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Místostarosta konečně osedlal S NOŽEM napadl dvě ženy!
Amnestovaný neřád míří zpátky do basy

V uplynulých dnech pořádně
sklaplo všem posměváčkům a
kritikům, kteří pranýřovali
před lety městem zakoupený
sněžný skútr. Ten radnice pořídila proto, aby i v Prostějově
a jeho okolí byly během zimy
řádně upravené lyžařské tratě
pro běžkaře. Co ale čert nechtěl,
poslední čtyři roky byly u nás
hodně skoupé na sníh a tak skútr
zbůhdarma stál zaparkovaný v
garáži na zimním stadionu. Kritici tak investici v řádu statisíců
korun považovali za vyhozené
peníze.
"Je mi líto, že některým lidem
vadí zakoupená věc, která se využije třeba jednou za čas, a nevadí jim naopak to, že se ročně
vydává veřejná finanční podpora
26 milionů korun a pro město z
toho nic není. V případě zakoupeného sněžného skútru se jedná
o službu občanům z řad vyznavačů lyžování," komentoval kritiku médií z posledních let
Vlastimil Uchytil, místostarosta
města.
Od středy minulého týdne je ale
všechno jinak. Sněhu je někde až
půl metru a tak samotný místostarosta konečně osedlal sněžný
skútr a sám prohrabává dlouhé
kilometry běžeckých stop. "Dnes
projedeme stopu cyklistickou

Místostarosta Uchytil nyní několikrát denně sám nasedá na sněžný
skútr a projíždí kilometry běžeckých stop po Prostějově a okolí.
stezkou směrem na Kostelec na
Hané, zítra budeme pokračovat
od jízdárny Cavalo přes Hloučelu na Mostkovice a v neděli
přijdou na řadu stopy v jižní části
Prostějova. Stopy budeme skútrem pravidelně projíždět, zejména kvůli očekávanému

hustému sněžení. Věřím, že běžkaři budou spokojeni, brzy vyrazí do terénu a že budou mít
možnost užít si kvalitního běžkování i bez vyjíždění do hor,
řekl v pátek ráno Večerníku místostarosta Vlastimil Uchytil.
-mik-

Oděvní podnik pokračuje v restrukturalizaci
Hromadné propouštění se nechystá

Společnost Oděvní podnik a. s.,
která je největším evropským
výrobcem konfekce, pokračuje v
restrukturalizačním projektu,
který zahájila v létě 2008. Společnost po projednání s hlavními
věřiteli požádala Krajský soud v
Brně o tzv. předinsolvenční moratorium. Pokud jej soud schválí,
OP získá tříměsíční (případně
prodloužení o další měsíc) lhůtu,
během níž se rozhodne o dalších
restrukturalizačních krocích.
„Jde o předem naplánovaný
krok, jenž je součástí uskutečňovaného restrukturalizačního projektu. Cílem je zajistit pokra-

čování výroby ve společnosti a
dokončení restrukturalizace, na
které firma spolupracuje s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers,“ uvedl Karel
Samec, mediální zástupce OP
Prostějov.
Finálním výsledkem procesu je
dostat firmu do trvalého zisku a
zajistit maximální uspokojení
věřitelů. Firma i v současné hospodářské krizi nadále průběžně
plní své závazky vůči věřitelům i
zaměstnancům. Věřitelským
bankám (Česká spořitelna, Citibank, Raiffeisenbank) společnost
naposledy v prosinci uhradila

úroky ze syndikovaného bankovního úvěru. Během posledních čtyř let OP pak snížila své
závazky o 600 milionů Kč. OP
má sice v současnosti závazky
po lhůtě splatnosti, ale ty zdaleka
nedosahují výše 200 mil. Kč, jak
bylo minulý týden uvedeno v některých médiích.
V současné době jsou již ve výrobě kolekce pro jaro a léto 2010
navržené holandským módním
studiem William van Overdijk.
OP v současné době zaměstnává
1550 lidí a aktuálně neplánuje
žádné hromadné propouštění.
-red-

Předlistopadový předseda MěNV

JAKUB DANĚK zemřel
Ve čtvrtek 7. ledna zemřel v
nemocnici náhle ve věku nedožitých 82 let jeden z posledních nejvyšších představitelů
města před listopadem 1989
Jakub Daněk (na snímku). Ve
funkci předsedy tehdejšího
Městského národního výboru
působil od září 1976 do jara
1989, kdy odešel do důchodu.

Jakub Daněk řadu let rovněž
působil jako poslanec Okresního národního výboru a člen
Rady ONV. Jeho pohřeb se
koná v pátek 15. ledna.
V některém z dalších vydání
Prostějovského Večerníku přineseme o životě Jakuba
Daňka a jeho politické kariéře
více informací.
-mik-

Moc dlouho si na svobodě nepobyl. Prvního ledna propuštěný vězeň z Prostějova neotálel
a hned pár dní nato se rozhodl
spáchat další trestný čin. Předminulou neděli se vloupal do
domu v Šeříkové ulici, jehož
spolumajitelem je bývalý prostějovský známý právník.
Lupič se ale uvnitř pro něho nečekaně střetnul se dvěma ženami. Vytáhl na ně nůž...
"V neděli 3. ledna ve večerních
hodinách vnikl třicetiletý muž neoprávněně do domu v okrajové
části Prostějova. Brzy nato napadl
dvě ženy, které se v tu chvíli v
domě nacházely. Jednalo se o majitelku domu a její příbuznou.
Ohrožoval je kuchyňským
nožem, přičemž nechtěl opustit
tento dům," sdělil na úvod Alexander Sekanina, vedoucí Územního odboru Služby kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově.
Zatímco obě dámy se bránily
ozbrojenému útoku, vrátil se
domů manžel jedné z napadených
žen, který je zároveň spolumajitelem domu. "Ještě chvíli lupič
ohrožoval všechny tři osoby, brzy

více informací na str. 12
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Zatčený muž nedávno propuštěný z vězení ohrožoval nožem dvě ženy.
Při jeho honičce po Plumlovské ulici padly i dva varovné výstřely z pistole člena bezpečnostní agentury.
žádná inspekce. "Jednalo se o výstřely do vzduchu, nikoliv na
osobu pronásledovaného. Navíc k
těmto výstražným výstřelům
došlo v bezpečné zóně, kde nemohlo dojít ke zranění jiné
osoby," vysvětlil Alexander Sekanina.
Nebezpečně se chovající pachatel
si tedy svobody moc dlouho neu-

žil. Už je znovu v base. "Muž byl
obviněn z trestných činů porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování. Soudce
akceptoval náš návrh na uvalení
vazby, takže muž byl eskortou
převezen do Vazební věznice v
Olomouci. U soudu mu hrozí až
pětileté vězení," uzavřel Alexander Sekanina.
-mik-

BEZDOMOVCI zapálili dům za nádražím

Komplikace při hašení: mráz a elektrický proud
První lednová neděle a hned
takový frmol několika hasičských jednotek. Hodinu před
půlnocí vzplál jako fangle dnes
již nevyužívaný objekt bývalého skladu zeleniny za hlavním vlakovým nádražím. Pět
hodin se hasiči mořili s požárem, o kterém začínají mít
jasno. Založili ho bezdomovci!
"V neděli 3. ledna ve 23.00
hodin nám byl nahlášen požár
budovy v těsné blízkosti kolejí
za hlavním vlakovým nádražím.
Na místo požáru se sjely tři hasičské jednotky, naši profesionálové, dobrovolní hasiči z
Vrahovic a Držovic a také hasiči
Českých drah," řekl na úvod
Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v
Prostějově. Stará budova byla v
těch okamžicích již v plamenech. "Zásah byl komplikován
několika faktory. Požár se rychle
rozšířil na sousední budovu, ve
které byly prázdné skladové prostory. Ohněm tady byla zasažena
střecha, takže hasiči museli částečně rozebrat její konstrukci.
Navíc byl silný mráz, voda zamrzala v proudnicích. České
dráhy pak musely z bezpečnostních důvodů odpojit elektrický
proud z trolejí nad třemi kolejišti," dodal Josef Nedělník.
Definitivně byl požár uhašen až
v pondělí před pátou hodinou
ranní. Hned nato se začala vyšetřovat jeho příčina. "Každopádně se jedná o úmysl nebo

AKCE PRODLOUŽENA DO 29. LEDNA 2010!
PŘEDPLAŤTE SI PV VEČERNÍK A VYBERTE SI DÁREK!

