jarmila Pitelová
z Kelčic. Přímo na
akumulátorovém
vozidle pak odjel z její redakce
d kce
vnouček Míša.
Největší
zpravodajský
a společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve
spolupráci s prodejnou „Hračky
U Filipa“ připravil v letošním
předvánočním období už šestou
soutěž tohoto druhu, která
měla tentokrát kvarteto šancí
na výhru. Ve třech základních
kolech se rozdělovala desítka
cen, v závěrečném finálovém
pak rovnou jednou tolik.
Nádavkem pak proběhlo velké
„vánoční“ slosování, v němž
jsme rozdělovali dalších dvacet
„dárečků“, které věnovalo právě
hračkářství „U Filipa“.
Pro akumulátorovou motorku
si nakonec přijela celá rodina
Pitelů. „Dorazili jsme z Kelčic
pro tu hlavní cenu,“ hlásili nám
ve dveřích. Už na první pohled

na nich bbylo
lo vidět,
idět že z výhry
ýhr
mají obrovskou radost. „Sice
už jsme nějakou tu drobnou
cenu vyhráli, ale něco takového
nás ještě nepotkalo,“ svěřila se
žena, na kterou se štěstí usmálo,
Jarmila Pitelová. „Jsem strašně
překvapená! Mám opravdu
hrozně velkou radost a hlavně
tady malej kluk,“ dodávala
s úsměvem. Tříletý Míša už se
přitom pomalu šinul k vozítku.
Zprvu nesměle, při fotografování
dokonce působil i stydlivě, ale
zato o to více natěšeně. „Budu
jezdit hned,“ špitnul.
Pro druhou cenu si přijela
takřka na poslední chvíli Renata
Navrátilová ze Stražiska,
třetí největší výhra pak náleží
Martinovi Schönfeldovi
z Kostelce na Hané. Radost jistě
budou mít i noví majitelé dalších
cen, z nichž některé ještě na své

majitele stále
m
čekají v útrobách
če
redakce. Příležitost
re
k vyzvednutí máte
ood dnešního dne
aaž do čtvrtku
330. prosince
2010. Přehled
20
zbývajících
bý ajících jmen výherců najdete
v rámečku na jiném místě této
strany.
Na samotný závěr tu pro
vás máme avizované malé
překvapení. Po úspěchu všech
šesti předchozích dílů se dá
očekávat, že o hračky se na
stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nesoutěžilo 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. „„Chtěl bych ještě jednou
poděkovat všem soutěžícím za
jejich účast a redakci Večerníku
za přínosnou spolupráci. Mohu
slíbit, že se nesetkáváme určitě
naposledy,“ potvrdil majitel
hračkářství „U Filipa“L. Chyba.
Už dnes je tak jisté, že již brzy

jak jsme předali ceny...

PŘI VELKÉM LOSOVÁNÍ SOUTĚŽE S PRODEJNOU „HRAČKY U FILIPA“ SE USMÁLO ŠTĚSTÍ NA TYTO VÝHERCE:
1. cena
Jarmila
PITELOVÁ
a tříletý Míša,
Kelčice

2. cena
Renata NAVRÁTILOVÁ, Stražisko

3. cena
Martin SCHÖNFELD, Kostelec na Hané

budete mít znovu možnost vyhrát
v našem týdeníku některou
z hodnotných a atraktivních cen.
V předloňském roce otevřená
prodejnavprostějovskéuliciÚjezd
disponuje širokým sortimentem
hraček, které jsou zákazníkům
k dispozici ve dvou podlažích
prodejny. V prvním patře jsou na
výběr aktuální sezónní hračky,

v přízemí si pak můžete vybrat
z takzvaného “outletu” - jedná
se o výprodej hraček starších
modelů, s poškozenými obaly či
hračky z různých výstav.
Dodejme, že podrobnosti
k dalšímu pokračování soutěže
s prodejnou „Hračky U Filipa“
zveřejníme včas na stránkách
našeho týdeníku.
-pk-

NEVYZVEDNUTÉ CENY ČEKAJÍ
NA TYTO VÝHERCE:
Adam SCHÖNFELD, Kostelec na Hané
Milana ZAPLETALOVÁ, Mlýnská 16, Prostějov
Martina JANEČKOVÁ, Krasická 53, Prostějov
Ludmila ČECHOVÁ, Tylova 42, Prostějov

Reality
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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

2

LOV, pozemek 525 m ,
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

◘ 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
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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

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

1.360.000Kč

DOMY

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

246.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
439.000Kč
739.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
189.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Kostelec
690.000Kč
3+1 Vřesovice zahrada1000m2
648.000Kč
RD 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

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

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

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

www.cmreality.cz

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 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

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

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 5.600.000Kč.
* 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.
* PRONÁJEM zavedeného baru v Mostkovicích,
na frekventovaném místě u hlavní silnice Prostějov
– Plumlov. Kapacita 23 míst, volné od 1.1.2011
Nájemné 10.000Kč/měs.
Tel.:606 922 838
BYTY

2+1, DB, Belgická, panel, 54m2, byt i dům po
rekonstrukci.
Cena 990.000Kč
CENA K JEDNÁNÍ !!
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* DOPORUČUJEME * Prodej stavebního pozemku v Plumlově o výměře 1200m2. Pozemek je
kompletně, nově zasíťován a nachází se v jedinečné a
žádanélokalitě.
Cena1.750.000Kč.
* 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

Řádková inzerce
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reality

reality

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

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

Koupím stavební pozemek s možností
okamžité výstavby. Prostějov a okolí.
777 231 606.

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 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 nebyt. prostory 90 m2 a 45
m2 na hl. ulici v PV. Výlohy, vhodné
na obchod kadeřnictví, kanc. 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

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.
Pronájem bytu v RD 2 + kk, zařízený,
Seloutky. Volný ihned. 5.500 Kč vč. ink.
Vhodné pro dvě osoby. Tel.: 773 689
221.
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.
Prodám garáž, Brněnská ul. (naproti
Fiat Rolný), el., voda v areálu, cena dohodou. Tel.: 606 702 732.
Pronajmu DB 1 + 1 ul. Tylova, 40 m2.
Tel.: 721 127 830.
Pronajmu 2 + 1, 3 + 1, 723 565 897.

práci
nabízí
Přijmeme asistenta/ku do kanceláře v
Prostějově. Výdělek 30.000 Kč. Tel.:
737 38 76 71.
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.
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
Do zavedeného salonu v centru PV
přijmeme kadeřnice na ŽL nebo dohodu a pedikérku na ÝŽL. Tel.: 774 875
201.

Do PV pobočky hledáme spolupracovníky pro práci v kanceláři. Inf. na
tel.: 731 565 119

gratulace

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

Přijmeme spolupracovníky do kanceláře v PV. Tel.: 776 248 323.

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

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

Dne 27. prosince 2010
oslaví krásné 91. narozeniny
naše maminka,
babička, prababička,
paní Marta PLAČKOVÁ
z Doloplaz.
Chtěli bychom jí touto cestou
popřát hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Děti Arnošt, Marta,
Leo a Irena s rodinami.

Pronajmu garáž na ul. Krasická v PV.
Tel.: 732 215 683.
Prodám byt 98 m2 možnost 2,5 + 1 nebo 3 + kk. 1. patro, cihla, 880.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.
Prodám stavební pozemek v obci
Myslejovice, 480 m2, cena 120.000 Kč.
Tel.: 739 77 11 98.
Prodám novou garáž na ul. Myslbekova
(sídl. Západní). Leden 2011. Tel.: 777
011 148.
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.

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.

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

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov

Nebank. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.
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

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.

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

Stolařství
V.
JANČÍK,
Domamyslická 104, PV, tel.: 604
820 358. Zakázková výroba nábytku, obložení a plotů (i všechny stol.
práce vč. oprav).
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.
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

Dne 27. prosince 2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milované maminky,
babičky, prababičky,
paní Marie MOUDRÉ
z Víceměřic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

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 25. prosince 2010
uplynulo 9. roků od úmrtí
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ
ze Smržic.
Stále vzpomínají děti s rodinami
a manžel

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.
Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, plesu. 608 539 783.
ODTAHOVÁ SLUŽBA,
tel.: 606 645 732
Přeprava vozidel, strojů, zařízení!
Základ 500 Kč pak jen 10 Kč/km!
Vyřazení vozidel z evidence – ekolikvidace!

Dne 29. prosince 2010
vzpomínáme 5. výročí
nedožitých 86. narozenin
paní Jarmily ZOUBKOVÉ.
Syn Lolek s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá

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

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.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.

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.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
vás
přivítají
v prostorách
SPOLEČENSKÉHO

Dne 17. prosince 2010
jsme vzpomenuli
25. výročí nedožitých
90. narozenin
pana Richarda VAVERKU
z Vrahovic.
Vzpomíná syn
Richard s rodinou.

DOMU
v Komenského ul.,

Karel Sochor

Prostějov

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
PRODEJ
-krbových
vložek

-kamen
- příslušenství
ke krbům

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

ŘÁDKOVÉ INZERCE
PRO ČÍSLO 1/2011
JE VE ČTVRTEK

v 10:00 HODIN!

Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

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

UZÁVĚRKA

30. 12. 2010

služby

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.

Prodám orbitreck. Cena 1.900 Kč.
Tel.: 737 553 172.

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

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

! ! ! NOVINKA ! ! !
Dnes požádáte, zítra ji máte.
Na příjem nebo na zástavu.
Spolupráce možná.
Bez poplatků. T. 774424671.

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.

Koupím byt 3+1 v domě s výtahem, v
osobním vl. Platím hotově. Tel.: 777
602 873.

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

! ! ! PENÍZE ! ! !
Na příjem nebo na zástavu.
Bez poplatků a ručitele.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 776 494 459

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

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.

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.

NEUSPĚLI JSTE?
! U NÁS ANO !
Bez poplatků do 24 hodin.
Schválení na kanceláři.
Tel.: 777 265 285

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

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 byt 2 + 1, 56 m2, na Sídl.
svob., 8.000 Kč. vč. energií. Tel.: 773 67
27 99.

finance
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Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

PŘEJEME
VŠEM
STÁLÝM
A BUDOUCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
VESELÉ
VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

- stavba
a rekonstrukce
bytových jader
- pokládka

obkladů
a dlažeb
- koupelny na klíč
- balkony, terasy

Mob.: 604 259 957
www.keramika-krby.cz

poděkování
Klub stomiků o.s., Prostějov, děkuje
touto cestou městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory ve
výši 10.000 Kč, která byla využita na
činnost klubu a jejich členů.
Lazariánský servis přeje všem klientům do nového roku 2011 hodně
zdraví a štěstí.

Vaše příběhy...
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JAK VYPADÁ VÁŠ NEVŠEDNÍ SILVESTR?

Psali jste nám - teď HLASUJTE!
Jak jsme vyhlásili v minulých číslech, určitě každý z našich čtenářů
prožil v minulosti při silvestrovských oslavách něco originálního.
Mohlo jít o kuriózní příhodu, náhodné seznámení, pomoc v nouzi
nebo o jinou naprosto nečekanou
událost. Proto jsme vás vyzvali, že
pokud nějakou takovou příhodou
disponujete, popište nám ji, rádi
ji zveřejníme v „silvestrovském“
čísle PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které vychází právě
dnes, v pondělí 27. prosince 2010,

tj. čtyři dny před posledním dnem
roku.
Současně jsme také deklarovali, že
tři nejvtipnější, nejzajímavější a
zároveň nejoriginálnější příhody
odměníme hodnotnými cenami. To
je sice pravda, my už máme jasno,
kdo od nás obdrží nejeden dárek,
ale rozhodli jsme, že do ohodnocení
zapojíme také vás! Jestliže se vám
tedy některý z příběhů, uveřejněných na této straně líbí, zašlete
nám na níže uvedenou e-mailovou
adresu zprávu a my právě dané-

mu příspěvku přičteme hlas. Kdo
obdrží nejvíce takových „bodíků“,
může se těšit na HLAVNÍ VÝHRU,
která ještě ze záměrných důvodů
zůstává v taJnosti.
Takže, NEVÁHEJTE a HLASUJTE!
Své tipy můžete posílat na adresu
redakce v Olomoucké ulici číslo
10, nebo na e-mailovou adresu:
inzerce@vecernikpv.cz a TO DO
ČTVRTKU 30. PROSINCE 2010!
Úspěšné dopisovatele zveřejníme v
příštím čísle našeho týdeníku.
-red-

Ztráta nejen přátel
Před pár lety jsem strávil Silvestra se
svými kamarády v jednom baru poblíž
náměstí T. G. M. Dorazil jsem asi tak
kolem osmnácté hodiny a již zde bylo
pár kamarádů. Po nějaké té chvíli jsme
již byli všichni a zábava pokračovala.
S tím, jak čas plynul, rostla hladina
alkoholu v mé krvi, což se dost projevovalo. Během večera nás navštívili
spolužáci, které jsem uvítal hlasitým

křikem před barem a v tričku (hřálo
mě u srdce...). Před půlnocí se objevila i sestra se svými kamarádkami a to
jsem byl již opravdu, jak se říká, společensky unaven. Z tradičního půlnočního ohňostroje si pamatuji jen matný
červený záblesk. Poté jsme se vrátili
zpět do baru a poté si to už nepamatuji, neboť jsem tam usnul. Jaké bylo
mé zděšení, když jsem se probudil a

rozhlédl se na místo, kde dřív seděli mí
oslavující kamarádi! Najednou jsem
spatřil svou sestru s kamarádkami, od
kterých jsem se později dověděl, že tu
vznikla menší „roztržka“ mezi nimi a
mými kamarády zdali mě probudit, či
ne. Tak jsem prospal Silvestr a ztratil
to nejdůležitější ve spánku… vzpomínky. Tolik Silvestr 2008/2009!
Lukáš Ryšánek (19)
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Silvestrovská rapsodie

aneb vše tehdy bylo jinak...
Je tomu již hodně dávno, ještě v minulém
století, kdy si lidé vážili jeden druhého,
pravda byla ještě skutečně pravdou a
k dotvrzeni slibu nebylo potřeba kupu
zbytečných papírů nebo mazaného
advokáta.
Veteránské hnutí tehdy bylo víceméně
na začátku - pro ty neznalé, je to vášeň
pro historická vozidla, jejich renovaci,
sběratelství a hlavně také také, a to
především, prezentace formou tehdy i
tisícekilometrových jízd.
Před veteránem tehdy nestál nikdo v
tichém úžasu tak jako dnes - bohužel se
však často zapomíná na to, že mnohá
podivná vozidla, která kdysi doslova
hyzdila malou i velkou formou americké
silnice a dnes jsou „in“ - ale zapomíná se
na to, že když naši šikovní dědečkové
již jezdili na čtyřech kolech s motorem,
Američané teprve často přemýšleli o
tom, na kterou stranu bryčky se vlastně
má připojit kůň (na přehlídkách veteránů
mnohdy zcela zastíní česká značka, o
které dnes již bohužel ví jen málo
odborníků, znalců a mnohdy i

Šťastný
nový rok

Vám přeje

fajnšmekrů.
A o takové značce a zimním putování
je i tento příběh. Praga Baby 7. série
spatřila světlo světa v roce 1937 jako
malý čtyřsedadlový otevřený (plátěná
stahovací střecha) automobil. Patřila do
tzv. předváděcí série několika vozidel,
které tehdy jako na svou dobu velmi
vybavené vyrobila pražská automobilka
Praga.
Když jsem kdysi tuto „Bejbinku“ koupil
a dovezl do Prostějova, tehdejší první
předseda veterán klubu v Prostějově p.
Janota (je to tedy již opravdu dávno mi
po shlédnutí mé chlouby řekl doslova:
„Mladé muži, na tomto krámu vám ještě
neuschla ani barva, co se s tím cpete mezi
veterány...“)
Tím mne podnítil k tomu ukázat, co tehdy
ještě relativně teprve „pár let starý krám“
dokáže. A bylo toho opravdu hodně
-1.000 mil Československých (PrahaBratislava a zpět nonstop) třikrát, 500 km
Slovenských dvakrát, cílová jízda kolem
republiky (asi 1.300 km) taky dvakrát atd.
Ale dělali se i psí kusy, jako například
zimní silvestrovský přejezd Šmavy
v roce 1971. Nebyly žádné písemné
pozvánky, dotace na benzín nebo jiné
výhody, zkrátka se to domluvilo a jelo se.
Háček byl v tom, že byl naplánován
společný silvestr na Horké Kvildě na
Šumavě a na Nový rok se mělo jet na
další jízdu.
Ve slepou důvěru v „Bejbinku“ jsme
vyjížděli (tedy mé tehdy lepší já,
Bejbinka a nakonec i já) sice v mrazu, ale
po celkem slušné silnici k šumavským
horám). Někde u Jindřichova Hradce
začalo nejprve pomalu, pak hustě a silně
sněžit tak, že za chvíli byla cesta-necesta,
pole-nepole. Sem tam projel jen autobus
nebo náklaďák a jednou na nás kupodivu
mávla i (ůpácačka) tehdejšího VB. Když
zjistil, kam a proč jedeme, zakroutil
hlavou a s poznámkou řečenou nahlas
„Blázni“ nás propustil k další cestě do
bíle stěny.
Ono tehdy ještě veterán nebyl veterán
ale starý vehikl, který několik bláznů
udržovala mermomocí na silnici a tím
„brzdilo“ tehdejší Spartaky, Octavie, sem
tam nějakého Renaulta, Simcu atd. Když
jsme konečně dojeli do podhůří Šumavy,
byla již tma jako hrom, to tedy znamenalo
jet ještě pomaleji, na každé křižovatce
zastavit, podívat se na směrníky, pokud
byly viděti, případné je nějak oklepat od
sněhu, přečíst nápis a jet dál.
Není tedy divu, že jsme brzy zabloudili...
Má drahá polovička to vyřešila s
odzbrojující ženskou logikou stylu: však
ty si poradí...,“ zabalila se do dvou dek
(pro jistotu) a začala podřimovat. Směr i
cíl cesty ji evidentně přestal zajímat. Po
delším čase, když již se silnice dala pouze
tušit a benzínu také rychle ubývalo, jsem
bral jako vysvobození asi před nedávnou
dobou projeté a doposud nezaváté stopy
od pneumatik zřejmě osobního auta.