 KOŽENÁ KLÍČENKA

se ale dal na útěk z domu. Jeho
spolumajitel ho pronásledoval už společně s
příslušníkem bezpečnostní agentury
SIDA,
který se po
spuštění alarmu dostavil na
místo. Při honičce za pachatelem
padly i dva varovné výstřely
do vzduchu ze strany pracovníka
bezpečnostní agentury. Ani ty
však ozbrojeného útočníka nezastavily. V tu dobu ale už k místu
přijížděla přivolaná hlídka Policie
ČR. Policisté vyzvali muže k odhození nože, což v prostoru kruhové křižovatky v Plumlovské
ulici učinil a zároveň si sám lehl
na zem," popsal nám divokou honičku s úspěšným koncem Alexander Sekanina.
Šéf prostějovské kriminální
služby ocenil profesionální přístup pracovníka bezpečnostní
agentury. Podle všeho nebude
jeho zásah, hlavně co se týká zmiňovaných výstřelů z pistole při
honičce za pachatelem, vyšetřovat

 CESTOVNÍ RUČNÍK

 SVÍTILNA+UTĚRKA NA BRÝLE

nedbalost ze strany bezdomovců, kteří podle svědků tento
objekt hojně využívali k přespání. Po požáru jsme v domě
našli hromadu ohořelých palet
na podlaze. Je tedy možné, že při
současné zimě si tady chtěli bezdomovci udělat ohníček na zahřátí a vymklo se jim to z
rukou," myslí si vyšetřovatel
HZS s tím, že nyní už celý případ vyšetřuje Policie ČR.
České dráhy jako majitel objektu
vyčíslily škodu na 100 tisíc
korun.
-mik-

Snímek v době požáru a druhý den ráno. Hasiči jsou přesvědčeni, že stotisícovou škodu způsobili bezdomovci.

11. ledna 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Zaběhnutí mazlíčci
V první dny letošního roku se
celkem sedm občanů obrátilo s
žádostí na operační středisko
Městské policie se sdělením o
zaběhnutí svých psů. Následně
byla přijata zpráva, že dva z nich
své psíky našli sami. O zbylých
nebyly podány žádné informace. Mimo výše uvedené byli
další dva psi odchytnuti hlídkou. I ti se vrátili zpět ke svým
pánečkům.
V uplynulém roce 2009 provedli strážníci celkem 165 odchytů
psů na území města, z nichž více jak stovka putovala převážně do útulku v Olomouci, popřípadě do Čech pod Kosířem.

Prostějov zasypal sníh

Lidé si chodníky odklízejí sami, město nestíhá

Hádky kvůli hluku
Jak na Nový rok, tak po celý
rok. Platnost tohoto přísloví by
rozhodně neuvítaly oznamovatelky, které po dvaadvacáté
hodině trápilo rušení nočního
klidu od sousedů a toto sdělily
na linku 156. I když každá z
žen bydlela na opačné straně
města, incident probíhal velmi
podobně. Jakmile upozornily
souseda na hlučné chování,
rozhovor se strhl v hádku, kdy
padala ostrá slova na hlavu dotyčných dam. V jednom z případů se buřič arogantně obořil
i na přítomnou hlídku. Obě záležitosti byly postoupeny
správnímu orgánu pro podezření z přestupku.

Zadrželi hledanou
V odpoledních hodinách prováděli strážníci dohled na veřejný
pořádek v prostorách hlavního
nádraží. Zde si povšimli ženy
odpovídající popisu hledané
osoby. Po následném ověření
bylo toto potvrzeno. Třiatřicetiletá hledaná byla předána na
služebně Policie ČR.

Postaral se o matku
Před pátou hodinou ranní oznámil pětašedesátiletý bydlící na
linku 156 volání o pomoc z vedlejšího bytu. Po příjezdu na místo sdělil hlídce jméno syna sousedky, kterou slyšel křičet. Strážníci muže kontaktovali a převezli k matce. Po odemknutí bytu
bylo zjištěno, že čtyřiaosmdesátiletá paní upadla z lůžka a nebyla schopna vstát. Důchodkyni se
naštěstí nic nestalo a syn se následně o maminku postaral.

Pokousal ji pes!
Devětadvacetiletá žena v odpoledních hodinách sdělila na linku 156 pokousání cizím psem.
Poraněná uvedla, že již byla na
ošetření v nemocnici. Lékař jí
sdělil nutnost nechat psa vyšetřit na veterině do 24 hodin. Poškozená se snažila kontaktovat
majitelku psa, ale to se jí nedařilo. Na danou adresu byla vyslána hlídka. Ani jí nikdo neotevřel. Strážníci požádali sousedy o
vyrozumění, jakmile se dotyčná dostaví domů. Nakonec vše
dobře dopadlo. Oznamovatelce
se v podvečer podařilo s příslušnou osobou dohodnout a pes na
druhý den ráno skončil u veterinárního lékaře. Upozornění
pro občany: V případě pokousání psem je vhodné ihned volat na linku 156 nebo 158 a to
právě z důvodu zjištění majitele
zvířete. Pokud zraněný neví,
komu pes patří a nepodaří se ho
následně nalézt, nastane pro něj
nepříjemná situace v podobě
podstoupení preventivní léčby.
Chovatel psa nebo jiná odpovědná osoba je v takovém případě podezřelá z přestupku a to
pokud zranění nevyžaduje dobu léčení více jak 6 týdnů. Jestliže půjde o těžší újmu na zdraví, může jít i o trestný čin. Navíc
poškozený má nárok na odškodnění.

Skončila na záchytce
Několik minut před půlnocí byla přijata na linku 156 informace o ležící osobě na sněhu v ulici Dolní. Strážníci v uvedené
lokalitě nalezli ženu, která byla
v silně podnapilém stavu. Celá
promočená se nedokázala udržet na nohou. Neustále padala
na zem a to i přímo do vozovky.
Tímto ohrožovala nejen sebe,
ale i okolí. Přivolaný lékař rozhodl o převozu na záchytnou
stanici do Olomouce. Hlídka
provedla doprovod v převozní
sanitce. Sedmadvacetileté opilé bylo při dechové zkoušce naměřeno 2,49 promile.

Kalamita na náměstí. Zatímco lidé se tady brodili v nánosech
sněhu, obchodníci ho odklízeli vlastními silami

Předpovědi meteorologů se vyplnily. Už ve středu i naše město zasypal sníh, který zkomplikoval život nám všem a na
mnoha frontách. Kalamitní
stav zatím radnice nevyhlásila,
přesto technické služby a potažmo i silničáři bojují s přívaly sněhu a ledu jen s vypětím
všech sil. Běžní smrtelníci ale
často reptají, protože chodníky
i silnice jsem na mnoha místech neodklizené a tudíž neschůdné nebo nesjízdné.
O úklid všech chodníků od sněhu se podle nového zákona stará
město. Už na konci listopadu
loňského roku ale rozmístila radnice na mnoha místech cedule s
nápisem, že tyto komunikace nebude v zimě udržovat. Jednalo se
zejména o přístupové chodníky k
obytným domům, hlavně pak na
sídlištích. "Není v lidských silách se starat o více než 180 kilometrů chodníků, nemáme na to
dostatek techniky ani pracovníků. Věříme ale, že občané nám
pomohou a některé chodníky
zvláště před jejich domy si uklidí
sami. A to i přesto, že už to není
jejich povinnost, ale naše," řekl
už na podzim loňského roku Pavel Drmola, místostarosta města.
A jak poslední dny ukázaly, lidé

se úklidu skutečně chopili sami.
Nejenom běžní občané u svých
domů, ale také početní obchodníci z centra města. "Nadávat sice můžeme, ale pokud chceme,
aby lidi se do našeho obchodu
dostali, musíme si sníh odházet
sami. Auto z technických služeb
tady projíždí často, ale prohrabe
ze silnice a chodníku jen úzký
pruh a přitom odklizený sníh
nám nahrne až k obchodu. Dál už
to pracovníky společnosti
A.S.A. nezajímá. Ale nezazlívám jim to, zřejmě to opravdu
stíhat všechno nejde," svěřil se
nám prodejce z náměstí, kterého
jsme s lopatou v ruce vyrušili při
těžké práci.
Doobrovolnou aktivitu Prostějovanů uvítal i místostarosta Uchytil. "Při současné sněhové kalamitě je patrné, že i přes veškerou
snahu pracovníků společnosti
A.S.A. nejde stihnout uklidit
sníh z chodníků a silnic na sto
procent. Veškerá technika na
úklid sněhu je čtyřiadvacet hodin
v činnosti, stejně jako na směny
pracují desítky osob z technických služeb. Jsem rád, že občané
sami pomáhají městu s úklidem a
chtěl bych jim prostřednictvím
Večerníku poděkovat," sdělil
nám Vlastimil Uchytil. -mik-