Moc jsem nepřemýšlel a vydal se po nich.
Po chvíli jsem měl pocit, jako by se přes
cestu, nebo kousek nad ní objevilo něco
černého sem tam s bílým a ještě jakýmsi
pruhem. Tento pocit ještě znásobila
poskakující a mávající postava. Po
zastavení jsem šokovaně a manželka
naštvaně (kdo si ji to dovolil vzbudit) zíral
na chlapa v beranici, vysokých botách
a bohužel i se samopalem... Během
okamžiku jich tam bylo snad deset
včetně jakéhosi silně se kolébajícího
lampasáka – byl přece Silvestr...
Za chvíli se vysvětlilo, že jsem jel
sice „správnou stopou“, ale místního
pohraničního útvaru, a pokud by mně
ona poskakující postava nezastavila,
dojel bych i se závorou na kapotě možná
až do Rakouska!
Po vysvětleni situace, kdy se snad slezla
celá kasárna, nám bylo řečeno, že na
„Kvildu“ sice jedeme skoro správně,
ale jaksi ze druhé strany... Co jsem si
v tu chvíli musel vyslechnout (a nejen
já) dners již od bývalé manželky, to si
nedovedete představit (nedá se to ani
reprodukovat).
Po vysvětlení cesty, kudy a jak a zjištění,
„že tam ten patník u silnice asi nebude
vidět“ a tam ta směrovka asi není, protože
ji vyvrátil vítr a a tam ten barák asi ve
vánici neuvidíme..., nakonec udělal onen
v té době v lící důstojník husarské gesto.
„A cíto co, když jsou ty svátky, já s vámi
pošlu Gazíka (tehdejší terénní vozidlo
naší armády) a on vám ukáže, pojede
před vámi.
No jo, gazík byl, byla i ochota, a ono se
to i jelo, ale tam, kde ve vánici projede
terénní vůz, asi moc dobře neprojede
stará pragovka. Navíc pouze s jedním
členem posádky, který byl, vlastně musel,
být povinen v případě zapadnutí, auto
vyhrabat. Naštěstí voják měl lopatu (my
jsme s touto eventualitou nepočítali), a
tak se stalo, že jsme na Kvildu dojeli na
Nový rok o půl třetí ráno.
Promrzlí, o topení si tehdejší vozidla
mohla nechat jen zdát, otrávení,
pohádaní, ale nezlomení. Ona to ta
„Bejbinka“ opět dokázala. Už si ani
nepamatuji, na kolikátém místě jsme
tehdy skončili (a světe, div se, auťáků tam
bylo přes třicet), ale když jsme se vraceli
domů, podle zákona schválnosti bylo
více jak nádherné počasí a vše se zdálo
být jako sen.
Ale nebyl – plaketa má do dnešního dne
mé čestné místo mezi mnoha jinými.
A závěrečné poučení – když si lidé
dokáží a hlavně chtějí pomoci, nebylo
to tak zlé a nebyli tak hrozní, ani ti dnes
tak pomlouvaní „pohraniční“. I oni jsou a
byli přece také jenom lidé...
V novém roce přeji všem vše nejlepší
a pokud nás s veteránem (a hlavně s
českým) potkáte někdy na silnici, můžete
nám zamávat. Posádka je skoro stejná,
jen ten spolujezdec se jaksi vyměnil... Ale
určitě odpovíme.
J.K., Prostějov

Andělka

„Za pár dní budeme zase vš ichni o rok
starší,“ stěžuje si statná čtyřicátnice své
sousedce v MHD. „Baže, jenomže to je,
myslím, ta jediná spravedlnost na světě
-budeme starší všichni,“ správně odvětila
její známá .
Slyšela jsem jejich.. slova a hned si
vzpomněla na Andělku. O ní chci napsat
vám všem , kteří si nevážíte svých padesáti,
šedesáti let.
V roce 2000 jsem si přečetla v katolickém
tisku , že jedna obyvatelka Domova
důchodců Andělů strážných v Nivnici
se dožívá sta let . Ten věk se mi zdál
úctyhodný, proto jsem jí písemně poblahopřála a poslala malý dárek. Ona mi
vbrzku odepsala a já jsem za ní jezdila
vlakem celých pět let . /To není překlep
nebo tiskařský šotek!/
Jmenovala se Andělka a toto jméno bylo
vyjádřením celé její bytosti. Narodila
se v roce 1900 a provdala se za stejné
starého manžela. Ještě jim nebylo třicet,
když odpluli do Argentiny. Nikdo je tam
nečekal, ale její muž dostal výhodnou práci
u naftové spole čnosti a ona prala, šila ,
vyšívala, vařila moravská jídla pro mnohé
rodiny s početnými dětmi, které doufaly,
že v Patagonii bude jejich ráj na zemi.
Společně si stavěli přístřešky, navzájem
si pomáhali, ba nacvičovali i své národní
tance a písně.
V době druhé světové války o svých
nejbližších na Moravě nevěděli. Avšak
na výzvu čsl prezidenta a vlády- vrátit
se do ČSR reagovali kladně, a tak v roce
1947 už znovu bydleli v Kivnici , kde je
radostně objímaly obě jejich „maměnky
„. Andělčin muž si prý dovezl spoustu

písemných informací o těžbě nafty,
a tak snadno získal výhodné místo v
Hodoníně. Jenže po třech měsících v
pár minutách odešel na věčnost. Ona
pak mnoho let opatrovala obě staré ženy,
pracovala v JZD..
Toto vše mi pověděla hned při
prvním setkání a pak své vzpomínky
rozšiřovala. V DD měla samostatný
pokoj vyzdobený vlastními výšivkami
na přikrývkách, ubrusech, polštářích.
Byla opravdově zbožná . Též fandila
zlínským fotba1istům, kteří jí k jejím
stopátým narozeninám přinesli svůj dr es
a oblékli ji do něho. Při této oslavě seděl v
její blízkosti i tehdejší hejtman Zlínského
kraje pan Libor Lukáš.
A ona? Přišla a sedla do čela stolu,
usmívala se, všechno slyšela, viděla,
chápala, děkovala každému zvlášť za
osobní blahopřání a chválila vše chny
pracovníky DD.
Pozvaný pan farář však zrovna v tu dobu
nebyl v Nivnici, ale příští den sloužil mši
svatou v nivnickém kostele, který byl
vkusně vyzdoben. IAndělka se sama mše
zúčastnila. Po oslavách každému podala
ruku, pohladila nás, popřála v šechno
dobré a usmívala se. Za čtyři měsíce se
setkala na věčnosti se svým mužem. Byla
téměř 50 let VDOVOU. Na památku
jejích oslav sto pátého výročí narození
poslal Domov důchodců v Nivnici
každému z přítomných nahrávku celého
programu na DVD disku. Přejme si,
sedmdesátnice až devadesátnice, dožít se
alespoň té stovky, ba i více-jak ta Andělka
z Nivnice .
Marie Mazalová, Prostějov

Sport, inzerce

27. prosince 2010

Jestřábi mají
SILVESTR novou posilu!
Krajíček
22009
010
se vrací
na rodnou
hroudu!
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SPORTOVNÍ

Rok se s rokem sešel a na našich stránkách dostává znovu prostor obzvlášť speciální příloha,
ve které to, co čtete, tak prakticky nevidíte a
to, co vidíte, prakticky nečtete. Zpravodajství
této dvoustrany vzniklo s použitím všech
možných i nemožných hanáckých, moravských, českých, evropských i světových tiskových kanceláří, ale žádná z nich nám zjištěné
skutečnosti nepotvrdila... Naše silvestrovská
agentura „HÓSER“ však všem vzkazuje, že
uvedené zprávy jsou veskrze skutečné. Neboť
jsme si na vlastní kůži ověřili jejich pravdivost.
Současně však upozorňujeme všechny zainteresované osoby, ať si ze silvestrovského
humoru nic nedělají, vždyť příště se může do
našeho „chomoutu“ chytit zase někdo jiný,
třeba váš soused – a to je vždy sranda k popukání, co? Věříme tedy, že u vás nalezneme
pochopení a všichni společně se u čtené této
strany pobavíme. On taky Silvestr už je za
čtyři dny! Přesto se ale všem „postiženým“
předem omlouváme. Znáte to, pro jistotu...
Jim i ostatním čtenářům Večerníku přejeme
zdařilý a veselý poslední den v roce 2010!
Vaše sportovní redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Nejbohatší hráč ligy se vraci do Prostějova.
Lukáš Krajíček od 1. 1. 2011 posilí Jestřáby.
Právě je kontrolován jeho chrup,podle něhož
bude stanovena přestupová částka.

MISTR KOLA

KAPŘÍCI...
MISTR KOLA
MISTR KOLA

P.S.: A opravdu nevěřte všemu, co se píše!
Alespoň pro dnešek...

Já a moji tři kluci...
Zpověď prostějovského fotbalisty
„Jednou jsem se tak rozhodl, že si budu hrát se svými třemi kamarády.
Aniž bych si uvědomil, že dnes hrají proti mně, neustále jsem kolem nich
běhal a čekal, kdy mi půjčí míč. Čárovému rozhodčímu už to bylo divné
a tak mi najednou povídá: Hele, ti hrají proti tobě! Já najednou zrudnul
a i když jsem měl na sobě modrý dres, byl jsem snad červený od hlavy až
k patě. Říkám si, nuže dobrá - vy takhle. Zasprintoval jsem až ke svému
brankáři, vzal si od něj míč a povídám: Hele kluci, pojďte po mě. Vrhli
se na mě jako supi, ale neuspěli. Jedna moje klička stíhala druhou a já
se proplétal mezi jejich nohama dobrou čtvrthodinku. Pak se najednou
ozvala píšťalka a byl konec. Když jsem přišel do šatny, trenér mě kupodivu
moc nechválil. Pouze mi řekl, ať si sbalím věci a jdu jinam! Ten zápas
jsme totiž prohráli 0:1 a já pochopil, že mi ty kličky nebyly nic platné…“

...A ZASE KAPŘÍCI
JJarda Navrátil se seznamuje s kapříkovou metodou přímo u prvoligového rozhodčího.

SILVESTROVSKÝ TELEVIZNÍ PROGRAM PROSTĚJOVSKÉ SPORTOVNÍ TELEVIZE
Vážení sportovní
fanoušci, dnešek
je
takovým
specifickým dnem celého
roku, kdy panuje ve většině
domácností uvolněná atmosféra
a tak jistě přijdou vhod veselé,
podotýkáme, že převážně
smyšlené fantazie, které by
jste jistě uvítali v televizním
programu posledního dne roku.
8:00 - Cesta do pravěku
Tento zajímavý dokumentární
pořad s dvouhodinovou
stopáží mapuje historicky
nezapomenutelnou cestu světově
nejpopulárnějšího sportu v
Prostějově, od jeho prvopočátků
až po „blyštivou“ současnost.
Momentální věhlas prostějovské
kopané nenechal chladným
proslulého režiséra Charlieho
Formanky, který se rozhodl
natočit svůj filmový debut ze
světa sportu. „Prostějovská
radnice mne oslovila jestli
bych nechtěl natočit něco
o sportovní výkladní skříni
vašeho města. Po tom co jsem
si prostudoval prostějovskými
radními předložené doklady
jsem se rozhodl prakticky ihned.
Tak do fotbalu zapálené lidi,
jako máte ve vedení vašeho
města, by vám mohli závidět i v
Brazílii,“ prozradil exkluzivně
PV Večerníku americký režisér s
českými kořeny.
10:00 - HK-kvíz
Další díl nesmírně populární
soutěže, která v žebříčcích
sledovanosti porazila i věhlasnou
Superstar. Tento pořad jsme
poprvé vysílali v roce 2007
a zejména mezi příznivci
prostějovských Jestřábů se
nesmírně chytil. Návštěvníci

mistrovských utkání hokejistů od
té doby zápas co zápas mezi sebou
soutěží, tipují, dohadují se, kdo
že je tamten hráč, kdo je ten nový
hráč s přelepeným číslem, kdo
dnes vůbec chytá...?.Hokejový
klub Jestřábi totiž doslova trhá
rekordy v počtech hráčů, co
obléknou v dané sezoně jeho
dres. A to by byl doslova hřích
nevyužít.
11:30 - Princ a chuďas III
Již třetí volné pokračování dobře
známé filmové adaptace o tom,
jak se stal z chudého tuláčka král.
Známý režisér Staněk Utahovák,
pak neváhal ani chvíli po zjištění
současného stavu s tím, natočit
parodii na téma Prostějovský
fotbal a ženský volejbalminulost a současnost. Všichni
sportovní fanoušci v našem
městě si jistě pamatují ještě
nedávnou dobu, kdy byl fotbal
hýčkaným městským klenotem
a na stadion ve Sportovní ulici
chodily pravidelně neděli co
neděli několikatisícové návštěvy.
Na druhé straně o tom, že se
vůbec v Prostějově hraje něco
podobného jako ženský volejbal
vědělo jen pár zasvěcených
sportovních nadšenců. S novým
stoletím se změnila i doba.
Z fotbalového prince se stal
náhle chuďas a z volejbalového
chuďase zase pro změnu bohatý
princ. Směrem ke Sportovní ulici
sice stále míří tisícové davy na
mistrovská utkání, ale tentokrát
o několik set metrů dále na
zápasy volejbalového klubu VK
Modřanská Prostějov, který se
už ve své krátké historii dokázal
propracovat i do evropských
pohárů. Na tým 1.SK Prostějov
pro změnu zase míří jen pár
zasvěcených, kteří se chodí dívat

na utkání mládežnických celků a
„A“-mužstva v nejnižší soutěži
po celém regionu...
13:00 – SALÁTOVÁ MÍSA II
Na silvestrovský večer jsme
pro vás připravili přímý přenos
z velké soutěže o nejchutnější
bramborový salát, která se konala
v hanáckém velkoměstě PVéčko. Na startu uvidíme plejádu
nejúspěšnějších sportovních
reprezentantů města za uplynulý
rok, vystoupí řada hvězdy
showbyznysu a chybět nebude
ani nefalšovaná zabíjačka.
Pořadatelské žezlo této galašou
si totiž vzala na svá bedra jako
obvykle společnost KB MÍNUS,
která je odpradávna zárukou
reprezentativního zázemí, jenž
jsou pro pořádání podobných
akcí v dnešní době nezbytností.
Těšme se, jestli umí lepší
bramborový salát Karel Gott,
Radek Štěpánek nebo snad Anna
Kurnikovová?
15:00 – Fotbalové kuriozitky...
Reportéři naší televize brázdili
se svou všudypřítomnou
kamerou zejména fotbalová
hřiště po celém Prostějovsku. Ve
dvouhodinovém sestřihu uvidíte
málo vídané fotbalové „umění“
v podání hráčů mužstev našeho
regionu...
17:30 - Cesta do pravěku
Tento zajímavý dokumentární
pořad s dvouhodinovou
stopáží mapuje historicky
nezapomenutelnou cestu světově
nejpopulárnějšího sportu v
Prostějově, od jeho prvopočátků
až po „blyštivou“ současnost.
Momentální věhlas prostějovské
kopané nenechal chladným
proslulého režiséra Charlieho
Formanky, který se rozhodl
natočit svůj filmový debut ze světa