Přestěhování tržiště na Wolkrovku je stále aktuálnější
Už v loňském roce jsme jako
první informovali o záměru
radnice přestěhovat městskou
tržnici ze stávajících prostor u
Špalíčku zpět na její původní
historické místo do Wolkerovy ulice. A jak jsme se dozvěděli minulý týden, tento plán
nabývá na aktuálnosti vzhledem k tomu, že pozemky u
Společenského domu zakoupil investor, který zde brzy vybuduje obří nákupní a kulturní centrum. A odpudivá tržnice v sousedství určitě nebude

tím, čím by se město mohlo
chlubit.
Myšlenku vrátit tržiště tam,
kam v Prostějově historicky patří, podporuje výrazně místostarosta Miroslav Pišťák. "Netrvdím, že o tomto plánu diskutujeme na radnici každý den, nicméně přemístění tržnice do Wolkerovy ulice je pochopitelně velice aktuální. A nechceme nechávat všechno na poslední chvíli,
zvláště když se rapidně blíží obrovská investiční akce v okolí
současného Společenského do-

mu. Výstavbou obřího obchodního centra budou navíc odříznuty příjezdové komunikace k
stávající tržnici, takže prodejcům by tady vznikaly vážné
komplikace," řekl Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova.
"Kdyby to jenom trochu šlo, a
povolili by to hygienici a dopravní inženýři, já osobně bych
byl pro okamžité přemístění tržnice do Wolkerovy ulice. Ale je
to zatím jen můj osobní názor.
Samozřejmě o tom ale budu
mluvit s ostatními členy Rady

města," dodal místostarosta.
Z laického hlediska a podle našeho názoru stejně k uvedenému plánu dojde. Město totiž
moc možností, kam tržnici přemístit, nemá. "To je pravda,
Wolkerova ulice je jediné volné
místo pro podobný účel. Samozřejmě, mohli bychom tržnici
nechat na stávajícím místě, ale
museli bychom tady provést finančně velmi nákladné úpravy.
Rozhodně levnější ji bude přestěhovat," uzavřel toto téma Miroslav Pišťák.
-mik-

Nové krajské policejní ředitelství konečně v Olomouci
Změnu u Policie ČR si pochvaluje i prostějovský starosta
Od nového roku vzniklo v Olomouci krajské policejní ředitelství. Na přípravě se však pracovalo již o tři měsíce dříve. Mezi
plány nového ředitelství patří
navýšení počtu policistů a
vzniknou i nové speciální jednotky, které budou cvičeny na
mimořádné a krizové situace,
jako jsou třeba živelné pohromy. „Bylo docela nepraktické
při takových situacích půjčovat
si jednotky ze severní Moravy,“
objasňuje Jaroslav Skříčil, krajský policejní ředitel. Policejní
ředitelství bude sídlit v Olomouci v budově na Třídě Kosmonautů, kterou získalo od magistrátu. Budovu by měli policisté převzít na konci dubna.
Nyní čekají na dokončení posledních oprav a dovybavení
objektu. Občané změnu nijak
citelně nepocítí. Stavy policistů
se navýší o sto dvacet lidí, ale ti
však budou směrováni do již
zmíněných speciálních jedno-

Èerná kronika
Kola a motocykl
V době od 27. 12. 2009 do 31.
12. 2009 se neznámý pachatel
vloupal do dílny u domu v obci Dobromilice. Odcizil tři
jízdní kola a motocykl značky
Simson. Celková škoda, která
vznikla odcizením věcí, byla
vyčíslena na 16 900 korun.

Zlodějem kulturista?
Během prvního dne roku se
dosud neznámý pachatel vloupal do prodejny sídlící na ulici
Určická v Prostějově. Po rozbití skla vstupních dveří vnikl
do prodejny a odtud odcizil finanční hotovost a zboží určené
pro podporu a růst svalové
hmoty. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 30 000 korun.

Vybílil hospodu
Neznámý pachatel se vloupal
do hospody v obci Smržice. V
noci z 2. na 3. 1. 2010 vypáčil
vchodové dveře hospody a
vnikl dovnitř. Z prostoru polic
za výčepem odcizil 52 kusů

tek. Nové uspořádání je právě v
tomhle největším přínosem.
"Budeme mít vlastní pořádkovou jednotku nebo eskortní oddíl, což bylo už nezbytné. Ukázalo se to při posledních povodních," dodal Skříčil.
Vznik nového krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci si
pochvaluje i prostějovský starosta. "Už několik let usilujeme
v rámci zvýšení bezpečnosti ve
městě o daleko užší spolupráci i
se státní policií. V předešlém
období ale bylo krajské ředitelství až v Ostravě, což mnohá
jednání značně komplikovalo.
Nyní budeme mít zástupce policejních špiček doslova za rohem," říká Jan Tesař, starosta
Prostějova.
-vevi-

Vybral jí peníze
Neznámý pachatel odcizil z
nákupního košíku šedesátileté
ženě koženou kabelku, ve které měla poškozená finanční
hotovost, doklady a platební
karty. Jednu z platebních karet
využil neznámý pachatel k výběru finanční hotovosti ve výši
5 000 korun. Celkem tak poškozené vznikla škoda 7 500
korun.

Ukradl navigaci
V noci ze 3. na 4. ledna 2010 se
neznámý pachatel vloupal do
osobního motorového vozidla
zaparkovaného v Prostějově na
ulici Norská. Po rozbití skleněné výplně okénka pravých
předních dveří vnikl do prostoru přihrádky ve vozidle a odci-

Recyklace
„Byla jsem ráda, že si můžu dát
po Vánocích žemlovku,“ popisovala žena svoje chutě. Ovšem
se svým postojem zůstala zcela
osamocena, neboť recyklaci starých rohlíků si další diskutující
představovali docela jinak. „To
já radši rohlíky pomelu na strouhanku a obalím řízky,“ zazněl
opoziční názor. A pak že třídění
odpadu k následné recyklaci nedokážeme dovést k úplné dokonalosti…

Stane se…
… i když by nemělo. Ve stolních
kalendářích Konicka si zařádil
šotek, kterému přišlo nanejvýš
praktické, aby letos bylo hned
dvakrát 19. února a naopak pro
jistotu zrušil únor 17., což ovšem
může mít i svoje výhody: Miloslavy o svůj svátek nepřijdou a ti,

co slaví narozky, prostě pro letošek zůstanou o rok mladší, naopak narozeni 19. 2. můžou zase
slavit tuplovaně… Každopádně
vydavatel ujišťuje, že se to propříště nechystá vyrovnat pro změnu dvěma 17. únory a za tento
nepořádek se omlouvá.

Dobrý skutek
Není nic neobvyklého, že dobře
míněný skutek zůstává nedoceněn, pokud za něj není člověk
náležitě potrestán. Při svém
nočním návratu domů se jal
muž svojí polovičce nachystat
auto na ráno, rozuměno zbavit
sněhu a námrazy. Ovšem přes
veškeré úsilí led na předním
skle ne a ne povolit, i přes veškeré nasazené páky. „Až ji úplně prodřel, tak ten můj blbec zjistil, že jsem zakryla přední sklo
termoplachtou,“ komentovala
‚polovička‘ jeho počínání. Takže pánové – hlavně neškrabat!
-MiH-

Odejdi dobrovolně, nebo…
Zvláštní praktiky náměstka Horáka
Jitka Chalánková z Prostějova
byla na posledním jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje odvolána z funkce předsedkyně Výboru regionálního rozvoje. Důvodem je členství ve straně TOP 09. Odvolání předcházely zvláštní praktiky náměstka
hejtmana Pavla Horáka (KDUČSL).
„Pavel Horák mě několik dnů před
jednáním zastupitelstva oslovil s
tím, že pokud se funkce předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj vzdám dobrovolně, mohu si
vybrat komisi, ve které bych chtěla pracovat. Pokud tak neučiním,
on sám mi určí komisi nebo výbor,
v němž budu členkou,“ uvedla

Chalánková. Tomuto tlaku nepodlehla a z funkce byla odvolána až
na schůzi zastupitelstva. Poté se
dozvěděla, že je členkou finančního výboru. „Pan náměstek mi v
podstatě splnil přání. Finance a
ekonomika je pro TOP 09 jednou
z prioritních oblastí, jsem ráda, že
se této problematice mohu na
úrovni kraje věnovat,“ vyjádřila se
Jitka Chalánková, která povede
TOP 09 z pozice lídra kandidátky
v Olomouckém kraji do jarních
parlamentních voleb.
Všichni členové a lidé blízcí TOP
09 byli na konci prosince odvoláni
z komisí kraje. Politická vendeta
za jejich odchod z KDU-ČSL dokonána jest.
-bp-

Náměstí Husserla se opraví ještě letos
Spory či rozdílné názory s památkáři město zažehnalo. Právě kvůli
námitkám olomouckých památkářů vůči již hotovému projektu
na rekonstrukci historického náměstí Husserla musela radnice
mnohamilionovou investiční akci
před dvěma roky odložit. Jak jsme
se ale z úst místostarosty Mirosla-

va Pišťáka dozvěděli, došlo ke
shodě a tak nyní radnici už nic nebrání v tom, aby připravenou investici zrealizovalo. "Ano, mohu
potvrdit, že náměstí E. Husserla
bude zrekonstruováno ještě letos.
Kromě jiného tady přibude více
parkovacích míst i zeleně," vysvětlil Miroslav Pišťák.
-mik-

Žena skočila pod vlak
Měla štěstí, přišla "jen" o nohu
Předminulý víkend na železniční trati mezi Němčicemi
nad Hanou a Nezamyslicemi
skočila pod vlak zhruba padesátiletá žena. Dobrovolný odchod ze života se jí ale naštěstí
nezdařil.
"Žena si lehla do kolejiště těsně
předtím, než tudy projela vlaková souprava. Ležela podélně mezi kolejnicemi, jen jedna noha jí

trčela přes kolej. Vlak ji tak amputoval jednu nohu těsně nad
kotníkem, na druhé přišla o dva
prsty," informoval nás o zranění
ženy Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. Podle něho
byla žena při vědomí sanitkou
převezena na traumatologické
oddělení Fakultní nemocnice v
Olomouci. V současné době je
mimo ohrožení života.
-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.

Krajský ředitel Policie ČR
Jaroslav Skříčil informoval minulý týden novináře o změnách ve struktuře strážců zákona.
krabiček cigaret různých značek a 9 litrových lahví alkoholických nápojů různých značek. Dále neznámý pachatel
odcizil kufřík s kulečníkovým
tágem a drobné mince. Způsobená škoda byla vyčíslena na 9
793 koruny.
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zil navigaci značky Mio C720.
Vyčíslená škoda, která vznikla
poškozením vozidla, činí 6 000
korun. Odcizená navigace měla hodnotu 4 000 korun.

Přišla o prstýnky
V období od 2. do 4. ledna
2010 se neznámý pachatel
vloupal do rodinného domu v
obci Buková. Poškozením překonal vstupní dveře domu, který prohledal a odcizil dva
snubní prsteny z bílého zlata.
Majitelce způsobil škodu 8
200 korun.

Žebřík a lucerna
Neznámý pachatel se vloupal
do neobydleného rodinného
domu v obci Dobromilice, odkud odcizil hliníkový výsuvný
žebřík. Ze stěny domu odmontoval venkovní lucernu. Majiteli vznikla škoda 3 500 korun.

Fiat zmizel
Neznámý pachatel se zmocnil
vozidla zaparkovaného na parkovišti před domem na ulici E.
Králíka v Prostějově. Odcize-

ním motorového vozidla tovární značky Fiat Tempra s doklady od vozidla vznikla majiteli škoda 8 000 korun.

Zase nepozornost
Neznámý pachatel využil nepozornosti šestatřicetileté ženy, která vykládala nákup z nákupního košíku do vozidla zaparkovaného před obchodním
domem Interspar v Prostějově.
Ženě odcizil kabelku, ve které
byla peněženka s finanční hotovostí, doklady, platební karty, mobilní telefon a svazek klíčů. Odcizením kabelky s věcmi vznikla ženě škoda 6 100
korun.

Vysál naftu
V době od 29. 12. 2009 do 7. 1.
2010 přestřihl neznámý pachatel visací zámek na vstupních
vratech haly v obci Studenec.
Vnikl dovnitř a z nádrže zaparkovaného nákladního automobilu odcizil 120 litrů motorové
nafty a z kabiny vozidla odcizil
autorádio. Majiteli vznikla
škoda ve výši 5 460 korun.

Nejsou jiz mezi námi...
Gabriela Zabloudilová 1972
Ludvík Holcman 1938 Prostějov
Prostějov
Karel Aujezdský 1960 Niva
Karel Diviš 1947
Rudolf Schwarz 1928 Plumlov
Kostelec na Hané
Emilie Zatloukalová 1946 Prostějov
Hana Kouřilová 1963 Klenovice František Koudelka 1926
Kostelec na Hané
Jaroslav Korynta 1940 Určice
Josef Beneš 1947 Prostějov
Jaroslav Petrů 1935 Hačky
Stanislav Jeřábek 1941 Držovice
Marie Zábojová 1936 Prostějov
Jana Vaclavíková 1947 Prostějov
Jaromír Čížek 1932 Doloplazy
Vlasta Mičková 1927 Prostějov
Jiřina Honlová 1938 Prostějov
Zdeněk Snášel 1923
František Horna 1959 Hradčany
Kostelec na Hané
Vladimír Dočkal 1923
Kostelec na Hané Jiří Vylášek 1948 Bedihošť
Dr. Věra Josefa Běhalová 1922
Antonín Rek 1927 Domamyslice
Vídeň
Ludmila Poláková 1952 Hrdibořice
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 11. ledna 2010
Anna Vláčilová 1929 Čechy pod Kosířem 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 12. ledna 2010
Jarmila Vymazalová 1923 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Spáčilová 1932 Hruška 12.30 kostel Hruška
Středa 13. ledna 2010
Anděla Herrmannová 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Zdeněk Altmann 1928 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Vincencie Hrbáčková 1919 Ivaň 13.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 15. ledna 2010
Františka Procházková 1914 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Saitzová 1935 Kralice na Hané 10.40 Obřadní síň Prostějov
František Ošťádal 1924 Kostelec na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jakub Daněk 1928 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Ava Petruželová 1941 Štětovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Sobota 16. ledna 2010
Rudolf Heger 1934 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Alena Kunovská 1932 Ptení 10.00 kostel Ptení

11. ledna 2010
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HAVÁRIÍ jako máku Nepromarněme výjimečnou příležitost!
Naštěstí jde zatím jen o "ťukance"

Sněhová kalamita má v posledních dnech pochopitelně
za následek také zvýšený
počet nehod. Podle informací
policie i hasičů jde ale zatím
naštěstí jen o drobné havárie
bez větších zranění osob.
"Nehod je skutečně dost, ale jde
zatím skutečně jen o nepříliš
závažné karamboly, při kterých
pouze řidiči nevěnovali dostatek pozornosti na zledovatělých
či zasněžených komunikacích,"
řekla na úvod Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ze všech nehod z minulého
týdne vyberme ty ze středy, kdy
mnohé řidiče překvapily první
přívaly sněhu. "Ve středu v 9.55
hodin došlo k dopravní nehodě
dvou vozidel na silnici III. třídy
v katastru obce Polomí. Řidič
vozidla tovární značky Škoda
Favorit v pravotočivé zatáčce
nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla stavu a povaze povrchu
vozovky a na zasněžené silnici
dostal smyk a najel do protisměru. V uvedenou dobu jel v
opačném směru řidič s vozidlem Škoda Pickup a došlo ke
střetu vozidel. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič Favoritu
a spolujezdec z vozidla Škoda
Pickup. Hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 50
tisíc korun," sdělila nám podrobnosti o nehodě Miroslava
Trundová.
Přímo v Prostějově vyjela ze
zasněžené silnice i řidička, která
nakonec skončila v příkopě,
kde porazila dopravní značku.
"Rovněž ve středu ve 12.20
hodin nezvládla řidička vozidlo

Při sněhové kalamitě došlo na Prostějovsku k celé sérii dopravních nehod. Při nich ale naštěstí nedošlo k žádným těžším
zraněním. Kéž by to tak zůstalo i nadále.
tovární značky Volvo na ulici
Anenská ve směru jízdy od
Plumlovské ulice ke svaté Anně
v Prostějově. Řidička dostala
smyk a přední částí vozidla
vjela mimo komunikaci, kde
urazila svislou dopravní značku. Žena utrpěla lehké
zranění, hmotná škoda na vozidle byla v tomto případě vy-

číslena na 25 tisíc korun," řekla
Miroslava Trundová.
Kromě sněžení předpovídají
meteorologové na tento týden i
velké mrazy, takže nebezpečí
na silnicích bude číhat i nadále.
Buďte proto řidiči maximálně
opatrní, a kdyžtak - ať to při
nejhorším odnesou jenom plechy!
-mik-

Záhada vyhořelé poštovní schránky
Podle hasičů do ní někdo hodil petardu
Sotva dozněly ty největší silvestrovské oslavy, hned na
Nový rok vyjížděli prostějovští
hasiči k poměrně kurióznímu
požáru. V plamenech se totiž
ocitla poštovní schránka v Krokově ulici.
"Hned 1. ledna v 3.45 hodin nám
byl hlášen požár kovové schránky

na dopisy v Krokově ulici. K uhašení došlo během několika vteřin,
přesto byl její obsah znehodnocen. Česká pošta zatím škodu nevyčíslila," uvedl Josef Nedělník,
vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Prostějově. Jak ale
mohlo dojít k takovému požáru,
to zatím i pro hasiče zůstává záha-

dou. "Každopádně šlo o úmyslné
zapálení. Ve schránce není samozřejmě žádná elektrika, takže o
nějakém zkratu nelze hovořit.
Podle nás šlo o něčí nejapný žert
při novoročnních oslavách. Buď
do schránky někdo hodil petardu
nebo hořící papír," dodal Josef
Nedělník.
-mik-

Soud vydal zatykač na krkavčí otce
Prostějovská policie vyhlásila na
základě soudních zatykačů celostátní pátrání po trojici mužů, kteří se vyhýbají svým otcovským
povinnostem a neplatí výživné na
své děti. Dva z nich byli již za tyto trestné činy odsouzeni, ale vyhýbají se nástupu trestu. Strážci
zákona žádají veřejnost o pomoc
při pátrání.
PETR GLOC se narodil 29. září
1967 a trvalé
bydliště má hlášeno na náměstí
T. G. Masaryka
číslo 14 v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody do nejbližší věznice pro
trestný čin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v