sportu. „Prostějovská radnice mne
oslovila jestli bych nechtěl natočit
něco o sportovní výkladní skříni
vašeho města. Po tom co jsem
si prostudoval prostějovskými
radními předložené doklady
jsem se rozhodl prakticky ihned.
Tak do fotbalu zapálené lidi,
jako máte ve vedení vašeho
města, by vám mohli závidět i v
Brazílii,“ prozradil exkluzivně
PV Večerníku americký režisér s
českými kořeny.
20:00 - O korunu krále
Miroslava
Na silvestrovský večer jsme
pro vás připravili přímý přenos
ze slavnostního vyhlašování
nejúspěšnějších sportovních
reprezentantů města Prostějova
za uplynulý rok. Pořadatelské
žezlo této galašou si vzala na svá
bedra tak jako obvykle společnost
KB MÍNUS, která je odpradávna
zárukou reprezentativního
zázemí, které jsou pro pořádání
podobných akcí v dnešní době
nezbytností. Moderátorem
slavnostního večera, při kterém
si rozeberou ceny jako obvykle
převážně sportovci reprezentující
pořádající agenturu, bude muž
mnoha funkcí Thomas Cancer.
Diváci z řad rodičů by měli dávat
pozor na své ratolesti, aby se
nedívali po dvaadvacáté hodině,
protože charismatický moderátor
má připraveno hned několik
pikantních překvapení…
24:00 - Ohňostroj na náměstí
tatíčka Masaříka
Přímý přenos každoroční
půlnoční show z prostějovského
hlavního náměstí. Ohňostroj
zajistí jako vlastně každoročně
slovutná firma z velkého města,
které je podle zlých jazyků
nejzajímavější zatáčkou na

cestě z Prahy do Vídně. Po
tomto přibližně čtvrthodinovém
popůlnočním zpestření za
necelé dvě miliardy korun
vystoupí se svými projevy k
poddanému lidu vrcholní městští
představitelé Miroslav Pišta
Hufnágl a Juraj Pospa. Z jejich
předem připravených projevů
jsme si dovolili vytáhnout jen
ty věty, které se týkají sportu.
„Fotbal bude v Prostějově v příští
pětiletce prioritním sportem.
Jednohlasně o tom rozhodlo
zastupitelstvo a jsem rád, že jsme
byli opravdu jednotní. Pokusíme
se hned v průběhu letošního jara
stáhnout do Prostějova všechny
naše fotbalové odchovance, kteří
brázdí republiku. V horizontu
dvou let bude v Prostějově druhá
liga,“ zazní z úst prostějovského
vůdce Miroslava Pišty Hufnágla.
„V současné době je už hotový
projekt na nový fotbalový
stadion. Utáhneme kohouty
nynějším protěžovaným sportům
a osmdesát procent dotací
určených pro sport půjde jen
do našeho nového městského
fotbalového klubu. S důvěrou se
také obrátíme na jeho veličenstvo
krále Miroslava, který je sám
velkým fotbalovým příznivcem,“
potvrdí slova svého vůdce jeho
zástupce a finanční poradce
v jedné osobě Miroslav Pišta
Hufnágl. Po ukončení projevů
rozdají mezi přítomné poddané
sličné hostesky smělé plány s
maketou nového fotbalového
stadionu a proti podpisu i
každému zájemci jednu akcii
nového klubu.
A po zcela jistě nádherném
sportovním zážitku si dáte
štamprličku slivovičky a hajdy
na kutě!

OBRAZEM

Neboj Mílo,přihrávat ti nepřestanu.

Marketing vedeni TK opet sokovalo-dohodilo Boltovi noveho kond_trenera-Petra Salavu

Basketbal

27. prosince 2010

Na prostějovské palubovce se představí evropské hvězdy „V Prostějově jsem spokojený. A o budoucnosti
Přijede i Igor Kudelin!
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PROSTĚJOV - Vynikajícího
úspěchu dosáhli basketbalisté
Prostějova, kteří postoupili ze
základní skupiny EuroChallenge
Cupu. V další fázi soutěže Orli vyzvou týmy BC Telenet Oostende,
BC Zadar a BC Lokomotiv
Kubaň. V boji o čtvrtfinále tak
narazí na špičkový celek ruské

EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 6. zápas:
ass:

BK PROSTĚJOV - KK ZÁHŘ
ZÁHŘEB
Á ŘEEBB

86:77
Čtvrtiny:

24:14, 21:22,
18:25, 23:16
Trestné hody: 24/19:22/15
Střelba za 2b: 47/23:35/19
Trojky:
17/7:18/8
Doskoky:
29:35
Asistence:
15:7
Osobní chyby: 21:25
5 chyb:
39. Renfroe (Z)
Rozhodčí:
Chiari (Itálie),
Cohen (Izrael) a
Yilmaz (Turecko)
Diváků:
1100

zatím nepřemýšlím,“ říká hvězdný Kyle Landry

Superligy, účastníka Adriatické
ligy a dvanácti legionáři nabitý
klub z Belgie.
„Největším favoritem zřejmě bude
Kubaň, která má opravdu silnou
soupisku,“ odhaduje kouč Orlů
Peter Bálint. Hvězdami klubu z
Krasnodaru je především Jeremiah
Massey. Před příchodem do Ruska

PROSTĚJOV - Pokud byste hledali výkonnostně nejstabilnější
oporu BK Prostějov za poslední
rok a půl, asi byste dospěli ke jménu Kyle Landry. Rovněž v úterý
proti Záhřebu odvedl kanadský
reprezentační pivot v dresu Orlů
výtečnou práci, rozhodující měrou
přispěl k triumfu 86:77 a zaslouženě si odnesl ocenění pro nejlepšího
hráče duelu.

Program Prostějova v osmifinálové
skupině EuroChallenge Cupu
18. ledna 2011
BK Prostějov – BC Telenet Oostende (Belgie)

Sestava a body Prostějova
Lawrence 9
Šležas 4
Bohačík 4
Hyzy 9
Landry 20
Marek 2

Veikalas 13
Prášil 6
Nicholson 14
Dokoupil 5
Tóth
Krakovič

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

25. ledna 2011
BC Zadar (Chorvatsko) – BK Prostějov

V EVROPĚ POKRAČUJÍ. Basketbalisté Prostějova se budou nadále prodírat soupeři na mezinárodní scéně, jako to na
tomto snímku činí rozehrávač Lawrence proti chorvatskému obránci.
Foto: Z. Pěnička

1. února 2011
BK Prostějov – BC Lokomotiv Kubaň (Rusko)

hrál v Realu Madrid, kde byl v sezoně 2006/2007 oceněn titulem
pro Nejokázalejší hráče Euroligy.
Vynikající skokan proslulý svými
kousky pod oběma koši pobaví také
prostějovské publikum. „Fanoušci
se mají na co těšit,“ tvrdí Bálint.
Další oporou Kubaně je Lionel
Chalmers. Dvě sezony hrál v NBA
a pak prošel několika týmy ve
Španělsku a Itálii. Hvězdou je také
zkušený Goran Jeretin. Ten má ve
své sbírce izraelský titul s Maccabi

15. února 2011
BC Telenet Oostende (Belgie) - BK Prostějov
22. února 2011
BK Prostějov – BC Zadar (Chorvatsko)
1. března 2011
BC Lokomotiv Kubaň (Rusko) – BK Prostějov

EUROCHALLENGE CUP, ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“

Tel Aviv. „Hrát se dá s každým.
Pokusíme se potrápit i tak silný
tým,“ poznamenal Bálint
Společně s týmem přijede na začátku února do Prostějova také bývalý
hráč Orlů Igor Kudelin, který před
třemi lety vystřílel týmu postup do
ligového finále. Bývalý špičkový
basketbalista u klubu působí v roli
asistenta trenéra.
O další postup se budou Orli rvát
především s dalšími protivníky.
Zadar a Oostende ale nebudou

slabými soupeři. V kádru belgického klubu je mistr Evropy z roku
2001Veselin Petrovič nebo Marcus
Faison, který si zahrál španělskou
ACB ligu v Malaze. Zadar zase
postavil mladý tým kolem zkušeného pivota Maria Dundoviče a šikovného rozehrávače Marco Cara.
„Jednoduché to nebude, což bylo
zřejmé hned po našem postupu. V
osmifinále nenajdete slabý tým. My
ale určitě nehodláme prodat svoji
kůži lacino,“ uvedl kouč Orlů. -red-

Obchodní partneři BK Prostějov

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

6
6
6
6

5
5
2
0

1
1
4
6

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

SKUPINA „A“: Spartak
Petrohrad (Rusko) - BC Nižnyj
Novgorod (Rusko) 92:83,
BCM Gravelines Dunkerque
(Francie) - Szolnok Olaj KK
(Maďarsko) 82:71
Konečné pořadí:
1. Petrohrad
5 1 11
2. Dunkerque
3 3 9
3. Szolnok
3 3 9
4. Nižnyj Novgorod 1 5 7
SKUPINA „B“: Deutsche
Bank Skyliners Franfurkt n.M.
(Německo) - BC Chimik Južnyj
72:60, BK Ventspils (Lotyšsko)
- Maccabi Haifa (Izrael) 99:62
Konečné pořadí:
1.Ventspils
4 2 10
2. Haifa
3 3 9
4. D. Bank Skyliners 3 3 9
4. Južnyj
2 4 7
SKUPINA „C“: Lukoil
Academic Sofie (Bulharsko)
- Helsinn Lugano Basket
(Švýcarsko) 90:81, Tartu Rock
(Estonsko) - Sport Lisabon e
Benfica 80:64
Konečné pořadí:
1. Sofie
5 1 11
2. Benfica Lisabon 3 3 9
3. Lugano
2 4 8
4. Rock
2 4 8
SKUPINA „D“: Türk
Telekom Ankara (Turecko) Barak Netanya (Izrael) 84:60,
Belgacom Lutych (Belgie)
- Norrköping Dolphins
(Švédsko) 64:70
Konečné pořadí:
1. Norrköping
4 2 10
2. Netanya
3 3 9
3. Lutych
3 3 9

4 Ankara
4.
2 4 8
SKUPINA „E“: BK Prostějov
(ČR) - KK Záhřeb (Chorvatsko)
86:77, KK Krka Novo Mesto
(Slovinsko) - Telekom Baskets
Bonn (Německo) 70:65.
Konečné pořadí:
1. Novo Mesto
5 1 11
2. Prostějov
5 1 11
3. Bonn
2 4 8
4. Záhřeb
0 6 6
SKUPINA „F“: Enterprise
BC Dynamo Moskva (Rusko)
- Antverpy Giants (Belgie)
73:59, Steaua-Turabo Bukurešť
(Rumunsko) - Lokomotiv
Kuban Krasnodar (Rusko)
87:78
Konečné pořadí:
1. Kubaň
4 2 10
2. Antverpy
3 3 9
3. Bukurešť
3 3 9
4. Dynamo Moskva 2 4 8
SKUPINA„G“:Apoel Nikósie
(Kypr) - Pinar Karsiyaka Izmir
(Turecko) 82:80, BC Zadar
(Chorvatsko) - Intercollege Etha
Encomi Nikósie (Kypr) 81:67.
Konečné pořadí:
1. Karsiyaka
4 2 10
2. Zadar
3 3 9
3. Apoel Nikósie
3 3 9
4. Encomi Nikósie 2 4 8
SKUPINA „H“: Entente
Orleanaise Loiret Basket
(Francie) - SLUC Nancy Basket
(Francie) 92:90, BC Oostende
(Belgie) - Dexia Mons-Hainaut
(Francie) 75:67
Konečné pořadí:
1. Oostende
4 2 10
2. Mons-Hainaut 3 3 9
3. Nancy
3 3 9
4. Orleans
2 4 8
-pk-

VÝBĚR ZE STATISTIK
BK PROSTĚJOV
V EUROCHALLENGE CUPU
Z OM
B. Veikalas 8 212
K. Landry 8 257
B. Nicholson 8 208
E. Lawrence 8 210
A. Šležas
8 190
R. Hyzy
8 165
J. Prášil
8 118
D. Marek
8 118
J. Bohačík 8 92
P. Dokoupil 3 18
L. Tóth
1 3
J. Krakovič 2 4

střelba doskoky asistence bloky body
40/82 48.8
21
18
0 124
41/82 50.0
86
8
3 110
38/65 58.5
57
10
10 93
25/57 43.9
21
32
0 82
21/53 39.6
17
4
0 74
20/41 48.8
30
8
0 49
15/32 46.9
9
0
2 45
8/21 38.1
8
12
0 25
7/18 38.9
6
2
0 16
4/7 57.1
2
2
0 12
1/2 50.0
2
0
0
2
0/0 0.0
0
0
0
0

„Ne.
Maximálně
N M
i ál ě ttrošku.
šk ((smích)
í h)
Rozhodující je pokaždé úspěch týmu a proto jsem stejně spokojený
po dnešku se dvaceti nastřílenými
body a čtrnácti doskoky, jako po
minulém utkání s Bonnem, kdy
jsem dal jen čtyři body.“
* Ve skupině jste dvakrát porazili
KK Záhřeb, který před třemi dny
poměrně jasně zdolal Nymburk.
Znamená to pro BK Prostějov
větší šanci letos konkurovat mnohonásobným mistrům ČR?
„Já věřím, že ano. Šance je vždycky, my navíc máme velmi dobré
mužstvo a Záhřeb jsme dokázali
porazit i s nebezpečným Kasunem.
Nymburk se v každém případě pokusíme prohnat.“
* V Prostějově jste druhým
rokem. Půjde o tvou poslední
sezonu zde, plánuješ odchod jinam?

PROSTĚJOVSKÝ LÍDR. Kyle Landry je i v letošní sezoně výraznou oporou Orlů a
své kvality pravidelně ukazuje jak na tuzemské, tak i mezinárodní scéně. Foto: J. Vojzola

Jediný odchovanec prostějovského basketbalu v týmu stále bojuje o své místo na slunci
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8
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Petr Dokoupil:„Hrát málo je těžší. Hlavně na psychiku...“

EUROCHALLENGE CUP
zákl
základní
áklad
dníí ččást
ást
6. KOLO

* Jak hodnotíte poslední utkání
v základní skupině, kterým jste
dovršili postupovou jízdu?
„Důležitý byl začátek, který jsme
zvládli velmi dobře. Pak se sice
soupeř dotahoval, ale my dokázali
udržet své vedení až do konce a připsat si další cenné vítězství.“
* Napadlo vás před zahájením
bojů ve skupině EuroChallenge
Cupu, že můžete dosáhnout tak
výborné zápasové bilance 5-1?
„Jednotlivé soupeře jsem dopředu
moc neznal a nevěděl tak, co očekávat. Současně však znám naši sílu a
vím, jak usilovně i kvalitně trénujeme, proto jsem věřil, že na postup
ze skupiny máme. To se povedlo,
bilance pěti výher a jediné porážky
je příjemný bonus.“
* V evropském poháru jste v popředí některých individuálních
statistik. Sledujete svá osobní
čísla?