Pohledem shora
Pohledem shora

rozmezí od 40 do 45 let, měří 185
centimetrů, má hubenou postavu,
zelené oči, husté obočí a hnědé
krátké vlasy s pěšinkou uprostřed.
PAVEL BAŠNÝ se narodil 10.
října 1966 a trvalé bydliště má
hlášeno na Masarykově náměstí číslo 41 v
Kralicích na
Hané v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50
let, měří 185 centimetrů, má
obézní postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy s čelní pleší.
VLADISLAV KOVÁŘ se narodil 17. července 1981 a trvalé

bydliště má hlášeno v Klenovicích na Hané
číslo 3 v okrese
Prostějov. Na
hledaného vydal
Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 25 do 35 let, má
střední postavu, hnědé oči a černé
krátké vlasy se skráňovou pleší.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky
158 nebo zavolali přímo Službu
kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

STRAŠÁK

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ypadá to na první pohled trošku umanutě, trochu jako dětinské naschvály.
Jenomže ono to vůbec taková legrace není. Nějak byl schválen státní
rozpočet a už teď se nad námi vznáší strašák toho, co z něho bude a
zbude. Všichni se zaříkávají a dušují, jak jim to leží na srdci, zároveň však
všichni trvají tvrdošíjně na svém: úspory podpoříme, ale trváme si na tom, co
je naším zájmem. Když se to spočítá dohromady, všechny ty zájmy v zájmu někoho, je zaděláno na
průšvih. Možná vzdáleně, ale nabízí se mi taková drobná paralela. Před nějakým rokem stávkovala kanadsko-americká NHL. Klubům konečně došlo, že gáže jejich hvězd by se měly udržet v rozumných stropech, protože prostě je není z čeho platit. Hokejisté se vzbouřili, domáhali se svého. I
když je všem asi jasné, že částky, na které se nechají sportovci ulovit, jsou absolutně nesmyslné a
zcela mimo reálie, proč by se jich vzdávali, když jim je někdo slíbil? TAKŽE! A v čem je ta paralela? To je nabíledni: strany tu a tam utrousí maličko populismu, aby nachytaly voliče. Ačkoliv je
možná i jim samotným jasné, že je to v zásadě pitomost, nemohou ustoupit, protože by to po nich
začali voliči vyžadovat a musely by přiznat, že je všechno jinak. Možná by se leckterému hejtmanovi ulevilo, kdyby nemusely kraje platit zdravotnické poplatky, protože je s nimi víc pekla než politického kapitálu, a to je jenom jeden příklad z mnoha. Kdybychom mnohé vymoženosti neměli,
asi by se svět nezbořil, jenomže se za ně zbytečně vyhazují peníze, protože je už hloupé brát zpátečku. Myslím, že je nejvyšší čas vzít rozum do hrsti a místo zarputilého dupání do země a hrození
pěstičkami trošku proškrtat alespoň z toho, co ještě není, kde vlastně zatím nikdo o nic nepřijde. Třeba třinácté důchody nejsou až taková položka, která by penzisty vytrhla, nicméně v celkovém součtu je to už bakula peněz. Nestálo by za to ji protentokrát pro změnu neprojíst?

V

Zastupitelstvu Olomouckého
kraje jsem předkládal v září minulého roku komplexní materiál
s názvem „Projekt Silnice pro
rozvoj Olomouckého kraje“ na
roky 2010 až 2012. Plánovaná
částka na investiční akce vyplývající z tohoto projektu činí
zhruba 3,2 miliardy korun. Je
zde zařazeno mnoho zajímavých investičních akcí jak pro
okres Prostějov, tak i naše
město.
V tomto projektu je také zařazena i velmi důležitá investiční
akce pro město Prostějov s názvem „Přeložka silnice II/366
Prostějov – sever,“ známá mezi
občany spíše jako tzv. severní
obchvat. Tento obchvat má vést
od kruhového objezdu v Olomoucké ulici na výpadovku na
Kostelec na Hané v délce
zhruba tři kilometry. Hlavním
důvodem přeložení silnice je
především odklonění tranzitní
dopravy z centra města.
Neméně zásadním důvodem je
vytvoření vnějšího městského
okruhu. Je totiž pouze otázkou
času, kdy doprava bez tohoto
obchvatu zejména ve středu
města úplně zkolabuje.
Olomoucký kraj, který je investorem, ve spolupráci s městem
Prostějovem dělá maximum
proto, abychom tuto významnou investiční akci mohli co

nejdříve začít realizovat. Obrovským problémem pro náš
jsou však výkupy pozemků. V
souvislosti v majetkoprávním
vypořádáním stavby bylo odesláno celkem 79 dopisů s návrhy smluv o budoucích
kupních smlouvách. V současnosti nám 20 vlastníků dotčených
pozemků
zaslalo
podepsané smlouvy. 36 vlastníků souhlasí se stavbou na
svých pozemcích za splnění
určitých podmínek ze strany
Olomouckého kraje. Nejčastější
požadavky jsou na cenu nebo na
výkupy celého pozemku. Několik vlastníků zatím nereagovalo
vůbec.
Zdůrazním, že tato stavba je zapracována do platného územního plánu města Prostějova a je
v souladu se „Zásadami územního rozvoje Olomouckého
kraje“, ve kterých byla vymezena jako veřejně prospěšná
stavba. V poslední době někdo
zřejmě záměrně vypustil nepravdivou fámu, že by mohlo
časem dojít ke změně územního plánu na stavební pozemky a tím k vyšší kupní
ceně, která je stanovena soudním znalcem dle tržního
ocenění ve výši 400 korun za
metr čtvereční.
Na tuto naprosto zásadní investiční akci pro město Prostějov

má Olomoucký kraj do roku
2012 vyčleněnu částku 180 milionů korun. Účelem mého
článku je především určitý apel,
abychom tuto historicky výjimečnou příležitost nepromar-

nili. Pevně však věřím, že se
nám ve spolupráci s městem
Prostějovem podaří tento severní obchvat včas realizovat.
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Probudí se přehrada ze zimního spánku?
Nádrž je znovu plná vody, šíří se zvěsti o krachu procesu čištění
Moravu a Slezsko zasypal
sníh, na mnoha místech způsobil doslova kalamitu. Půlmetrová sněhová peřina přikryla také Plumlovskou přehradu a vypuštěná vodní nádrž usnula zimním spánkem.
Bude probuzení sladké nebo
se dočkáme nemilých zpráv?
V září loňského roku odstartovala očekávaná a dlouho odkládaná revitalizace rekreačního centra Prostějovska. V sobotu 12. září oznámili na tiskové konferenci poslanec Radim Fiala a exministr Ivan Langer (oba ODS), kteří o čistotu
vody v přehradě a obnovení turistického ruchu bojují už přes
dva roky, že Plumlovská přehrada se přece jen čistit bude a
předložili připravený harmonogram:
31. října 2009 – ukončení odpouštění a záchranný výlov ryb
1. ledna 2010 – předání stavby
k zahájení bagrování
29. března 2010 – zahájení napouštění vody
31. prosince 2011 - kompletní
dokončení revitalizace
V pondělí 14. ledna loňského
roku oba politici vlastnoručně

U miminek
v roce 2009
převládali
Jakub a Adéla

Na porodnicko-gynekologickém oddělení prostějovské nemocnice, která je členem skupiny AGEL, v loňském roce dávaly maminky svým potomkům
nejčastěji chlapecké jméno Jakub (42krát), Jan (31krát) a Lukáš (31krát). U holčiček převládala Adéla (25krát), Natálie
(24krát) a Eliška (23krát). Objevila se však i exotická jména jako Verona, Kevin, Chiara nebo
Lili.
Celkem zde přišlo na svět dětí
1133 dětí, což je o pět více než v roce 2008. Mezi novorozenci bylo
568 holčiček a 565 chlapečků.
Součástí prostějovské porodnice
jsou tři samostatné, klimatizované
porodní boxy s úplným sociálním
zázemím, k vybavení patří porodní vana a polohovatelná porodní
lůžka. Pro rodičky v šestinedělí má
Nemocnice Prostějov celkem deset pokojů s úplným sociálním
zázemím. Již v prosinci 2005 získalo zdravotnické zařízení za podporu zdravého vývoje novorozenců a propagaci kojení významné
ocenění Baby Friendly Hospital "přátelsky nakloněná k dětem".
-red-

otevřeli stavidlo vodní nádrže a
odstartovali proces vypouštění
vody. "Trvalo to déle, než jsme
si mysleli. Ale naše úsilí a společná kooperace v jednání s orgány státní správy a samosprávy nakonec vedla k úspěšnému závěru," konstatoval Ivan
Langer. „Už se těším, až se odkryje dno. Je to jako čekat na
Yettiho. Doufám, že tento krok
pomůže k oživení celé oblasti.
Lidé by se zde mohli koupat už
koncem léta 2011,„ hýřil optimismem exministr.
Podle harmonogramu prací měla být lokalita k 1. lednu 2010
předána k zahájení bagrování
bahna plného toxického sedimentu, který je živnou půdou
pro tvorbu sinic. Už tady se
ovšem objevila první trhlina.
Záchranný výlov ryb se nepodařilo realizovat a vypouštění vody muselo být zastaveno. Naplánovaný harmonogram se
zbortil vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Bude to
jediná trhlina v zamýšlené revitalizaci nebo budou následovat
další?
Podle starosty Mostkovic Jana
Dočkala bude revitalizace pře-

hrady pro Povodí Moravy docela velkým soustem. Ale věří, že
zpoždění harmonogramu správce vodního díla na jaře dožene a
vše dobře dopadne. „Na Plumlovské přehradě se teď nic nového neděje, udržuje se kóta stanovená biologickým dozorem.
Ryby by měly v klidu spát,„
uvedla k současné situaci tisková mluvčí Povodí Moravy Jana
Kučerová.
Pokračující krize hospodářství a
ekonomiky, Janotův úsporný
balíček, stoupající nezaměstnanost, nadcházející parlamentní a
komunální volby. V neposlední
řadě i výměna na postu generálního ředitele Povodí Moravy.
To vše může vystavit rozjetému
procesu nekompromisní stopku. Politici licitují o každou miliardu, každý milion výdajů
státního rozpočtu, nebudou finance na sociální politiku, mzdy
státních zaměstnanců, opasek si
utahují všechny rezorty. Pravděpodobně se sníží i finanční
tok z evropských dotací. "V roce 2010 předpokládáme poskytnutí dotací ve výši cca 4,2 miliard korun," sdělila Lenka Tůmová - vedoucí finančního od-

boru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Je to málo nebo dost? Tuto
částku musí úřad rozdělit spravedlivě mezi dva kraje – Olomoucký a Zlínský. Budou peníze stačit na všechny naléhavé
projekty? Jen prostějovský region má 97 samosprávných subjektů, všichni mají připravené
projekty a natažené ruce.
"V roce 2008 jsme získali dotaci ze státního rozpočtu na významnou investiční akci. Vloni v
září proběhla úspěšně kolaudace, finanční vyúčtování i závěrečná kontrola. Peníze však dodnes na účtu nemáme. Finanční
situaci jsme museli řešit dalším
úvěrem a platíme z vlastní kapsy úroky," postěžoval si starosta
jedné z obcí Prostějovska. A
zdaleka není jediný.
Grandiózní projekt revitalizace
Plumlovské přehrady je jedním
velkým otazníkem. Skeptici
váhavě krčí rameny a nevidí letošní rok nijak růžově. Patrioti
Prostějovska chtějí věřit v
úspěch projektu. Snad již koncem léta příštího roku si budeme moci vychutnat koupání v
čisté vodě.
-jp-

11. ledna 2010

Kam spěje architektura cyklostezek?

Vyznavači cykloturistiky si v Prostějově připadají jako v Kocourkově
Co Čech – to muzikant, co Prostějovan – to cyklista. Kolo jako
dopravní prostředek používají
děti, dospěláci i senioři na cestu
do školy, do zaměstnání, na
nákupy. Projíždět na bicyklu po
ulicích Prostějova je však skutečně lahůdka. Cyklostezky,
které by měly zajistit cyklistům
bezpečnost, mají sice v celkovém součtu desítky kilometrů,
jsou však rozesety v různých lokalitách města bez návaznosti,
vedou odnikud nikam.
V čísle 52 jsme zahájili seriál o
cyklostezkách, psali jsme především o té v Olomoucké ulici. Vede ze sídliště Beneše a končí na
hranici katastru města Prostějova
u benzínové čerpací stanice.
Všichni kolaři se na tuto nově otevřenou stezku těšili. Radost však
pominula velice rychle. S největší
opatrností musí projíždět těsně
kolem domů po levé straně vozovky až dojedou ke stopce - tady
jsou najednou v pasti. Jak se dostat bezpečně přes frekventovanou silnici a rondel k nákupnímu
centru, aby nepřišli k úrazu?
O cyklostezce do Držovic se mluví už dlouhá léta. Držovice ještě
jako součást Prostějova o ni velmi
stály. Nedočkaly se. Dnes jsou samostatné a cyklostezku stále na-

Dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel místní cyklisté už ani
nevnímají. Dodatková tabulka povoluje vjezd dopravní obsluze. Je
to případ cyklisty?
mají. Nová cyklostezka končí na
jejich okraji, dál nevede.
„Měl to být společný projekt.
Cyklostezka měla zajistit bezpečný průjezd cyklistů celou Olomouckou ulicí až do centra Držovic nebo souběžnou ulicí, která

není tak frekventovaná. Došlo k
prvnímu jednání, my jsme však
měli k projektu připomínky a navrhli jsme budovat cyklostezku
na opačné straně. Ta by byla pro
cyklisty bezpečnější a je zde podle našeho mínění před objektem

Cílu daleko víc prostoru. Navíc
by mohli cyklisté pohodlně odbočit podél Hloučely do Vrahovic. Další projednávání se už nekonalo a cyklostezka je postavená tak jak je. Myslím si, že je to
nešťastné řešení,„ vyjádřila se
starostka Držovic Blanka Kolečkářová.
Cyklostezky jsou alternativou
motorové dopravy, dalším záměrem při jejich budování je rozvoj
turistického ruchu. Z pohledu turisty, který poprvé navštíví Prostějov, jsou zdejší trasy katastrofou.
Z východu přijíždí cyklista po
nové stezce vedoucí z Klenovic
na Hané až na hranici katastru Bedihoště. Luxusní cestička ho vyplivne v průmyslové zóně u bývalých železáren a konec. Návaznost nikde. Žádný odkaz, žádné
značení. Proplete se na okraj Dolní ulice a ejhle, narazí na další cyklostezku. Spokojeně šlape dál, po
několika desítkách metrů je však
opět v koncích – kam jet dál? Netuší, že jen padesát metrů odtud
začíná cyklostezka napříč středem města. Tvrdým oříškem je
tento úsek i pro místní. Musí vjet
na silnici pod kola projíždějících
aut, častěji však pokračují po
chodníku, aby se napojili na cyklostezku na Petrském náměstí. A

doufají, že za rohem nečíhá
strážník s připravenou portmonkou.
„Čekal jsem, že město vybuduje
bezpečnou cyklostezku v rámci
oprav komunikací na Husově
náměstí. Tam je přece klid a cesta
pro kolaře by vedla souběžně s
Dolní ulicí až k cyklostezce, která
začíná na Petrském náměstí. Kam
asi spěje městská architektura?„
ozývá se nejeden kritický hlas.
Od Petrského náměstí zamíří cyklisté ulicí Komenského až k okraji ulice Palackého. Tam musí přejet na druhou stranu, ale semafor
zajišťuje alespoň bezpečnost. Po
pár metrech však cyklostezka končí u Podjezdu. Jedna alternativa
je přejet věčně ucpanou Palackého ulici a pokračovat směrem k
lázním, druhá je nerespektovat
dopravní značku Zákaz vjezdu
všech vozidel a projet Podjezdem.
Pak s úžasem objeví cyklista sjezd
pro kolaře ukrytý za parkujícími
auty. Dva tři metry a znovu konec.
Opět žádné značení, žádná návaznost. Našinec ví, že další cucek
cyklostezky vede o kus dál Kolářovými sady. Ostatní neví, tápou
a tiše zuří nad kocourkovskými
manýry.
-jpTomuto tématu se budeme
věnovat i v příštím čísle.

Dětské oddělení získalo nové monitory dechu
Pět nových monitorů dechu
BABYSENSE v hodnotě
14.500 korun získalo v pátek
od Nadace Křižovatka dětské
oddělení Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny
AGEL. Monitory BABYSENSE ochrání kojence před takzvaným syndromem náhlého
úmrtí, který přichází bez varování a postihuje i děti bez
klinických příznaků onemocnění. Miminko ve spánku přestane dýchat a udusí se.
Monitor umístěný pod matrací
identifikuje pohyby dýchání
dítěte. Ty se elektronicky pře-

nášejí do mikroprocesoru, kdy
blikající zelené světýlko značí,
že je vše v pořádku. „Zástava
dechu občas u novorozenců nastává a v takovém případě je důležité, aby bylo dýchání co
nejdříve obnoveno. V případě, že
dítě nedýchá déle než devatenáct
vteřin, vydá monitor akustický
signál. V tomto okamžiku je
ještě dostatek času zasáhnout a
vyhnout se poškození zdraví novorozence,„ vysvětluje primář
dětského oddělení MUDr. Josef
Tenora s tím, že Nemocnice
Prostějov má nyní k dispozici
celkem 23 monitorů dechu. V

České republice umírá na syndrom náhlého úmrtí každým
rokem 10 dětí, přibližně 60 procent úmrtí tvoří chlapci a 40 procent dívky. Jedna z uváděných z
příčin tohoto syndromu může
být drobná změna v mozku
dítěte, která vede k problémům s
dýcháním či krevním oběhem.
Pokud se k takovéto anomálii
přidá některý z rizikových faktorů, může dojít k úmrtí dítěte.
Rodiče zpravidla uloží dítě bez
klinických příznaků onemocnění
do postýlky a následně nachází
své miminko již bez známek života.
-red-

Primář dětského oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Josef Tenora převzal v pátek od zástupců Nadace Křižovatka nové monitory dýchání.