„O tomhle vůbec nepřemýšlím.
Momentálně hraji za Prostějov, kde
jsem moc spokojený, dobře se mi
spolupracuje jak se spoluhráči, tak
se všemi ostatními z našeho klubu.
Co bude za půl roku, to se teprve
uvidí.“
* Čeká vás osmidenní volno, vy
na svátky nepoletíte. Nemrzí vás,
že budete přes Vánoce i Nový
rok v České republice místo
v Kanadě?
„Samozřejmě by bylo krásné trávit
svátky doma s rodinou, ale basketbal
je moje práce a zvládat ji maximálně
dobře je na prvním místě. V novém
roce hrajeme úvodní zápas na hřišti
Pardubic, kterým jsme doma podlehli, a proto je naší povinností se na tohle
utkání co nejlépe připravit. Z toho důvodu zůstávám v Prostějově a neletím
do Kanady.“
* Skoro celé léto jste bojoval o nominaci na mistrovství světa, kam
jste se nakonec nepodíval. Pomohly
vám přesto týdny strávené s kanadským národním výběrem?
„Určitě ano. Příprava s reprezentací byla hodně kvalitní, navíc
jsem mohl v přátelských zápasech měřit síly s nejlepšími hráči
evropských soutěží i zámořské
NBA. To vše posunulo mou hru
zase o něco nahoru a pomohlo mi
to do celé letošní sezony.“
Marek Sonnevend

Orli zvýraznili svůj úspěch na evropské scéně
PÁTOU VÝHROU proti Záhřebu
PROSTĚJOV - S vynikající
zápasovou bilancí pěti výher a
jediné porážky zakončili basketbalisté BK Prostějov základní
skupinu „E“ v EuroChallenge
Cupu. V posledním utkání této
fáze pohárové soutěže i letošního kalendářního roku zdolali
chorvatský tým KK Záhřeb
poměrem 86:77, přesto však do
dalších bojů postupují „až“ ze
druhého místa. Novo Mesto si
totiž v souběžně hraném duelu
poradilo s Bonnem a při rovnosti
bodů určila vítěze grupy bilance
vzájemných zápasů, kterou mají
lepší Slovinci.
Tým KK Záhřeb, který je momentálně v Adriatické lize na pátém místě, ale v poháru EuroChallenge ještě
nezískal ani jedno vítězství, přijel na
prostějovskou palubovku s cílem
dosáhnout alespoň tohoto čestného
triumfu. V cestě jim ovšem stál koncentrovaný tým z Hané, který chtěl
rok 2010 zakončit vítězstvím. Právě
výbornou první desetiminutovkou,
ve které Orli uhráli sérii 15:0, se tak
v úvodní periodě dostali do jasného
vedení 22:10. Toto vedení s mírným
kolísáním drželi až do závěrečné
čtvrtiny, ve které se soupeře nebezpečně přiblížil a snažil se zvrátit vý-

voj utkání. Orli ale udrželi chladnou
hlavu, nezpanikařili a díky dobře
takticky sehrané závěrečné pasáži
dosáhli zaslouženého vítězství poměrem 86:77. Celkově tak obsadili
ve skupině E zmíněné druhé místo
za KK Krka Novo Město s bilancí
pěti vítězství a jediné porážky, která přišla právě na půdě slovinského
soka.
O postupu Orlů do další fáze třetí
nejprestižnější evropské soutěže
klubů už tedy bylo předem rozhodnuto, v sázce však zůstávala
možnost vyhrát skupinu. Kouč
Bálint proto vsadil na osvědčenou
základní pětici: Lawrence, Šležas,
Bohačík, Landry a Hyzy. Hosté
postavili na úvodní rozskok kvintet
ve složení Renfroe, Žorič, Rančič,
Mašič a Kašun.
V úvodu se zdáli být více motivovaní Chorvati, kteří šli hlavně zásluhou obra Kasuna do tříbodového vedení. Hanácký tým však stejně
jako týden předtím proti Bonnu razantně přidal v obraně a výsledkem
byla dlouhá šňůra patnácti bodů
ze 7:10 na 22:10. Výborně hrál
Nicholson a svůj vysoký standard
odváděl i Landry, zatímco soupeř
zoufale netrefoval střely a troskotal na kompaktní defenzivě BK.

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter BÁLINT - trenér BK Prostějov:
Situace se částečně změnila ve
„Podali jsme i v posledním utkání výborný výkon. Měli jsme
druhé čtvrtině, kdy se začal dost
dobrý úvod, dostali se do rychlého vedení, ale to ne vždy znamená
prosazovat dominantní Kasun
jednoduché utkání. Soupeř pak zpřesnil hru, přestal ztrácet míče a
podporovaný dvojicí Renfroe –
v obraně nedělal tolik chyb. My jsme navzdory tomu byli schopni
Žorič (26:14 na 26:22). Maximem
skoro vždy skórovat a zápas měli od začátku až do konce pod
Záhřebu ale bylo snížení na 28:26,
kontrolou i při velké rotaci hráčů. Trochu jsme polevili ve třetí
neboť za Prostějov odpovídali výše
čtvrtině a soupeř toho hned využil ke snížení náskoku. V závěru
zmínění Nicholson a Landry plus
jsme ale už jen potvrdili naše vítězství. Jak jsem dopředu avizoval,
rozjetý Veikalas (34:26). V poločavětší prostor dostali kluci, kteří normálně nemají tolik minut na hřišti.
se panoval slibný stav 45:36.
Z tohoto pohledu jsem za vítězství dvojnásob rád, že se nám povedlo
Hned po přestávce Orli utekli na
postoupit z tak těžké skupiny po kvalitních výkonech je výborné.“
50:38 a posléze na nejvyšší rozdíl
Mladen ERJAVEC - trenér KK Záhřeb:
během celého střetnutí 58:45. Právě
„Z naší strany byl nejhorší začátek. Trvalo nám skoro dvacet minut,
v tu chvíli však viditelně polevili,
než jsme se dostali do zápasu. Chyběli někteří klíčoví hráči kvůli
čehož protivník využil k návratu do
zranění, přesto jsme se ve druhém poločase zlepšili a kvalitnější
utkání. Přes méně pozornou obranu
obranou se na Prostějov dotáhli. Bohužel závěr jsme opět nezvládli,
skóroval nejen podkošový tyran
nechali soupeře víc skórovat a zaslouženě prohráli. Gratuluji
Kasun, ale také probuzení dálkoví
domácím, dnes i po celou skupinu hráli výborně a předvádí opravdu
kanonýři Mašič s Rančičem, no a
kvalitní basketbal. Přeji hodně štěstí do další fáze EuroChallenge
jasné skóre se rázem téměř vyrovCupu. Proč nám evropský pohár vůbec nevyšel, zatímco vAdriatické
nalo (60:59). Naštěstí Bálintovy
lize se nám daří? Prohráli jsme první dva zápasy s Bonnem i Novym
svěřence probral oddechový čas, po
Mestem a navíc přišli o zraněného Mario Kasuna, což byl velký
němž se vrátili ke svému předchoproblém. Následně jsme ztratili i třetí utkání proti Prostějovu, měli
zímu výkonu a duel dotáhli do vítím bilanci 0-3 a ztratili reálné šance na postup. Proto jsem dal
tězného konce. Hosté sice nějakou
větší příležitost mladíkům a nakonec tak nemáme ani jednu výhru,
ačkoliv dnes už Mario nastoupil. Zápasové skóre 0-6 samozřejmě
dobu ještě kousali (68:65), ale od
není dobré, ale my už se teď soustředíme na Adriatickou ligu a na co
stavu 72:70 podlehli tlaku skvělého
nejlepší výsledky v ní.“
-sonLandryho (vedle dvaceti nastřílených bodů doskočil čtrnáct míčů!)
i šikovného Lawrence (sedm asistencí, závěrečné šestky). Výsledek vánočním svátkům tak hráči odjeli ském poháru EuroChallenge bude86:77 znamenal pro BK krásné za- s pocitem vítězství, dobře odvedené me pokračovat i v roce 2011!
vršení úspěšného roku 2010. Vstříc práce a hlavně vědomí, že v evrop-son, pk-

PETER BÁLINT: „V další fázi už si na nás soupeři dají pozor“
PROSTĚJOV - Poslední
zápas letošního roku jeho
tým zvládnul tak, jako drtivou
většinu předchozích v probíhající
sezoně 2010/11: vítězně. Trenér
prostějovských basketbalistů Peter
Bálint (na snímku) tak mohl
bezprostředně po utkání spokojeně
bilancovat nejen poslední zápas ,
ale i kompletní základní skupinu
„E“ v EuroChallenge Cupu. Došlo
také na dny následující...
* V souboji proti KK Záhřeb už
nešlo „o všechno“, přesto obě
strany naplno bojovaly až do
konce. Souhlasíte?
„Ano. Já jsem moc rád, že zápas
takhle probíhal. Oba týmy chtěly hrát
i zvítězit a díky tomu šlo pro diváky

v hale i u televizních obrazovek o
zajímavou bitvu. Mě těší hlavně to,
že ačkoliv kluci nemuseli za každou
cenu uspět, přesto dali do utkání
maximum. Tohle je velice pozitivní
a vytváří to vnitřní sílu mančaftu.“
* Co očekáváte od další fáze, kdy
se střetnete opět ve čtyřčlenné
skupině s dalšími třemi silnými
celky?
„Každopádně jsme postoupili
z jedné velmi náročné skupiny,
v níž jsme sehráli výborné zápasy,
tím pádem může být znovu vše
otevřené. Nejen doma budeme
chtít všechny protivníky minimálně
potrápit. Narazíme na Krasnodar,
což je špičkový klub s řadou
vynikajících hráčů se zkušenostmi

z Euroligy. Svoji velkou kvalitu
mají i Zadar a belgické Oostende,
v osmifinále nemůžete najít slabý
tým. Jednoduché to tedy v žádném
případě nebude, ale prostějovští
fanoušci i my se máme rozhodně nač
těšit, šest pohárových utkání mezi
nejlepší šestnáctkou EuroChallenge
Cupu bude hodně zajímavých.
Abychom však opět překvapili bude
ještě o poznání složitější, protože
jsme se dokázali prosadit jako
outsideři. Teď už si na nás všichni
dají mnohem větší pozor, po takové
bilanci v základní skupině Prostějov
nikdo nepodcení.“
* Letos poprvé po dlouhých letech
se Mattoni NBL nehraje mezi
svátky. Jaký program budou

mít Orli během této delší pauzy
nejvyšší české soutěže?
„Zítřkem počínaje (tj. středou 22.
prosince - pozn.red.) až do další
středy 29. prosince mají kluci
volno, zpátky do tréninkového
procesu naskočí ve čtvrtek 30.

prosince. Na Nový rok pak bude
ještě jeden volný den, ale jinak
poběží příprava naplno a ve středu
5. ledna před dalším pokračováním
Mattoni NBL sehrajeme přátelský
zápas v Ostravě. Že mají hráči
dlouhých osm dní dovolené? Pro
ně bude určitě dobře, že si pořádně
oddechnou. V posledních týdnech
jsme neměli zrovna lehký program
a já věřím, že po takovém volnu se
chlapci vrátí nažhavení a plní chutě i
energie do další práce. Pochopitelně
by i během přestávky měli něco
dělat, aby po návratu do tréninku
stíhali. Společně budeme mít
jeden a půl týdne na znovuzískání
basketbalové pohody.“
Marek Sonnevend

PROSTĚJOV - V mužstvu prostějovských basketbalistů plní nevděčnou roli jednoho z těch, kteří
neustále čekají na svou šanci. A
v porovnání s minulou sezonou ji
navíc dostávají o poznání méně.
Takový je úděl mladého křídla BK
Petra Dokoupila, jenž proti KK
Záhřeb odehrál sedm minut a nastřílel pět bodů.
* Jak těžké je smířit se s minimálním, nebo vůbec žádným prostorem v mistrovských zápasech?
„Lehké to není. Každá minuta na
hřišti je dobrá, jenže v létě přišel
Boči (Jaromír Bohačík - pozn.red.)
přesně na mou pozici a malých křídel je nás teď v kádru docela hodně.
Proto se musím o čas v utkáních
prát, je to složitější. Trenér se nám
všem snaží dávat příležitost a kdo
hraje líp, ten se může víc ukázat.
Hrát málo je těžší hlavně na psychiku. Loni jsme se na daném postu
střídali jen s Benasem, takže jsem
věděl, že se do zápasů dostanu víc.
Teď vím, že když mi to nepůjde,

hned naskočí někdo jiný a další
šance už třeba nepřijde. S tímhle se
však jako vrcholový sportovec musím srovnat. Důležité je na každém
tréninku odvádět maximum, aby to
kouč viděl.“
* Z týmového hlediska za sebou
máte skvělé tři měsíce, ne?
„Určitě. Hlavně co se týká
EuroChallenge Cupu, ten byl

z naší strany excelentní. V lize škoda
dvou domácích porážek s Pardubicemi
a Ostravou, ale to se
stává. My se přece jen
víc soustředíme na evropský pohár a ono se
to pak někdy v hlavě
přepne. Celkově ale byla první polovina sezony
super.“
* Co vůbec říkáte na
souboj s KK Záhřeb?
„Ze začátku jsem se trochu
bál, žže
h bál
už se kluci budou vidět v letadle.
Přesně na to nás ale trenér v šatně před utkáním upozorňoval.
Zdůrazňoval, ať se maximálně
soustředíme na poslední letošní
zápas před osmidenním volnem.
Přistoupili jsme k tomu solidně,
soupeře nepustili do žádného trháku, při vyrovnaném průběhu pořád
o něco vedli a náskok udrželi až do
konce. Z naší strany tedy dobré.“
* Napadlo by vás, že postoupíte z tak náročné skupiny

EuroChallenge
Cupu s vynikající
C
ik jí í bilancí
bil í pěti
ěti víí
tězství a jediné prohry?
„Tohle asi byla ta úplně nejoptimističtější varianta. Ukázali jsme, že na
to máme, nevěřícím jsme předvedli
své kvality. Teď budeme bojovat
dál.“
* Víte o tom, že v celé soutěži máte
třetí nejlepší obranu?
„Tohle ani nevím. Náš trenér však
pořád klade hlavní důraz na bránění, zvlášť silné zahraniční soupeře
bychom asi těžko přestříleli. Prostě
je nutné dobře bránit a vepředu tam

občas něco spadne.“
obč
Postupujete do os*P
mifinálové fáze evropmif
ského poháru. Těšíš
ské
se na další špičkové
protivníky?
pro
„My už tak zhruba ví„M
me, na koho narazíme,
me
určitě půjde a další
urč
supr zápasy. Hlavně
sup
Krasnodar bude hodKr
ně silný, snad tam poletíme a nepojedeme
let
Osm hodin v letadle
autobusem. Os
stačí.“
t čí “ (smích)
( í h)
* Co říkáte na nový model
Mattoni NBL s volným programem mezi svátky?
„Jako hráči to určitě vítáme, zatímco trenérům se to asi moc nelíbí. Co
jsem četl na internetu, většina lidí si
stěžuje na příliš dlouhou zápasovou
pauzu hlavně s ohledem na fanoušky. Jít na další domácí utkání skoro
po měsíci není z diváckého pohledu úplně ideální. Uvidíme, jestli
se nový model osvědčí nebo ne.“
Marek Sonnevend
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kam vedou další evropské kroky...
aneb rozložení osmifinálových skupin
SKUPINA „I“
BC Spartak Petrohrad (Rusko)
Maccabi Haifa B.C. (Izrael)
LukOil Academic Sofia (Bulharsko)
Barak Netanya (Izrael)
SKUPINA „J“
KK Krka Novo Mesto (Slovinsko)
Antverpy Giants (Belgie)
Pinar Karsiyaka (Turecko)
Dexia Mons-Hainaut (Francie)
SKUPINA „K“
BCM Gravelines Dunkerque (Francie)
BK Ventspils (Lotyšsko)

Sport Lisabon Benfica (Portugalsko)
Norrköping Dolphins (Švédsko)
SKUPINA „L“
BK PROSTĚJOV (Česká republika)
BC Lokomotiv Kubaň Krasnodar (Rusko)
BC Zadar (Chorvatsko)
BC Telenet Oostende (Belgie)

SPOLEČNÁ RADOST. Hráči i fanošci se těší na další exropské souboje.
Foto: Z. Pěnička

Chystá se ALL STAR GAME
Podpořte v hlasování Orly!

Jak jsme už dvakrát informovali,
chystá se „Utkání hvězd
Mattoni NBL“, které 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. V uplynulém týdnu
však z elitní formace Veikalas
vypadl, tudíž hlas každého

příznivce BK Prostějov je třeba!
Hlasování do Samsung All-Star
Game Mattoni NBL 2011 nadále
pokračuje 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.
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-

Basketbaloví dlouháni znovu potěšili

Fotoreportáž
Fotoreportáž

malé pacienty v prostějovské nemocnici
Výtěžek ze vstupného proti Záhřebu pomůže jak nemocným dětem, tak i Dětskému domovu v Plumlově

JEŽÍŠEK PŘIŠEL O DVA DNY DŘÍVE. K nemocným
dětem na oddělení prostějovského „špitálu“ zavítali hráči Orlů a přinesli jim kromě sebe i kupu
dárečků. Jeden z nich předává Petr Dokoupil.

PROSTĚJOV - Jako každoročně
se v období vánočních svátků
věnuje prostějovský basketbalový
klub charitě. Nedílnou součástí
svátečního programu BK
Prostějov je vždy návštěva
dětského oddělení prostějovské
nemocnice a nejinak tomu bylo
i ve středu 22. prosince, kdy se
v dopoledních hodinách vypravila
parta dlouhánů s velkým
množstvím dárků v kufrech do
druhého patra jižního křídla
hlavní nemocniční budovy. A
aby toho nebylo málo, o den

dříve šel výtěžek z dobrovolného
vstupného diváků, kteří zavítali
na pohárové vystoupení BK
Prostějov proti KK Záhřeb z
Chorvatska, rovným dílem právě
ve prospěch dětského oddělení
prostějovské nemocnice a také
Dětského domova v Plumlově!
Stalo se již tradicí, že hráči
basketbalového klubu BK Prostějov
navštěvují v tomto předvánočním
čase děti, které touto dobou nemohou
být doma, a zpříjemňují jim pobyt
v nemocnici svou přítomností i
hračkami. Také letos se vypravily

potěšit dušičky nemocných ratolestí,
jež jsou hospitalizované na dětském
oddělení Nemocnice Prostějov, která
je členem skupiny AGEL. „Protože
na oddělení pobývají i větší pacienti,
rozproudila se při dnešní návštěvě
i debata o sportovních aktivitách a
děti měly radost z osobního kontaktu
se sportovními hvězdami,“ popsal
milou návštěvu MUDr. Josef
Tenora, primář dětského oddělení
Nemocnice Prostějov.
Hráči prokázali i smysl pro humor
a dovedli vykouzlit zářící úsměvy
u dětí, z nichž mnohé vzhledem

prostějovští orli v nemocnici...

NEZAPOMNĚLI ANI NA
ÚSMĚVY. U jedné z postýlek se zastavil také rozehrávač David Marek,
který nešetřil dobrou
náladou. Asi ví, že leckdy
právě úsměv léčí...

PŘEDÁVALI TAKÉ LÁSKU. Jediný odchovanec prostějovského basketbalu ukázal, že si s malými ratolestmi
dobřerozumí.Jeho„otcovský“přístupsúžasemsledujíRadoslawHyzy(vlevo)aLadislavTóth.

ke svému věku ani netušily, jaké
sportovní hvězdy za nimi přišly...
„Do nemocnice chodíme už několik
roků a nebyl žádný důvod, abychom
tuto pěknou a užitečnou tradici
přerušovali,“ má jasno o poslání BK
Prostějov Petr Fridrich, generální
manažer klubu. „V posledních
letech úzce spolupracujeme také s
plumlovským Dětským domovem,
tudíž ani na tamní děti jsme nemohli
zapomenout,“ prozradil Fridrich
další chvályhodný charitativní počin.
„Všichni hráči si to moc užili.
Doufám, že se nám alespoň trochu

DAROVAL I KOUČ. Své velké srdce ukázal i lodivod
basketbalového týmu Peter Bálint, který právě
předává dáreček jedné z pacientek.

podařilo zpříjemnit dětem jejich
nedobrovolný pobyt v nemocnici,“
nechal se slyšet trenér Orlů Peter
Bálint, že návštěvy dětí mají
oblibu i u samotných basketbalistů.
„Doufáme, že se prckové co nejdříve
uzdraví a že se co nejdříve potkáme
v naší hale. Chtěl bych za celý tým
popřát všem dětem hodně zdraví,“
řekl za celý tým rozehrávač David
Marek. Kromě něj se v ekipě orlí
letky objevili ještě trenér Peter
Bálint, polský pivotman Radoslaw
Hyzy a křídelníci Ladislav Tóth i
Petr Dokoupil.
-pk-

ORLI PROSTĚ POMÁHAJÍ. Basketbalisté Prostějova navštívili
ve středu dopoledne děti v nemocnici, se kterými se následně nechali i zvěčnit...

Rubriky, inzerce

27. prosince 2010
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Sta
alo se před....
29. 10. 2000
►FOTBALOVÉ VÁNOCE V PODÁNÍ HVĚZD
Dvě tisícovky diváků se přišly podívat na současné i bývalé
hvězdy české kopané, které zavítaly do Prostějova v rámci
akce „Fotbalové vánoce s Paegasem“, jejímž pořadatelem byla
Nadace fotbalovým internacionálů v čele s jejím předsedou
Josefem Masopustem. Vše probíhalo v kooperaci s fotbalovým
oddílem SK LeRK Prostějov. Výtěžek z akce byl věnován právě
na konto nadace, jejímž hlavním posláním je pomáhat bývalým
reprezentantům. Na ploše zimního stadionu se tehdy představily
současné persony jako například Jan Koller, Jan Polák, Pavel
Kuka, Horst Siegl, Martin Hašek, Lukáš Jarolím, Ivo Ulich, Pavel
Novotný, Günter Bittengel, Martin Vaniak, Miroslav Holeňák,
Richard Dostálek, Mario Lička, ale také už v té době legendy
typu gólmanů Hrušky, Kostelníka a Netoličky, dále pak Mazury,
Grussmanna, Jarůška, Marošiho, Wernera Ličky, Druláka, Daňka,
Gajdůška, Petra Rady, Bičovského, Vrabce, Jana Fialu, Bergra.
Prostě bylo se na co koukat a kdo vyhrál, nebylo vůbec podstatné...
►HOKEJISTÉ SI UDOBŘILI FANOUŠKY
V posledním utkání roku hostil tým HC Prostějov v dalším utkání
první ligy po krátkém čase Třebíč a po výprasku v Berouně se
čekalo, zda svěřenci trenéra Přecechtěla zvednou hlavu. Podařilo
se „Žlutomodrá síla“ předvedla kolektivní výkon založený na
precizní defenzívě, která v čele s brankářem Hamrlou udržela po
celých šedesát minut čisté konto. A jelikož do sítě protivníka se
trefili Martin Janeček, Tomáš Hradecký i Michal Janeček, těšily
se více jak tři tisícovky příznivců z vítězství 3:0, které posunulo
Prostějov na sedmou příčku. V zákulisí se už přitom horečně
jednalo o případných dalších úpravách na soupisce „A“-týmu,
ovšem ani odchod zadáka Vlčka do Karlových Varů nebyl stále
dořešen...
►CYKLISTÉ BOJOVALI O MEDAILE NA DRÁZE
Zimní cyklistickou sezónu zakončilo mistrovství České republiky
na dráze, jehož se zúčastnila i výprava SKC Prostějov. Hanáky
však provázela před posledním vrcholem roku smůla, když
dvě želízka v ohni Kovalovský a Hauer nemohli do hlavního
města, jakožto dějiště šampionátu, ani odcestovat a i další trápily
zdravotní problémy. V mužích si nakonec nejlépe vedl Tomáš
Petr, který skončil čtvrtý, Roman Krybus obsadil hned následující
příčku a Kamil Hastík byl třináctý. Z mladíků si dobře vedl Ondřej
Hnízdil, jenž v celkové klasifikaci omnia obsadil čtrnácté místo.
-pk-

PŘIPRAVUJEME SPECIÁLNÍ DVOUSTRANU
„HÁZENKÁŘSKÁ SEMDIČKA“,
KTERÁ BUDE VĚNOVÁNA PRVNÍ POLOVINĚ
SEZONY 1. a 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA EXKLUZIVNÍ
ROZHOVORY, STATISTIKY A KOMENTÁŘE
K VÝVOJI OBOU SOUTĚŽÍ.
ČTĚTE V NĚKTERÉM Z LEDNOVÝCH
ČÍSEL PV VEČERNÍKU!

Prostějovský basketbal si v těchto
dnech připomíná 60. výročí
svého založení a Večerník se
proto rozhodl taktéž vzpomenout
některé nejvýznamnější události,
skutečnosti a přečiny. Již ve
čtyřech číslech jsme vám nabídli
úvodní díly ALMANACHu, při
dnešním pátém pokračování
nahlížíme do sedmdesátých
let minulého století, které jsou
zajímavé enjen novou prací s
mládeží. Příště se posuneme zase
o něco kupředu...

70. LÉTA – NOVĚ PŘI
PRÁCI S MLÁDEŽÍ
V roce 1972 se z vojny vrátili
František Opletal a František
Jakubík, tým posílil všestranný
talent a nekompromisní pivot
Milan Kumstát, po přestávce
způsobené stavbou se vrátil
Břetislav Muller. Družstvo hrálo
v té době krajský přebor a mělo
solidní úroveň. V roce 1980 oddíl
pořádá zcela ojedinělou akci :
Turnaj prvoligových družstev

mužů, kda tehdejší přední týmy
ČSSR Duklu Olomouc, NHKG
Ostrava a Baník Prievidza doplnil
sovětský, dnes litevský Žalgiris
Kaunas. Perličkou je,
že v dresu Prievidze
nastoupil hráč Lubomír
Urban, ten se za 25
let ukáže v Prostějově nakrátko
jako trenér. Prostějov posílil hráč
Suchánek zvaný Béďa, který
hrál za Ostravu ligu a Milan
Matzenauer, současný předseda
správní rady. Za Prostějov
nastoupil Pavel Švécar, hráč, který
odolal nabídkám věhlasných
klubů a nikdy prostějovský
basketbal neopustil. V tomto
období začíná éra družebních
setkání, kdy naši hráči jezdili
v Wurzenu v tehdejším NDR,
v období 1975 – 1985 se
uskutečnilo několik akcí. V době
omezeného cestování to byla
jedna z mála možností vycestovat
do ciziny spojené se sportovním
vyžitím.
V týmu žen se daří postup do
krajského přeboru I. třídy, zvláště
potom, co tým posílil o Majku

Skřekovou a Vášu Mazalovou
- Kozovou – odchovankyni
kroměřížského basketbalu, která
zde okusila i nejvyšší soutěž.
Tým však postupně
opouštěly hráčky, buď na
studia či z důvodu sňatku.
Když tragicky zahynul při
autonehodě trenér Pavel Ziegler,
družstvo se rozpadlo. Některé
hráčky pokračují s basketbalem
v jiných klubech Milena Forstová
hrála za Orbis Praha, Anička
Melková za Univerzitu Olomouc.
K zásadní změně došlo na poli
mládeže. V Okresním domě dětí
a mládeže nastoupil do oddělení
sportu Petr Kalabis, který se
začal věnovat výchově mladých
basketbalistů. Na výsledky
zapáleného trenéra se nemuselo
dlouho čekat. Mladíci se díky
systematické přípravěv roce 1977
probojovali do dorostenecké
ligy a bojovali o špičku tabulky.
Po sezóně bohužel došlo k
odchodu nejlepších hráčů do
středisek vrcholového sportu –
Josef Šťastný a Zdeněk Fridrich
odešli do Brna, Emil Remenec

ml. do RH Pardubice a Vlastimil
Šrot do Olomouce. Úspěšná éra
končí odchodem Petra Kalabise
v roce 1979, částečně z důvodu
rozčarování ze vzniklé situace,
částečně z důvodu odchodu na
vedoucí místo.Vroce 1980 pracuje
v klubu družstvo mužů, pode
vedením Jana Salaje a Vladimíra
Běhala, mladší dorostenci A,
trénovaní L.Pospíšilem, mladší
dorostenci B, které vedl B.
Muller, starší žáci pod vedením
Emila Remenece staršího a
mladší žáci, které trénoval Václav
Teprt. V klubu bylo 6 rozhodčích
a přestože pracoval výbor oddílu
v čele s předsedou Vladimírem
Běhalem, zajímavý je stesk v
publikaci vydané při příležitosti
30 let organizované košíkové,
že klubu chybějí osoby pro
organizátorskou činnost, vázla
spolupráce s rodiči mladých hráčů
převzato z www.bkprostejov.cz

BOXERSKÉ OHLÉDNUTÍ AŽ PŘÍŠTĚ...
Ještě o jeden týden jsme byli nuceni posunout zvláštní speciál „OHLÉDNUTÍ ZA MČR V BOXU 2010“, který jste
měli podle avizované upoutávky najít v tomto vydání. Vzhledem k vánočním svátkům a s nimi spojenými událostmi
i akcemi si však musejí nejen boxerští fajnšmekři počkat. Ve spolupráci s BC DTJ Prostějov připravená dvoustrana, která dokonale
zmonitorovala uplynulý tuzemský šampionát, tak z technických důvodů už definitivně vyjde v pondělí 3. ledna 2011. Sportovní
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku děkuje za pochopení a věříme, že „nepříjemné“ čekání vám vynahradí příjemné a
zajímavé čtení.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE TAK NA STRÁNKÁCH NAŠEHO TÝDENÍKU NAJDETE...:
* exkluzivní rozhovor s úspěšným koučem nejlepšího týmu šampionátu BC DTJ Radoslavem Křížkem
* kompletní sumář finálových zápasů
* podrobný výsledkový servis
TO VŠE A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
* profily nových mistrů a mistryň České republiky pro rok 2010
* rozhovory a ohlasy nejen s boxery prostějovského klubu
V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU,
* nejrůznější perličky a zajímavosti
* fotogalerii z ringu i zákulisí
KTERÝ VYJDE V PONDĚLÍ 3. LEDNA 2011!

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou nabídku těch
nejžhavějších tipů z televizních
obrazovek všech česky
mluvících kanálů, která má
posloužit k ještě dokonalejšímu
přehledu všech sportovních
nadšenců. Věříme, že
následující přehled sportovních
šlágrů, které můžete sledovat
z pohodlí vašeho domova,
či společně s kamarády ze
sportbaru, oceníte a pomůže
vám nepropásnout ty vskutku
zajímavé události. -pkLEDNÍ
HOKEJ
HC Sparta Praha - Servette
Ženeva
PONDĚLÍ 27. 12. 2010
15:00 hodin
HC Sparta Praha
- SKA Petrohrad
ÚTERÝ 28. 12. 2010
15:00 hodin
přímé přenosy utkání
ze Spengler Cupu
LEDNÍ HOKEJ
Česká republika Kanada
přímý přenos utkání základní
skupiny
MS do 20 let v hokeji 2010/
Kanada
ÚTERÝ 28. 12. 2010
21:55 hodin
SKOKY
NA LYŽÍCH
TURNÉ 4 MŮSTKŮ
Přímý přenos prvního závodu
v Oberstdorfu
STŘEDA 29. 12. 2010
15:45 hodin
FOTBAL
AC SPARTA PRAHA
- SK SLAVIA PRAHA
přímý přenos tradičního
silvestrovského derby
bývalých hráčů pražských S
NEDĚLE
31. 12. 2010
11:00 hodin

INZERCE

VídeĖská 108
619 00 Brno
Tel.: +420 547 423 211
Fax: +420 547 423 221
E-mail: arko@arko-brno.cz
www.arko-brno.cz

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB
ekologické a vodohospodáĜské stavby
provozování vodohospodáĜských zaĜízení
pozemní stavby
inženýrské a dopravní stavby
zajištČní projektové
dokumentace
zajištČní stavebního
povolení
zrychlené stavební Ĝízení
a kolaudaþní souhlas
inženýrská þinnost
pĜi realizaci díla

Držitel certifikátĤ:

Volejbal

27. prosince 2010

Další vítězná jízda VK Modřanská Středoevropskou ligou:
S Mariborem volejbalistky neměly skoro žádnou práci
Pv 3:0

M

Bodový vývoj – první set: 3:2, 3:5,
5:7, 11:7, 11:9, 15:9, 18:10, 22:11,
25:12. Druhý set: 5:0, 7:1,, 9:2,,
11:4, 11:6, 12:8, 14:8,
21:9, 25:10. Třetí set:
2:2, 4:2, 8:6, 8:8, 11:9,
13:12, 15:12, 16:14,
18:14, 18:16, 20:16,
20:18, 25:19.5:11.
Utkání druhého celku tabulky
se čtvrtým většinou přinese
alespoň trochu vyrovnaný boj.
Ve 12. kole Středoevropské
ligy žen mezi VK Modřanská
Prostějov a Nova KBM Branik
Maribor nic takového nehrozilo,
naše volejbalistky dominovaly
snad až příliš jednoznačně. Pod
stromeček si tak nadělily hladké
vítězství.
Začátek sliboval zajímavou
podívanou (3:5), jenže tahle
chiméra se rychle rozplynula.
Za stavu 5:7 udělal domácí
tým šestibodovou šňůru na
11:7, kterou dal zapomenout na
váhavý start do zápasu s několika
chybami. Poté následovaly další
série, neboť soupeřkám proti
kvalitnímu podání Modřanské

totálně odešel příjem, a zbytek
úvodní sady se změnil ve vraždění
slovinských neviňátek. České
mistryně kralovaly kromě servisu
také v útoku a jeden nemilosrdný
blok střídal druhý.
Druhé dějství
se zprvu
j
p

fázi dokázaly Slovinky snížit
na 20:18. Vzápětí ale opět
chybovaly na příjmu účinného
servisu Artmenková, což vedlo
ke konečnému rezultátu – 25:19 a
3:0.
-son-

č
e
m
s
CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA - 12. kolo
odvíjelo
dle
stejného scénáře. Teprve od skóre
9:2 si Branik dokázal lépe přihrát
a hru tím vyrovnal (12:8), ovšem
znovu šlo jen o krátkodobou
záležitost. Výborně podávající
Artmenková s pomocí celého
pohodově šlapajícího družstva
VK nasadila k velkému trháku na
21:9 a rázem bylo po setu.
Za daného vývoje se hostující
kouč Najdič rozhodl zariskovat,
když na palubovku poslal
místo zkušené nahrávačky
Milosavljevič (reprezentantka
Srbska) mladou Jeralu. Tento
tah se mu vyplatil, neboť
výkon KBM šel dost nahoru
a trochu ukolébané Hanačky
měly najednou potíže. Třetí
sada tak byla dlouho poměrně
vyrovnaná, ještě v její předfinální