Okresní soud nařídil dvě lednové dražby
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí proti
povinné firmě Aval z Bílovic.
Dražba se bude konat v pátek
15. ledna 2010 v 9.00 hodin na
dvoře soudu v Havlíčkově ulici
číslo 16. Registrace dražitelů
proběhne od 8.30 do 9.00 hodin.
Jako první se bude dražit automobil Volkswagen Transporter 2,5 D.
Jde o devítimístné vozidlo bílé
barvy, rok výroby 1996, STK do
31. července 2010, toho času nepojízdné (vadná spojka). Vyvolávací cena je stanovena na 20.000 automobilu Škoda Octavia 1,9 D
korun včetně DPH.
stříbrné barvy, rok výroby 2002,
Následovat bude dražba osobního STK do 19. listopadu 2010. Vyvo-

Nezapomeňte, už tento pátek Sídlišti svobody (naproti
můžete při soudní dražbě přijít sběrnému dvoru). Dražba je nalevně k těmto vozidlům
řízena proti povinným Soni Pilarové ze Smržic, Zdeňce Pírkové
lávací cena byla stanovena na z Prostějova, Janu Burešovi z
40.000 korun.
Prostějova, Borisi Jordakovi z
Prohlídka dražených vozidel je Vranovic, Angelice Danišové z
možná pouze v den konání dražby Pro- stějova a Lukáši Lužnému z
po dobu registrace dražitelů na Prostějova. Dražit se bude radiosoudním dvoře. Vydražené věci si magnetofon Philips s CD s vyvol.
vydražitel převezme ihned po uko- cenou 200 korun, mobilní telefon
nčení dražebního dne, popřípadě Nokia 1600 s vyvol. cenou 150
následující úterý.
korun, mlýnek na strouhanku s
Druhá lednová dražba pro- vyvol. cenou 1 koruna, housle
běhne o týden později, v pátek (poškozené) s vyvol. cenou 10
22. ledna 2010 v 9.00 hodin v korun, baterka s vyvol. cenou 1
budově exekučního oddělení na koruna, sjezdové lyže + dva páry

holí s vyvol. cenou 20 korun,
myčka nádobí Zanussi s vyvol.
cenou 50 korun, obraz s vyvol.
cenou 50 korun, housle s vyvol.
cenou 30 korun, banjo s vyvol.
cenou 100 korun, citera s vyvol.
cenou 40 korun, videorekordér
Philips (poškozený) s vyvol.
cenou 3 koruny a počítač Fujitsu
Siemens (monitor, klávesnice,
myš + dvě reprobedny) s vyvol.
cenou 700 korun.
Prohlídka těchto dražených
věcí je možná rovněž jen v den
konání dražby po dobu registrace dražitelů od 8.30 do 9.00
hodin.

Lékařská poradna: Nepodceňujte nosní neprůchodnost!
Některým z nás se nedýchá
dobře nosem, ale na tuto situaci
jsme si už zvykli a tolerujeme ji.
Někomu může jen ztrpčovat
život, ale někomu může způsobit závažné zdravotní komplikace. Proudění vzduchu nosem
musí být totiž plynulé. Pokud
není, může vzniknout porucha
dýchání nosem.
Jestliže nosní dýchání nestačí,
jsme nuceni dýchat ústy. Do dolních cest dýchacích přichází
vzduch, který není průchodem
přes nosní dutinu zvlhčen, ohřát a
zbaven všech nečistot. A to dolním dýchacím cestám nesvědčí.
Objeví se kašel, chrapot, suchost
sliznic, záněty.

Co je nejčastějším důvodem
nosní neprůchodnosti?
U dospělých bývá častým důvodem neprůchodnosti nosní vychýlení nosního septa (přepážky).
Růst dospělého končí mezi 14. 18. rokem a v té době je také ukončen růst septa. Pokud přepážka
naroste větší, nemůže se vejít do
daného prostoru a dojde ke jejímu
vychýlení - deformaci. Ne každé
takovéto vychýlení způsobuje
trable. Křivou nosní přepážku má
asi 90% bělochů a jen 10 % z nich
má klinické obtíže.V neprůchodném nosním průduchu totiž
stagnuje sekret a často se infikuje,

ve druhém naopak sliznice je přesušená. Průchodnost nosní bývá
výrazně zhoršena, bývají bolesti
hlavy. Řešení je chirurgické. Septoplastika - upravení septa nosního se provádí při krátkodobé
hospitalizaci v celkové anestesii.
Dalším závažným a dlouhodobým důvodem neprůchodnosti
nosní jsou chronické rýmy zánětlivá onemocnění nosní sliznice, která se vyvíjí dlouhodobě,
často řadu let. Dělíme je na alergické a nealergické.
Alergickou rýmu může vyvolat
každý vzdušný alergen ať už sezonní nebo celoroční. Ve většině
světa jsou to roztoči. Ale mohou
to být i mouchy a pakomáři (používají se jako krmivo pro akvarijní
ryby) i jiný hmyz. Dále potom výtrusy vnějších a venkovních plísní
a pyly, všechna domácí zvířata
(kočky, psi a dokonce i hadi). Nevýznamné nejsou ani alergeny
profesionální - mouka, kožešiny,
bavlna.
Chronické rýmy nealergické
mohou mít příčiny vnější a vnitřní. Mezi vnější vyvolávající
příčiny patří prach, kouř, chemikálie, změny teploty a jiné. Mezi
vnitřní potom infekce horních cest
dýchacích, gravidita, hormonální
kontraceptiva, onemocnění štítné
žlázy, nadužívání anemizačních
nosních kapek, některé léky (např.

ke korekci tlaku krevního).
Projevy na sliznici nosní jsou
stejné - otok, ucpání nosu, sekrece
z nosu, svědění, kýchání. Vždy je
nutné důkladné vyšetření ORL
specialistou a také alergologem v
případě podezření na rýmu alergickou. Podle výsledků vyšetření
je potom sestaven terapeutický
plán, který by měl vždy zahrnovat
vyloučení vyvolávající noxy
(pokud je to možné), dále důslednou léčbu protizánětlivou (nosní
spreje) a eventuelně korekci anatomicky nevýhodné situace (např.
nosní přepážky). Léčba je obvykle dlouhodobá, někdy trvalá.
U dětí bývá hlavní důvod zhoršeného dýchání v překážce v nosohltanu - ve zvětšení nosní
mandle. Adenoidní vegetace je
důležitou součástí lymfatického
systemu hltanu. Největší je u dětí
ve věku 2 do 6 let. Od 8. roku se
obvykle zmenšuje a kolem puberty obvykle mizí. K jejímu zbytnění dochází často po zánětech v
oblasti horních cest dýchacích
nebo v důsledku alergie a významné jsou i vlivy konstituční.
Častěji mají problémy děti městské a děti pohybující se ve větších
dětských kolektivech. Zvětšená
mandle je mechanickou překážkou v nosohltanu. Děti dýchají
ústy, v noci chrápou, budí se, jsou
unavené, spánek je nekvalitní.

Mívají stálé rýmy, huhňají. Zvětšená nosní mandle také tlačí na
ústí Eustachovy trubice, tím dochází k poruše provzdušňování
středního ucha a objeví se nedoslýchavost. Děti mívají středoušní
záněty, záněty dutin a dýchacích
cest. Malého pacienta je vždy
nutno důkladně vyšetřit a individuálně posoudit situaci. Základní
otázka je, zda má být mandle odstraněna.
Než se rozhodneme, je dobré si
odpovědět na tyto otázky. Jak je
mandle velká? Je dítě často nemocné? Chrápe? Dýchá usty?
Huhňá? Slyší špatně? Počurává se

v noci? Pokud si odpovíte převážně kladně, je namístě odstranění nosní mandle - adenotomie.
Dlouhodobé zhoršení nosní průchodnosti vede pravidelně k druhotným problémům - neprůchodnosti Eustachovy trubice, zánětům
středoušním , poruchám sluchu,
zánětům vedlejších dutin nosních,
zadní rýmě, protrahovanému
kašli, intenzivním bolestem hlavy,
vzniku nosních polypů, zánětům
průdušek. Vždy bývá porucha
spánku, noční odpočinek je nekvalitní, narůstá únava, poruchy
koncentrace a po čase se objeví i
interní obtíže. U alergických rým
se u významného procenta nemocných vyvine bronchiální
asthma.
Pokud nedýcháte nosem volně,
nepodceňte situaci. Neřešte ji aplikací anemizačních kapek. Sice
vám uleví rychle, ale již po poměrně krátké době se vyvine medikamentosní rýma, kterou budete
jen velmi těžko zvládat. Tady
stejně jako u spousty jiných věcí
platí, že lepší je problémům a
komplikacím předcházet. Poraďte
se se svým lékařem zavčas a
najde-li se řešení (a tak to obvykle
je), využijte je.
MUDr. Jitka Šťastníková,
ORL ambulance, Trávnická 2,
Prostějov
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 11. DO 17. 1. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 14. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a ve středu
v 17. 30 hodin. Měsíc bude 15.ledna v první čtvrti a to je ideální
období pro jeho pozorování.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá svoje i nové členy ve věku do
10 let ve středu v 16. 30 hodin.
Výstavy CO POZOROVAL GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ)
a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku výše zmíněných pozorování.
Nejbližší přednáška pro veřejnost se na hvězdárně uskuteční 25.
února v 18. 00 hodin pod názvem DO ČÍNY ZA NEJDELŠÍM
ZATMĚNÍM SLUNCE V 21. STOLETÍ. Přednáška bude mít
rovným dílem astronomickou i cestopisnou složku.