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV - NOVA KBM BRANI
RANI
ANIK MARIBOROR

3:0
Čas:
1:04 minut
Rozhodčí: Dovičovič a Schimpl
(Slovensko)
Diváků: 1000

Nováková
Velikiyová
Libero:
Chlumská
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:
VÍTĚZNÉ LOUČENÍ. S rukama nad hlavou zakončily rok 2010 při vítězství nad slovinským Mariborem volejbalistky Prostějova, které po utkání dostávaly věcné dary i od ředitele Sportcentra - DDM Ivana Nedvěda (na horním snímku
s Corine Ssuschkeovou).
2x foto: Z. Pěnička

SPORTSWEAR

K KOLEKTORY
a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

„Výborný blokařský výkon
odvedla Tomašeková,“ pochválil

„věčnou náhradníci“ trenér M. Čada
výborné podání a celkově jsme soupeře předčili zejména
v útoku. Prosazovaly se všechny hráčky, zvlášť bych přitom
upozornil na skvělý blokařský
výkon Gabiky Tomašekové,“
ohlížel se Čada za pohodovým
duelem.
Že zrovna čtvrtý celek tabulky
MEL smete Modřanská svým
dosud nejjasnějším výsledkem
v soutěži, to se moc nečekalo.
„My jsme na tom v současné době výkonnostně dobře, družstvo
je stabilizované a prokázalo své
sebevědomí. Lépe než dřív nám
funguje spolupráce nahrávačky

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

25:12
25:10
25:19

21 minut
18 minut
25 minut

Sestava Prostějova

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

PROSTĚJOV - Výborný
blokařský výkon odvedla
Tomašeková, pochválil Čada
Během posledního soutěžního vystoupení svého týmu v letošním roce nemusel
řešit téměř žádné složitější
okamžiky. Svěřenky trenéra Miroslava Čady vyřídily
papírově nebezpečného slovinského protivníka ani ne
za hodinu čistého času a VK
Prostějov tím uzavřel letopočet 2010 předpokládaným
vítězstvím.
„Toto utkání patřilo k těm jednodušším. Dva sety jsme měli

25

s útočnicemi,“ viděl Čada důvody mariborského debaklu i
v kvalitě svého kolektivu.
Během nadcházející zápasové
pauzy bude hlavním úkolem
udržet formu pro pokračování
sezony v roce 2011. „Po vánoční dovolené začínáme trénovat
27. prosince. Na Silvestra dostanou holky ještě den volna,
ale jinak budeme v přípravě
makat denně na fyzičce i herních věcech. Už 2. ledna nás čeká Kamnik a 5. ledna Cortese,
proto je nutné být maximálně
nachystaní,“ zdůraznil kouč
našich volejbalistek.
-son-

Asistent mariborského kouče přiznal:

„Prostějov je na nás moc silný...“
PROSTĚJOV - Bojují o postup do závěrečného Final
Four Středoevropské ligy
žen, ale v Prostějově se v příliš dobrém světle neukázaly.
Volejbalistky Mariboru podaly na Hané doslova bídný
výkon a během dlouhé cesty
domů do Slovinska rozhodně
měly o čem přemýšlet.
„Prohráli jsme hodně jasně za
pouhou hodinu, protože naše
hra byla velmi špatná. Některé
holky se už asi viděly na vánoční dovolené, což je dost brzy,
ale bohužel se to stalo. Po herní
stránce jsme mizerně podávali
a hlavně přijímali, celkově musíme být hrubě nespokojení.
Víme, že jsme schopni mnohem lepšího výkonu. Prostějov
je samozřejmě moc silný, patří
ke dvěma nejlepším týmům
interligy. Přesto jsme před dneš-

ním zápasem věřili, že můžeme
získat alespoň jeden set či favorita trochu potrápit. Nepovedlo
se, snad budeme po novém
roce ve druhé polovině soutěže
hrát podstatně lépe,“ hodnotil asistent hostujícího trenéra
Sebastijan Zorenč smutně a přitom objektivně.
Vyhlídky na účast ve výše zmíněném Final Four MEL viděl následovně. „Je jasné, že Prostějov
a Vídeň jsou suverénně nejlepšími týmy interligy, tím pádem
je o dvou místech pro Final Four
předem rozhodnuto. My se o
dvě zbývající pozice popereme s Doprastavem Bratislava,
Kamnikem a Splitem, který ještě podle mě půjde nahoru. Víme,
že hlavně doma už nesmíme zaváhat, zvlášť proti zmíněným
soupeřům,“ doplnil Zorenč.
-son-

Markéta Chlumská: „Kvalita v této

soutěži není taková, jak jsme očekávali!
Za výhodu MEL však libero považuje, že se hraje stejnými míči jako Champions League
PROSTĚJOV - Naprosto bezproblémové střetnutí si prostějovské volejbalistky užily proti Mariboru. Tradičně
spolehlivý výkon přitom v dresu VK
Modřanská odvedla na liberu Markéta
Chlumská, kterou jsme v předvánočním čase krátce vyzpovídali.

SPOLEHLIVÉ LIBERO. Zkušená Markéta Chlumská je i v této sezoně oporou Modřanek.
Foto: Z. Pěnička

* Markéto, jaké utkání to bylo z vašeho pohledu?
„Dnešní zápas byl jeden z těch jednodušších. Soupeřky měly špatnou přihrávku,
my jsme je většinu času tlačily dobrým
servisem a tím pádem pak ony nemohly hrát tak, jak by chtěly. Řekla bych, že
tohle utkání se Mariboru zrovna nepovedlo. Dnes to prostě nebylo o nás, ale
spíš o trápení hostujícího týmu, jemuž
se kromě příjmu nedařilo ani v ostatních
herních činnostech. Co předvedl u nás
podle mě není jeho standardní výkon.“
* Není z celkového pohledu
Středoevropská liga snadnější, než jste
před sezonou předpokládali?

„Bohužel je to tak. Už to asi víme všichni, že kvalita v této soutěži není taková,
jak jsme očekávali. Na druhou stranu
to má jednu výhodu. Z mého pohledu přihrávačky jde o to, že MEVZA se
hraje stejnou značkou balonů Mikasa
jako Champions League. Tím nedochází
k neustálému střídání s Galovkami, což
v předchozích sezonách nebylo úplně
příjemné. A přestože Středoevropská liga není úplně špičková, znamená oproti české extralize určité oživení i jinou
motivaci, takže bych působení v MEL
nezavrhovala.“
* Jak strávíte Vánoce?
„Asi jako všichni v rodinném kruhu.
Trošku si odpočinu od volejbalu, na což
se opravdu těším. Včetně cestování máme za sebou docela náročné období, nějaké volno je tak potřeba. Po návratu do
přípravy pak mezi svátky zapracujeme
na fyzičce i na herních věcech, abychom
šly do nového roku kvalitně nachystané.“
Marek Sonnevend

Artmenková
Lipicerová

Tomášeková
Ssuschkeová

Soaresová, Kubínová, Bramborová, Košická
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 20. do 26.
prosince): VK Modřanská Prostějov – Nova KBM Branik
Maribor 3:0 (25:12, 25:10, 25:19)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Post Schwechat
9 9 0 27:3 742:507 27
2. VK Modřanská Prostějov 10 9 1 28:5 820:604 27
3. VK Doprastav Bratislava
10 6 4 24:14 831:778 20
4. Nova KBM Branik Maribor 12 7 5 23:20 916:904 19
5. Calcit Volleyball Kamnik
11 6 5 21:18 839:830 18
6. Slavia UK EU Bratislava
10 4 6 16:24 816:883 10
7. ŽOK Rijeka
9 3 6 12:20 674:699 10
8. ŽOK Split 1700
7 2 5 13:17 623:629 8
9. A. Linec-Steg
9 2 7 8:22 575:709 6
10. ATSC WCS Klagenfurt
11 1 10 3:32 559:852 2
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
A. Linec-Steg - Nova KBM Branik MARIBOR (neděle 2. ledna
2011, 14:00 hodin), VK Modřanská Prostějov - CV KAMNIK
(neděle 2. ledna 2011, 15:50 hodin, rozhodčí: Mokrý, Hodoň).
-pk-

V extralize žen
vede opět BRNO

Ani jediný set neuhrály v čtyřech zápasech 6. kola extraligy
volejbalistek hostující týmy. Do čela tabulky se tak vrátilo
Brno, které má po výhře 3:0 nad Ostravou lepší podíl setů než
druhý Přerov, který měl své utkání na palubovce Frýdku-Místku
předehráno. Brňankám se tradičně dařilo na servisu, který vycházel
zejména Svobodníkové, útočné akce Brna zase neomylně
zakončovala Rozkydálková. Ostravanky uhrály v setu maximálně
17 bodů. Podruhé v soutěži prohrál pražský Olymp a musel kvůli
tomu přenechat třetí příčku svým olomouckým přemožitelkám.
Naopak prvního vítězství se dočkal střešovický nováček, který tak
poslal na poslední místo soupeřky ze Šternberku.
výsledky 6. kola: Frýdek-Místek - Přerov 1:3 (předehráno),
Střešovice - Šternberk 3:0 (18, 22, 16), Slavia Praha - Liberec 3:0
(10, 16, 17), Brno - Ostrava 3:0 (15, 17, 17), Olomouc - Olymp
Praha 3:0 (18, 18, 21)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 6. kole
1. VK Královo Pole Brno
6 5 1 17:4 497:356 11
2. PVK Přerov Precheza
6 5 1 16:6 504:429 11
3. SK UP Olomouc
6 4 2 15:7 503:444 10
4. PVK Olymp Praha
6 4 2 12:8 452:405 10
5. TJ Mittal Ostrava
6 3 3 13:11 521:516 9
6. VC Slavia Praha
6 3 3 11:13 499:526 9
7. TJ Sokol Frýdek-Místek
6 2 4 9:13 474:498 8
8. VK TU Liberec
6 2 4 6:15 417:483 8
9. TJ Tatran Střešovice
6 1 5 6:15 399:486 7
10. TJ Sokol Šternberk
6 1 5 4:17 389:512 7
PŘÍŠTÍ PROGRAM
7. kolo, středa 8. ledna 2010, 17:00 hodin: Olymp Praha –
Střešovice, Přerov - Olomouc (18:00 hodin), Ostrava – FrýdekMístek, Liberec – Brno, Šternberk - Slavia Praha.
-pk-

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

Přijd´ttee ddoo ttělocvičny
Přijd
ělocvičny
ZŠ
Z
ŠP
Palacká!
alacká!

Hokej

27. prosince 2010

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější

Výsledkový servis
28. KOLO: SHK Hodonín - Salith Šumperk 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
Branky a nahrávky: 8. Beňa (Peš), 13. Hoza (Peš), 30. Korotvička
(Vaškovič, Flamík), 41. Peš (Salajka) - 6. Hulva (Ambruz), 12.
Haas, 28. Ambruz
HC Plus Oil Orlová - HC FrýdekMístek 7:2 (0:1, 4:1, 3:0). Branky a nahrávky: 26. Luka (Javín,
Vnenk), 28. Moravec (Luka, Mikšan), 29. Valchař (Ivan, Galvas),
33. Moravec (Mikšan), 43. Luka (Moravec, Mikšan), 56. Holuša
(Škatula, Hegegy), 58. Holuša (Galgonek) - 19. Pavlík (Hruzík), 31.
Kopáč (Kolařík, Rozum)
HC Slezan Opava - LHK Jestřábi
Prostějov 2:3 po samostatných nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0,
1:2). Branky a nahrávky: 4. Bednárek (Měch, Kocián), 22. Černý
(Grofek, Tichý) - 13. Kryl (Duba, Doseděl), 54. Žajgla (Čuřík),
rozhodující nájezd Kryl
HC Nový Jičín - VSK Technika
Brno 2:1 po samostatných nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0). Branky
a nahrávky: 46. Horák (Andrýsek), rozhodující nájezd Pavlačka
- 2. Jelínek (Bělohlávek)
HC Uherské Hradiště - HC
Bobři Valašské Meziříčí 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Branky a nahrávky:
8. Andrýsek (Antonovič, Sakrajda), 25. Kotačka (Karpíšek), 38.
Piluša (Mikeš), 44. Piluša (Mikeš), 48. Mikeš (Sakrajda, Hrabant)
- 23. Bacul
VHK Vsetín - HC Uničov 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).
Branky a nahrávky: 11. Kajaba (Tesařík, Žabčík), 25. Brynecký
(Vaněk, Ševčík), 36. Zavrtálek (Vaněk, Spitzer), 56. Rufer (Vítek,
Bajtek) - 32. Handl, 52. Rak (Brueník), 60. Přikryl (Frieb)
HC ZUBR Přerov - AZ Havířov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky a
nahrávky: 16. Kolář (Ditrich), 22. Kotásek (Hanák), 58. Kočara
(Hanák, Kotásek)
HC Břeclav volný los
-pkPRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 28 KOLECH:
20
17
18
14
15
13
13
13
8
7
8
5
6
6
4

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

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

3
5
8
7
9
9
10
11
12
14
16
15
14
14
20

136:67
122:65
110:71
111:69
103:68
81:75
88:81
105:97
98:108
70:91
70:104
67:89
87:127
63:123
82:158

HRDINOU zápasu se stal mladý útočník MARTIN KRYL
OPAVA/PROSTĚJOV – V
jediném předvánočním duelu
prostějovských Jestřábů uplynulého týdne se svěřenci trenéra Zachara představili v rámci
osmadvacátého dějství východní skupiny druhé ligy na
ledě sedmé Opavy. Další přímý
souboj „o šestku“ rozhodovaly
až samostatné nájezdy, v nichž
se nakonec radovali Jestřábi.
Dlouho to však vypadalo, že by
dokonce všechny tři body mohli brát domácí. Ti totiž ještě
sedm minut před koncem vedli
2:1. Petr Žajgla ale vyrovnal, a
jelikož další branka už nepadla
ani v prodloužení, musela rozhodnout právě zmiňovaná nájezdová loterie. V té uspěl na
opavské straně pouze ve druhé

66
57
54
49
49
46
44
42
36
27
27
26
26
24
15

V BOSKOVICÍCH
PŘÁTELSKÉ
UTKÁNÍ
SK Minerva Boskovice
– LHK Jestřábi Prostějov
pondělí 27. 12. 2010
v 17.00 ZS Boskovice

sérii Polok, naopak za hosty
mířil přesně hned při prvním
pokusu Duba a vítěznou trefu
si připsal ve třetí sérii prostějovský junior Martin Kryl,
který si tak připsal ve středečním utkání druhou trefu a stal
se hlavní hvězdou zápasu! V
tabulce si tak Prostějov upevnil
své postavení na páté příčce a k
jistotě účasti v elitní ekipě jim
tak chybí už jen bod!
V sestavě prostějovského týmu
chyběl opět mladý forvard David
Zachar, vypomáhající extraligové juniorce Olomouce i Patrik
Šebek, fungující především jako
trenér prostějovské mládeže.
Do zápasu vstoupila velice dobře
domácí Opava. Již ve 4. minu-

ze střídaček
Karel Suchánek - HC Slezan Opava:
„Nám se povedla zejména první třetina, kdy
jsme měli herní převahu, vytvořili jsme si také
daleko více šancí než soupeř, bohužel jsme
je však nedokázali proměnit. Poté Prostějov
srovnal na 1:1 a od té doby to byl na ledě hlavně boj. V
nájezdech pak byli lepší hosté, takže si hosté odvážejí
dva body...“

kam za hokejem....
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 BobřiValašské Meziříčí volný los.
30. kolo, sobota 8. ledna 2010, 17:00 hodin: HC Břeclav - HC Uničov,
HC Plus Oil Orlová - Salith Šumperk, HC Zubr Přerov - HC Uherské
Hradiště, SHK Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Nový Jičín
- HCAZ Havířov 2010, HC Slezan Opava -VSKTechnika Brno,VHK
Vsetín - HC Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov volný los. -pk-

DNES

zprávy z ledové plochy

Jestřábi uspěli v důležitém duelu na ledě Opavy
a k postupu do „šestky“ jim chybí už jen bod!

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST

1. Salith Šumperk
26
2. HC AZ Havířov 2010
26
3. HC Plus Oil Orlová
26
4. HC Zubr Přerov
26
5. LHK Jestřábi Prostějov 27
6. HC Nový Jičín
26
7. HC Slezan Opava
26
8. SHK Hodonín
26
9. HC Bobři Valašské Meziříčí 27
10. VSK Technika Brno
26
11. VHK Vsetín
26
12. HC Břeclav
26
13. HC Frýdek-Místek
26
14. HC Uherské Hradiště
26
15. HC Uničov
26

26

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov):
„Já si myslím, že to bylo zajímavé, dramatické utkání
z obou stran. Na můj vkus bylo hodně vyloučených
na obou stranách. Tresty byly podle mě někdy až
zbytečné, ale takový je prostě hokej. My jsme dokázali
vyhrát po samostatných nájezdech, za což jsme získali
dva body, takže z tohoto pohledu jsme spokojení.“ -pk-

tě vyzval Měch ke skórování
Bednárka, jež střelou k levé tyčce
nedal prostějovskému gólmanovi šanci – 1:0. O minutu později
mohl domácí náskok pojistit
Grofek, ale samostatný únik nedokončil do zdárného konce. Ve
13. minutě se ovšem podařilo
hostujícím Jestřábům vyrovnat.
Nejdříve Kryl nepochopitelně
netrefil prázdnou branku, o pár
vteřin později již však Trenčan
lovil puk ze své sítě. Po perfektní přihrávce Duby právě Kryl
napravil své zaváhání a bez problémů vyrovnal – 1:1. Těsně před
první sirénou mohl poslat domácí
do vedení opět Grofek, ale také
tentokrát zklamal. Po první třetině tak platil nerozhodný stav 1:1.
Nástup do prostřední třetiny byl
jako ze snu ro Slezan. Již ve 22.
minutě našel Grofek dobře postaveného Lukáše Černého, který
bez problémů zasunul kotouč za
brankovou čáru hostující svatyně.
Následně se však domácí dostali
do hluboké defenzivy. Prostějov
měl hned dvě dlouhé přesilovky
5 na 3, ale ani jednu z nich nedokázal využít. Opavští se ve třech
velice dobře bránili a Trenčan byl
téměř bez práce. Svěřenci kouče
Suchánka se k pořádnému ohrožení hostující svatyně dostali až
minutu před koncem druhé třetiny. Kocián ovšem po přihrávce
Grofka v gólové situaci zklamal.
Přesto Slezan po dvou třetinách
vedl 2:1.
Poslední třetina začala opatrným
hokejem. V první větší šanci této dvacetiminutovky se objevil
v 50. minutě Kryl, proti němuž
však vytáhl fantastický zákrok
Trenčan. V 54. minutě se však

Jestřábům již podařilo podruhé
v zápase srovnat, když Žajgla
přesně trefil víko opavské svatyně. O vítězi se v řádné hrací době
nerozhodlo, proto se následovalo
prodloužení.
V něm se oba dva celky zaměřily především na obrannou fázi s cílem neudělat chybu a tedy
neinkasovat. O vítězi tak rozhodly až samostatné nájezdy. V
nich se větší štěstí přiklonilo k

Jestřábům, jejichž rozhodující
gól vstřelil Martin Kryl a zajistil tak svému celku dva body.
Opava si na své konto připisuje bod pouze jeden. V praxi to
značí, že k vytouženému postupu do první šestky nadstavbové části chybí hokejistům
Prostějova už jen bod. Získat
jej mohou ve středu 5. ledna na
domácím ledě proti Břeclavi.
-pk-

HC SLEZAN OPAVA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina
2. třetina
3. třetina
(0:0,

1:1
1:0
0:1
0:1)

Branky a nahrávky: 4. Bednárek (Měch, Kocián), 22.
Černý (Grofek, Tichý) - 13. Kryl (Coufal, Doseděl), 54. Žajgla (Čuřík,
Duba), rozhodující nájezd Kryl
Střely na branku:
32:34
Rozhodčí: Jeřábek - Barteček, Fiala
Vyloučení: 6:8
Využití: 2:1
Oslabení: 0:0
Diváků: 850

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
Doseděl,
D
Do
ose
ed
dě
ěl Kolibár
ěl
Kolilibá
Kol
libá
bárr

Paška, Halouska
Peštuka, Jedlička

Šimo - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
y
yl
Coufal - P. Šebek - Kryl
ě
ěl
Matoušek - Stráněl

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

Plumlovský HC Grewis je ve druhé polovině Krajské ligy
V neděli přivítá Uherský Ostroh
PROSTĚJOV – Hokejové
soutěže ve všech krajích
vstoupily do druhé poloviny
základní části. Podívejme se
v krátkosti na sumář úvodní
poloviny Krajské ligy Jižní
Moravy a Zlínska, v němž barvy
prostějovského regionu hájí
tým HC Grewis Plumlov, který
kooperuje s prostějovskými
Jestřáby a funguje jako záloho

tohoto druholigového klubu. V
průběžné tabulce patří výběr
trenéra Martina Dufka devátá
příčka. Nejbližší vystoupení na
prostějovském ledě absolvuje
HC Grewis již tuto neděli
2. listopadu, kdy od 15:30
hodin změří síly s Uherským
Ostrohem.
A co říct k dosavadnímu průběhu
soutěže? Po roční pauze se letos v

soutěži objevil znovu Šternberk
a prozatím si vede suverénně.
Černým koněm soutěže ale může
být absolutní nováček z BrumovaBylnice, jehož dres nyní obléká
celá řada zkušených hokejistů
v čele s Petrem Mokrejšem a
Patrikem Lužou, tradičně silné
jsou celky Moravských Budějovic
a letos také Boskovic i Uherského
Brodu.

KRAJSKÁ LIGA JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNSKA - PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. HC TJ Šternberk
16 14
0 0 2
110:43
42
2. HC Moravské Budějovice 16 12
1 1 2
82:42
39
3. SK Minerva Boskovice 17 11
0 2 4
79:52
35
4. HK Kroměříž
17
9
3 0 5
79:44
33
5. HC Uherský Brod
17
9
2 1 5
78:67
32
6. HC Kometa Úvoz
16 10
0 1 5
67:49
31
7. Hokej Uherský Ostroh
17
8
1 2 6
77:58
28
8. HC Brumov-Bylnice
16
7
0 1 8
61:61
22
9. HC Grewis Plumlov
16
5
2 2 7
63:78
21
10. Dynamiters Blansko HK 17
5
1 0 11
50:96
17
11. HC Spartak Velká Bíteš 16
3
0 0 13
37:79
9
12. HHK Velké Meziříčí
17
3
0 0 14
49:93
9
13. HC Břeclav B
16
1
0 0 15
40:110
3

PŘÍŠTÍ PROGRAM
19. kolo, sobota 1. ledna
2011, 17:00 hodin: Blansko
- M. Budějovice, BrumovBylnice – Šternberk,
Plumlov - Uherský Ostroh
(15:30 hodin), Kometa
Úvoz - Velká Bíteš, Velké
Meziříčí – Kroměříž,
Boskovice – Břeclav „B“.
-pk-

Vánoční „DRAHANSKÁ“ 2010 proběhla už POPÁTÉ

Pohybovalo se chůzi, během, na kole i na koni
Startovala bikerka Horáková a také politik Mačák!
ŽÁROVICE/DRAHANY
- Ani nepříznivé počasí
neodradilo téměř osmdesátku
sportovních nadšenců
od startu na „Vánoční
Drahanské“, která letos na
Štědrý den napsala již pátý
ročník. Deštivé počasí při
teplotě těsně nad nulou se
nakonec umoudřilo a přesně

o půl desáté vyšli chodci,
aby je o deset minut později
následovali běžci, následování
cyklisty a nakonec také
jezdcem na koni! Chuť
protáhnout si tělo a pobavit
se s přáteli dostali například
i náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois
Mačák, úspěšná bikerka Jana

VÁNOČNÍ DRAHANSKÁ SE DÁ
ABSOLVOVAT RŮZNĚ. Třeba i na
koni.

ŠTĚDROVEČERNÍ AKCE SE
ZÚČASTNILA I ČESKÁ REPREZENTANTKA BIKROSU JANA HORÁKOVÁ

Horáková a další významní
sportovci nejen z řad SKC
Prostějov.
„Cílem akce je nejen protáhnout
si tělo ve vánočním čase, ale i
setkat se s přáteli ke konci roku
a popřát si vše nejlepší do toho
dalšího. Mimoto byly ale také
vidět výborné sportovní výkony,“
poznamenal Petr Ejem, jeden z
dvojice hlavních organizátorů.
Tím druhým byl Zdeněk
Vychodil. Tradičně vše proběhlo
pod taktovkou Sportovního klubu
cyklistů Prostějov a horolezeckého
oddílu ADRENALIN Prostějov.
Startovalo se v Žárovicích a
cíl byl naplánován u závory
na konci Drahanského kopce.
Účastníci se na trati museli
vypořádat nejen s délkou trasy, ale
především s převýšením větším
než 300 metrů! Nejrychlejší
běžec, kterým se stal Libor
Vysloužil z horolezeckého oddílu
ADRENALIN Prostějov, proťal
cílovou pásku ve výborném
čase 33:32 minut, před Pavlem
Dvořákem a Pavlem Horákem.
Mezi chodci byl nejrychlejší
Milan Ejem v čase 1:00:29 hodiny,

ÚČAST NA NETRADIČNÍ, ALE O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ AKCI JE KAŽDOROČNĚ HOJNÁ.
3x foto: archiv SKC Prostějov
který zvítězil před Martinem
Tížkem a Robertem Sedlákem.
A konečně mezi cyklisty zvítězil
tradiční vítěz Drahanské Vánoční
cyklista SKC Prostějov Petr Ejem
v čase 26:01 minut, před Pavlem
Šálkem a Strakou.
„Výborné sportovní výsledky tak
jen doplnily výbornou atmosféru

celé akce, která byla již tradičně
výborně pořadatelsky zvládnuta
trojicí Petr Ejem, Michala
Grulichová (oba SKC Prostějov) a
Zdeněk Vychodil (ADRENALIN
horolezecký oddíl Prostějov).
Atmosféru si pochvaloval i
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Mačák, který při svém

prvním startu dosáhl dobrého času
a v kategorii chodců se umístil na
10. místě,“ sdělil Petr Šrámek.
„Pro příští rok se dá očekávat ještě
masovější účast, která již dnes
dalece překročila hranice SKC
Prostějov a pořadatelé slibují ještě
další vylepšení,“ dodal P. Ejem.
-pk-

Fotbal
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seriál halových turnajů mládeže

Mladšímu žactvu vévodila ve Hvozdu LIPOVÁ
HVOZD - Seriál mládežnických turnajů pod hlavičkou
Okresního fotbalového svazu
prostějovském regionu započal
již 17. listopadu, kdy si to rozdali
mladší žáci „O Pohár předsedy
OFS“ ve Hvozdu. Klání se zúčastnilo sedm družstev a byla
vidět spousta dobrých zápasů.
Vítězem celého turnaje se stalo družstvo SK Lipová, které
předvedlo v průběhu všech bojů vyrovnané výkony, a zaslouženě zvítězilo.
„Pohár proběhl na dobré úrovni a
bylo vidět dost zajímavých zápasů, které byly okořeněny krásnými
brankami. Tento turnaj se podařilo
zabezpečit po všech stránkách a
osmdesát startujících dětí předvedlo výborné výkony. Určitě
jsme rádi, že jsme tento turnaj
uspořádali, neboť chceme nadále
podporovat vzrůst naší mládeže.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem organizátorům a samotným
týmům, kteří se tohoto turnaje
zúčastnili. Poděkování patří také
všem našim partnerům, kteří nás
finančně podporují v těchto akcích,“ uvedl za Komisi mládeže
při OFS Prostějov Jaroslav Liška.
-pk-

Výsledkový servis: Konice
- Lipová 2:1, Čechovice Přemyslovice 1:0, Kralice na Hané
- Kostelec na Hané 0:3, Lipová Haná Prostějov 2:1, Kostelec n.H.
- Čechovice 1:2, Přemyslovice
- Konice 1:1, Kralice n.H. - Haná
Pv 1:1, Přemyslovice - Lipová
1:2, Konice - Kostelec n.H. 0:1,
Lipová – Kralice n.H. 3:1, Haná
Pv - Čechovice 2:2, Kostelec n.H.
- Přemyslovice 5:1, Konice - Haná
Pv 0:4,
Čechovice - Kralice n.H. 0:1,
Kostelec n.H. - Lipová 0:0, Haná
Pv - Přemyslovice 3:2, Kralice n.H.

- Konice 3:0, Lipová - Čechovice
2:1, Kostelec n.H. - Haná Pv 0:3,
Přemyslovice - Kralice n.H. 0:1,
Konice - Čechovice 0:0
KONEČNÁ TABULKA:
1. SK Lipová
11:6 13
2. Haná Prostějov
14:7 11
3. Kostelec na Hané 9:4 10
4. Kralice na Hané
7:7 10
5. Čechovice
6:6
7
6. Konice
3:10 5
7. Přemyslovice
5:13 1
Nejlepší střelec turnaje:
Jan Typner (Haná Prostějov) se 7
brankami

Vítězný tým mladšího žactva SK Lipová

Výběr OFS Prostějov v Brně pokosil konkurenci
BRNO - Výběr Okresního fotbalového svazu Prostějov, ročník
2000 se v sobotu 4. prosince zúčastnil turnaje „O pohár předsedy BTS“ v Brně. Mladí fotbalisté z Prostějovska se postupně
utkali ve skupině s celky Trnava,
Blansko a Znojmo. Jak si vedli?
Výborně! Celý turnaj totiž mladí
Prostějované naprosto suverénně
ovládli!

V prvním utkání porazily naděje
z Hané slovenského protivníky Trnavu vysoko 6:0, když po
dvou brankách vstřelili Parák a
Marčík, jednou skórovali Musil
a Vyroubal. Ve druhém střetnutí
se mladí Prostějované rozešli
smírně 1:1 s Blanskem, o což se
střelecky postaral Parák. Třetí
duel svedl výběr OFS Prostějov
proti Znojmu a po brankách
Běhala a Paráka z toho bylo vítězství 2:1. „Je třeba výkon našich hráčů vyzvednout, neboť se
střetli s výbornými celky, které
preferovali rychlý kombinační
fotbal, jenž se musel divákům
líbit,“ pochvaloval si předseda

Výsledky turnaje
„O pohár předsedy BTS“ v Brně:
Skupina „A“: Brno - Vyškov 4:1, Bratislava - Brno 1:7, Břeclav Bratislava 1:0, Vyškov - Bratislava 0:4, Brno – Břeclav 2:2,Břeclav
- Vyškov 6:1
Skupina „B“: Prostějov - Znojmo 2:1, Blansko – Znojmo 3:0,
Trnava - Blansko 1:4, Prostějov - Trnava 6:0,Znojmo – Trnava 0:1,
Blansko - Prostějov 1:1
Semifinále: Brno - Blansko 1:1, na pokutové kopy: 3:4, Prostějov
- Břeclav 3:0
o 7. místo: Vyškov - Znojmo 2:3, o 5. místo: Bratislava - Trnava 4:3,
o 3. místo: Brno - Břeclav 1:0. FINÁLE: Prostějov - Blansko 5:0
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE: Patrik Parák (OFS PV) 7
branek
Sestava výběru OFS Prostějov: Marek, Běhal, Přikryl, Musil,
Zatloukal, Píchal, Marčík, Makowský, Parák, Vyroubal, Brothánek.
Trenéři: Gross, Langr, Liška, Mikulka
Komise mládeže při Okresním
fotbalovém svazu Jaroslav Liška,
který byl na brněnském klání v
roli jednoho ze čtyř trenérů. Jeho
svěřenci tak postoupili do semifinále, kde se utkali s družstvem
Břeclavi. „Utkání jsme vyhráli jasně 3:0, když se střelecky

dvakrát prosadil Píchal a jednou
Běhal. Ve finále jsme narazili opět
na tým Blanska, kterému jsme nedali žádnou šanci a lehce jsme
si s nimi poradili 5:0, když naše
branky vstřelil dvakrát Parák,
jednou Píchal, Marčík a Běhal,.“
popsal s úsměvem vyvrcholení
turnaje Liška. „Je vidět, že kluci podali po celý turnaj výborné
výkony a zaslouženě šli za svým
cílem stát se vítězi tohoto turnaje.
Musím opravdu konstatovat, že
jsme byli svědky nadstandardních výkonů našich hráčů, kteří
ukázali, že se hraje výborný fotbal i v Prostějově v této věkové
kategorii. Chtěl bych také říct, že
je to výborná parta kluků a dobrá
práce trenérů. Pokud se podaří vybudovat dobré zázemí pro
prostějovskou kopanou, tak můžou tihle hráči do budoucna něco
dokázat. Já jako předseda komise
mládeže jim ještě jednou děkuji za
výbornou reprezentaci Okresního
fotbalového svazu a přeji jim ať
se jim do budoucna daří reprezentovat město Prostějov,“ dodal
Jaroslav Liška.
-pk-

SK GRIFFINS 98 na vítězné vlně!
Prostějovský tým uspěl na skvěle obsazeném turnaji v Hluku
HLUK/PROSTĚJOV
- Poslední listopadový
víkend patřila sportovní
hala v Hluku 3.ročníku
turnaje ve futsale „STAVES CUP 2010“. Dvacet
týmů z České a Slovenské
republiky se zde utkalo o
desetitisícovou prémii pro
vítěze. Tu si nakonec po
zásluze odvezlo prostějovské mužstvo SK GRIFFINS 98, které neztratilo
jediný bod a po finále
tak mohla v jeho řadách
propuknout obrovská euforie.
První den přinesl jedinému regionálnímu zástupci na tomto klání hned čtyři souboje v základní
skupině, z toho dva proběhly s
týmy ze sousedního Slovenska.
„Nechtěli jsme ponechat nic náhodě, a proto vlétli na soupeře se
silou bájného Griffina. Odměnou
nám byly čtyři výhry s vysoce aktivním skóre 16:1 a postup z prvního místa do další fáze turnaje,“
ohlédl se za vydařeným vstupem
do turnaje Martin Popelka, aktivně hrající vedoucí prostějovského výběru. „Večer jsme si tak
mohli vychutnat plnými doušky
a rozhodně jsme nezůstali nic
dlužni našemu jménu...,“ dodal s
úsměvem.
Po nočních radovánkách přišly
na řadu vyřazovací souboje, ve
kterých „Griffini“ opět prokázali
kvalitu a týmového ducha. Neporaženi se nakonec probojovali až
do samotného finále, kde se střetli
s týmem Košic. Cesty s tímto protivníkem se Hanákům zkřížily již
ve skupině, a proto si byli Prostějované vědomi, že jim slovenský
sok bude chtít vrátit úvodní prohru. „My jsme však byli více než
důstojným soupeřem, sehráli jsme
další výborný zápas a zvítězili jasným výsledkem v poměru 4:0,“
radoval se M. Popelka a spolu s
ním i celý kolektiv. Díky tomuto
vítězství tak míří desetitisícová
prémie pro vítěze třetího ročníku
mezinárodního turnaje Staves cup
2010 v Hluku do Prostějova!
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným hráčům za
jejich bojovnost a skvělý výkon,
který na tomto turnaji podali. Šan-

„Turnaj Okresního fotbalového svazu Prostějov, kterým
byl vůbec poslední akcí v tomto roce, jenž Komise mládeže
OFS uspořádala pro mladší
přípravky. „Turnaj splnil účel

da Komise mládeže při OFS
Prostějov. Jeho vítězem se stal
zaslouženě tým FK Mohelnice,
na druhém místě skončil výběr FKM Konice, třetí příčku
obsadilo družstvo TJ Haná

Nejlepším střelcem turnaje se
stal M. Pospíšils 11 brankami.
„Touto cestou chci poděkovat
všem mužstvům za výkony,
které předvedly v turnaji a popřát jim hodně úspěchů v novém roce,“ dodal Liška.

Kompletní výsledkový servis turnaje: Kostelec n.H.
- Mohelnice 1:5, Konice
- Čechovice 3:0, Kostelec
n.H. - Haná Pv 1:6,
Čechovice – Mohelnice
0:15, Konice - Haná Pv
2:2, Čechovice - Kostelec
n.H. 0:2, Mohelnice - Haná
Pv 2:1, Konice - Kostelec
n.H. 3:0, Čechovice - Haná
Pv 0:8, Konice - Mohelnice
1:1.
-pk-

prvoligového Slovácka, Sparty a
Liberce, který aktuálně hraje třetí
nejvyšší soutěž v Rakousku, oblékl dres uherskobrodských Mistrů.
Fotbalové umění však divákům
servírovali i druholigoví hráči
Zlína Švach, Poznar, či Pazdera),
člen 1.HFK Olomouc Rudolf

Obal a již zmíněná plejáda futsalových reprezentantů Slovenska.“
Nakonec však všem vypálil rybník tým SK Griffins 98, který byl
směsicí hráčů Kladna, pražské
Slavie, Slovácka, Jihlavy, Olomouce a celků z prostějovského
regionu.
-pk-

Výsledky sk griffins 98 prostějov:

ce se nám podařilo střelecky zužitkovat, v bráně nás již tradičně podržel výtečný Zdena Kofroň, který si také po zásluze odnesl cenu
pro nejlepšího brankáře turnaje.
Za celý turnaj, společně se skvěle pracující obranou, pustil za svá
záda pouze tři branky,“ pochválil
ovečky Martin Popelka. K úrovni
turnaje pak poznamenal: „Letošní ročník měl výbornou úroveň,
konkurence byla opravdu velice
silná, mezi dvaceti celky bylo pět
ze sousedního Slovenska, odkud
přijeli i tamní futsaloví reprezentanti. Hvězdou turnaje byl dozajista Lubomír Blaha. Bývalý borec

ZÁKLADNÍ SKUPINA:
- AVE Bar Bar 3:0 (branky Griffins 98: Dvořák 2, Naniáš); Mohykáni Club (Slovensko) 6:0 (Koudelka 2, Naniáš, Havlíček,
Popelka, Maděrka); - Veselský výběr 4:0 (Koudelka, Kolkop,
Maděrka, Coufal); - Security Group Košice (Slovensko) 3:1
(Maděrka 2, Kobler)
OSMIFINÁLE
- Záchvati Hodonín 3:0 (Havlíček 2, Dvořák)
ČVRTFINÁLE
- Hari team 3:1 (Coufal, Maděrka, Dvořák)
SEMIFINÁLE
- Borovička team 3:1 (Naniáš, Coufal, Dvořák)
FINÁLE
- Security Group Košice 4:0 (Hatle, Koudelka, Maděrka, Dvořák)
Složení SK Griffins 98 Prostějov:
Z. Kofroň, M. Popelka, M. Naniáš, J. Dvořák, T. Varga, O. Maděrka,
P. Kobler, M. Havlíček, M. Hatle, D. Kolkop, J. Coufal a J. Koudelka.

Společný snímek SK Griffins 98 Prostějov, vítězů turnaje v Hluku.

Foto: archiv SK Griffins 98 Prostějov

FC ULTRAS si letos již POTŘINÁCTÉ
zahrál štědrodenní fotbálek na „Husáku“

PROSTĚJOV - Tak jako každý
Štědrý den, tak i letos se sešli
hráči a příznivci fotbalového
klubu FC Ultras, aby již po
třinácté za sebou změřili
mezi s sebou své síly. I když
to zpočátku vypadalo, že se
příroda postavila proti nim,
stačila půlhodinová „brigádka“
a několika centimetrová vrstva
vody i s námrazou téměř
zmizela. Mohlo se začít hrát...
Borci byli rozděleni na „oranžové“
Zbožínkovce a „černomodré“
Kolářovce. Bohužel účast
jednoho ze zakládajících členů
Žákovský výběr Okresního fotbalového svazu Prostějov triumfoval na turnaji
Daniela Koláře byla letos kvůli
v Brně.
zranění spíše symbolická. Za
„oranžové“ nastoupil v brance
Martin Svoboda a do pole Jiří
Zbožínek, Jan Zlámal, Ivo
Zlámal, Jan Zatloukal a Radim
HVOZD - V sobotu 18. prosin- a byl velice dobře obsazen,“ Prostějov, následováno cel- Kristek. V brance ´Kolářovců´
ce proběhl ve Hvozdu za účas- pochvaloval si po jeho skon- ky FC Kostelec na Hané a na chytal Zbyněk Lošťák a na plac
ti pěti družstev ročníku 2002 čení Jaroslav Liška, předse- pátém místě Sokol Čechovice. pětice hráčů Daniel Kolář, Martin

Ve Hvozdu zápolily mladší přípravky
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však výsledek otočil dvěma
góly Jiří Zbožínek. Ve druhém
poločase se za „oranžové“ dvakrát
trefil Jan ´Čapla´ Zlámal a také
Radim Kristek. Stejný hráč pak
přispěl svou tečí ke druhému gólu
´Kolářovců´. Jejich třetí úspěch
zaznamenal Martin ´Voda´ Kolář,
ale i tak mají ´Kolářovci´ zase celý
rok o čem přemýšlet a kout plány
na příští odvetu.
Mezi hrstkou přihlížejících
fanoušků, funkcionářů a hráčů TJ
Haná Prostějov pobíhala kolem
plotu také fenka labradorského
retrívra Cessy. Stejně jako minulé
roky vážil nejdelší cestu na tento
mač gólman Martin Svoboda,
který přijel přímo na zápas až z
Pardubic. Většina účastníků poté
skončila v nedalekém Peter' s
Pubu na Dolní ulici, kde si všichni
užívali předčasné štědrodenní
FC Ultras na společné fotografii těsně před vzájemným mačem„Zbožínkovců“ a nadílky a uspokojení, že něco
-ol„Kolářovců“.
Foto: Petr Mikulášek udělali pro svá těla....

Kolář, Miroslav Kristek, Oldřich
Lošťák a David Bezdomnikov.
V zápase hraném na 2x 30 minut
zvítězili opětovně ´Zbožínkovci´
poměrem 6:3 po poločase 2:1.

Vedení v zápase se však ujali
´Kolářovci´, když veterán Oldřich
Lošťák (56 roků!) zblízka překonal
gólmana Martina „Maňase“
Svobodu. Do konce poločasu

Kam a kdy na futsal
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
1. TŘÍDA
PONDĚLÍ 27.12.2010, 16.00-19.30 hodin, Kostelec n.H.:
16.00 JIŘINA – SK DUBANY “A”, 16.40 AC ZAVADILKA 2000
“A” – JIŘINA, 17.20 SK DUBANY “A” – SK ARISTON 92 “A”,
18.00 AC ZAVADILKA 2000 “A” – SK DUBANY “A”, 18.40 SK
ARISTON 92 “A” – JIŘINA
2.A TŘÍDA
ÚTERÝ 28.12.2010, 16.00-20.00 hodin, Kostelec n.H.:
16.00 CHACHAR TEAM – FC ANDĚL, 16.40 SK SKALKA
“B” – TORPEDO, 17.20 KOHOUTI Otaslavice – CHACHAR
TEAM, 18.00 FC ANDĚL – SK SKALKA “B”, 18.40 TORPEDO
– CHACHAR TEAM, 19.20 FC ANDĚL – KOHOUTI Otaslavice

2.B TŘÍDA
STŘEDA 29.12.2010, 16.00-20.30 hodin, Kostelec n.H.:
16.00 ATLETICO Smržice – DD sport Dubany, 16.35 AC
ZAVADILKA 2000 “B” – POKOP Domamyslice, 17.10 REAL
MB Prostějovičky – ATLETICO Smržice, 17.45 DD sport Dubany
– POKOP Domamyslice, 18.20 REAL MB Prostějovičky –
BOTAFOGA, 18.55 ATLETICO Smržice – AC ZAVADILKA 2000
“B”, 19.30 POKOP Domamyslice – REAL MB Prostějovičky, 20.05
BOTAFOGA – DD sport Dubany
Těmito turnaji bude dohrána základní část soutěží, mužstva se ve
smyslu propozic rozdělí do nových skupin (1.-4. třídy) a budou s
novými losovacími čísly hrát o konečné umístění.
Zápasy v nadstavbové části začnou o víkendu 8.-9.1.2011, rozpis
zápasů bude znám na začátku ledna 2011.
-koc, pk-
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SPORTOVNÍ PODĚKOVÁNÍ VŠEM... PF 2011!
Již za několik málo desítek hodin oslavíme
konec starého a příchod nového roku. Letopočet 2010 přinesl opět řadu zajímavých,
radostných, méně veselých i překvapivých
událostí a dá se předpokládat, že rok 2011
na tom bude obdobně.

Ať už se někomu dařilo více, někomu
méně, PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
snažil být vždy u toho a přinášet vám aktuální informace. Ve spojení jsme tak byli se
všemi sportovními kluby, oddíly, jednotami
i samotnými sportovci a sportovkyněmi z

našeho regionu. Ti všichni by vám nyní rádi
poděkovali za vaši přízeň, podporu a leckdy
i pochopení, které jste s nimi v končícím
roce 2010 měli. Zároveň vám přejí vše NEJ
do roku následujícího, který má veskrze zajímavý čísloměr 2011.

TUZEMSKÉ ŠAMPIONKY PŘEJÍ

VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2011!

Podobná slova máme na srdci i my ve
sportovní redakci Večerníku. Za všechny,
kteří pro vás týden co týden připravují zpravodajství, reportáže, rozhovory, statistiky a
mnoho dalších nezbytných informací vám
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i

Celý Volejbalový klub
Modřanská Prostějov
přeje všem svým
příznivcům i lidem
dobré vůle
co nejvíce nejen
sportovních úspěchů
v novém roce 2011.

sportovním životě během celého roku 2011
přeje Petr Kozák, šéfredaktor sportovní sekce a provozní ředitel PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Již brzy se budete moct těšit nejen na ještě
lepší grafickou podobu našich stránek, ale

také na nůši plnou zajímavých novinek v oblasti sportovního zpravodajství, která bude nejčtenější týdeník v
regionu činit zcela jistě ještě zajímavějším.
Takže, VŠE NEJLEPŠÍ A DO NOVÉHO
ROKU JEN SAMÉ VÍTĚZNÉ ZPRÁVY!

BOXEŘI BC DTJ PROSTĚJOV, VICEMISTŘI ČR
děkují všem, kteří jim drželi palce
v letošním roce, v němž vybojovadalší titul vicemistrů České republiky!
Speciální poděkování patří Městu
Prostějov, Olomouckému kraji, obchodním partnerům a v neposlední
řadě také vynikajícím fanouškům za jejich neutuchající podporu a přízeň nejen v tomto roce. „DÍKY - všichni už se těšíme na
další spolupráci v roce novém! Do letopočtu 2011 vám přejeme
vše nejlepší, hodně osobních úspěchů, zdraví, štěstí a plno boxerských zážitků u našeho ringu!“ uvedl Radoslav Křížek, duše
prostějovského boxu.

HODNĚ ÚSPĚŠNÝCH SMEČÍ V NOVÉM ROCE...

HODNĚ ÚSPĚŠNÝCH

EXTRALIGOVÝ KORFBALOVÝ

MÍČKŮ V SÍTI ...

TÝM SK RG PROSTĚJOV

... a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů
v osobním i sportovním životě během
celého roku 2010 přejí
všem svým příznivcům
a obchodním
partnerům družstva
FbC PLAYMAKERS
Prostějov,
účastník 2. ligy,
divize IV
ppro sezonu
2010/2011.

... a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i sportovním životě během
celého roku 2011 přejí všem svým příznivcům a obchodním partnerům
družstva TK AGROFERT Prostějov, extraligoví mistři České republiky pro rok 2010.

děkuje svým partnerům a příznivcům za podporu
v uplynulém roce a přeje všem úspěšný rok 2011.
„Rádi bychom speciálně poděkovali Městu Prostějov, Olomouckému kraji
a Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova.“

Vedení hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov,
celý realizační tým „A“-mužstva, trenéři všech
mládežnických výběrů a také hráči prvoligového
týmu přejí všem svým sponzorům, partnerům a
fanouškům veselý Silvestr a do nového roku 2011
pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních
i pracovních úspěchů, umocněných kvalitními
hokejovými zážitky.

Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v roce 2011 všem příznivcům
a obchodním partnerům
přejí házenkáři
HK Sokol Kostelec na Hané

Zároveň Vám děkujeme
zza podporu současného
prostějovského hokeje!

MISTRYNĚ MORAVY
ve volejbalu mladších
žaček VK PVK Prostějov

Děkujeme všem obchodním
partnerům, městu Prostějov
a také příznivcům za přízeň
i podporu v tomto roce.
Současně přejeme všem
šťastný a vydařený rok 2011
a věříme, že jej hodláte strávit nadále s námi!
FOTBALOVÝ ODDÍL 1.SK PROSTĚJOV

PF 2011
děkují všem svým příznivcům za podporu v letošním roce
a zároveň všem přejí ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2011!
Zvláštní dík patří Městu Prostějov za finanční pomoc,
která významně přispěla k výborným výsledkům družstva!

HodnĒ zdraví, štĒstí, pohodu
a mnoho sportovních úspĒchĪ
v roce 2011 pĢeje OFS ProstĒjov
Ing. Vladimír Trunda
PĢedseda OFS

PF 2011

Nohejbalový oddíl
TJ Sokol I Prostějov,
několikanásobný
mistr ČR,
přeje všem
svým příznivcům
a obchodním
partnerům
veselého Silvestra
a šťastný nový rok

Pavel PeĢina
SekretáĢ OFS

PF 2011 PŘEJEME VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM I SPORTOVCŮM NAŠEHO REGIONU ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PF 2011
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