11. ledna 2010
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Prostějovský filmař Theodor Mojžíš
se vydal za domy milovníků umění

Cyklus, který se dotýká i Prostějova, vysílá ČT2 vždy v sobotu od 17.45 hodin
Od první lednové soboty vysílá
druhý program České televize
vždy od 17.45 sedmidílný dokumentární seriál „Za domy
milovníků umění s profesorem
Pavlem Zatloukalem.“ Scénáristou a režisérem dokumentu o bydlení bohatých měšťanů
na přelomu 19. a 20. století je
známý prostějovský filmař
Theodor Mojžíš.
Studio Theodora Mojžíše spolupracuje s Českou televizí již řadu
let. Za tuto dobu natočil řadu dokumentů, široké veřejnosti jsou
známé například pořady o životě
prostějovského rodáka, filozofa
Edmunda Husserla, či jeho následovníka Jana Patočky, nebo
sportovní dokumenty o Robertu
Změlíkovi, Jiřím Dalerovi a Jiřím Raškovi. Theodor Mojžíš se
spoluatorsky podílel na pravidelném nedělním pořadu „Večer
na téma…,“ který vysílá program ČT2, byly to pořady o Olomoucku a Kroměříži. „Dá se říci,
že připravujeme pořady spjaté s
Moravou, ale není to pravidlem.
Pro Českou televizi točíme asi
devadesát procent naší produkce, v poslední době jsme například natáčeli profil Martiny Sáblíkové pro Kraj Vysočina,“ uvedl Mojžíš.
Cyklus „Za domy milovníků
umění s profesorem Pavlem Zatloukalem“ přináší sedm patnáctiminutových filmových zastavení o architektuře. Tvůrci po
nich pátrali od Itálie přes Skotsko, Anglii, Německo, Rakousko, Polsko až do naší země. A putování je to pro diváky velmi
poutavé, pro lidi z Prostějovska o
to zajímavější, že hned v prvním
dílu cesta za domy milovníků
umění začala na zámku v Čechách pod Kosířem. V pátém díle
(v sobotu 30. ledna) se v cyklu
objeví tvorba architektů Jana
Kotěry (Národní dům v Prostě-

jově) a Emila Králíka (dvě Kováříkovy vily v Prostějově).
Theodor Mojžíš má radost z diváckého ohlasu, na první díl se
dívalo dvěstě tisíc lidí, reakce v
diskuzi na internetu České televize jsou velmi pochvalné. „Těší
mne to, protože v našem pojetí je
prioritní architektura, nikoliv herecké akce. Jsou to příběhy o architektuře, takže v obraze nechávám hovořit design a tvůrčí
pojetí. Navíc při natáčení nepoužívám jeřáby a další kamerové
efekty. Tvrdím, že když si prohlížíte zajímavý dům, nejedete
autem, hýbete pouze hlavou a
očima a prohlížíte, co chtěl architekt realizovat,“ vylíčil T. Mojžíš
způsob své práce.
V současné době však již žije dalšími projekty. „V posledních
dnech jsme dotáčeli zimní záběry
do dokumenty o vojácích 102.
průzkumného praporu, kteří se
od devadesátých let účastní zahraničních misí naší armády. Za
několik dní odlétám do amerického Bostonu připravit plán pětidenního natáčení o doktoru Bohdanu Pomahačovi, rodákovi ze
severní Moravy, který je světovou kapacitou v oblasti nápravné

plastické chirurgie. Jako první na „Televize není škola, chceme také bavit, ale v trochu jiném žánru,“
světě úspěšně transplantoval celý říká o svých dokumentech Theodor Mojžíš.
obličej. Bude to příběh o tom, že
když někdo něco hodně chce, tak
to dokáže,“ prozradil T. Mojžíš.
-bp-

Za domy milovníků umění s profesorem
Pavlem Zatloukalem
Sedmidílný cyklus o proměně bydlení bohatého a kultivovaného
měšťanstva na přelomu 19. a 20. století, které přineslo pozoruhodný (i když časově ohraničený) směr, zahrnující architekturu, užité
umění, sochařství i malířství a jež dostal název podle soutěže, vyhlášené roku 1901 v Darmstadtu. Co má společného Mackintoshův
Hill House v anglickém Hellensburghu s prostějovským Národním
domem Jana Kotěry? Seznamte se s architekty Otto Wagnerem, J.
M. Olbrichem, Dušanem Jurkovičem, Adolfem Loosem a dalšími…
Scénář a režie Theodor Mojžíš. Průvodcem je prof. Pavel Zatloukal, historik architektury z Olomouce, držitel Magnézie Litery za
knihu Příběhy dlouhého století a evropsky uznávaná kapacita právě
na tuto oblast, v níž se mísí výtvarné umění a životní styl v dosud
nebývalé podobě a vytváří svého druhu "Gesammtkunstwerk."

Věděli jste, že Hill House v Hellensburghu (nahoře) a Národní dům
v Prostějově mají hodně společného?

Spisovatel Miloš Zapletal slaví 80. narozeniny
Ve středu se v plné svěžesti a
pracovního elánu dožívá 80. narozenin prostějovský rodák Miloš Zapletal (na snímku). V současnosti spisovatel žijící v Liberci proslul svými romány o skautingu.
Prostějovský rodák, spisovatel
Miloš Zapletal má na svém kontě
desítky úspěšných titulů. Píše zejména pro mladé a jeho romány Se-

dmička, Stěna odvahy, Ostrov
přátelství se skautskou tématikou
mu přinesly nejen přízeň mladých
čtenářů, ale i nepřízeň cenzorů minulého režimu. Po vydání Sedmičky se ocitnul na černé listině zakázaných autorů a byl propuštěný z
redakce časopisu Pionýrská stezka.
Miloš Zapletal však nejvíce proslul
čtyřdílnou encyklopedií her. Tato
encyklopedie patří k nejuceleněj-

ším dílům tohoto žánru ve světové
literatuře. Encyklopedickou povahu mají také jeho knihy Výpravy za
dobrodružstvím a Rok malých dobrodružství. Zapletal je velkým propagátorem skautingu. Po roce 1990
redigoval rozsáhlou řadu příruček
pro skautské vedoucí nazvanou
Skautské prameny. Odborná veřejnost ocenila Záhady a tajemství Jaroslava Foglara jako nejzdařilejší

monografii o proslulém skautu a
spisovateli Jaroslavu Foglarovi.
Miloš Zapletal je i přes svůj vysoký
věk stále čilý a pracovitý. V roce
2008 mu vyšel nový román pro
chlapce s názvem Cvoci. Nyní
chystá k vydání knihu Olympijský
kruh, která má, jak autor sám říká,
vést mládež k pravidelnému cvičení a sportování.
PeadDr. Karel Kotyza

Osobní bankrot může některým občanům vyřešit neutěšenou životní situaci
Ž á d a t o n ě j m o h o u i d ů c h o d c i ! ! ! Co je to vlastně osobní bankrot?
Pro spoustu občanů, kteří uvízli v pasti dluhů, je jediným možným východiskem z tíživé finanční situace osobní bankrot. K
takovému řešení dospěla i paní
Dana. Již tři roky si užívá důchodu a od roku 2005 si začala
půjčovat pro své děti u různých
bankovních i nebankovních
společností finanční prostředky. Ty nakonec dosáhly celkové
výše přibližně 350 000 korun.
V roce 2007 jí zemřel manžel a již

tak smutnou událost doprovodila
další, kterou se stal pokles jejího
příjmu z 17 300 na důchod 12 050
korun. Paní Dana z tohoto důvodu
již nebyla schopna splácet uvedené úvěry v plné výši. Přes velkou snahu dohodnout se s věřiteli
na snížení splátek (refinancování
nebo konsolidaci) jí nebylo vyhověno. Z důvodu pouze částečného splácení jí dluh vyrostl až
na neuvěřitelných 550 000 korun.
Na razantním nárůstu Daniných

závazků se podepsaly různé sankční pokuty, penále za pozdní
splátky, zpoplatnění úvěrů, platby
pro vymáhací agentury či exekuce. Většina z jejích devíti věřitelů
se totiž snažila v co nejkratší době
její závazky zpoplatnit a exekuovat. Přestože paní Dana využila
pomoc nejbližší rodiny, stačily sehnané peníze sotva na úhrady pokut a sankcí. Někteří tzv. vymahači, kteří se vydávali za exekutory,
ji navštěvovali doma i o víkendech a v pozdních večerních hodinách. Zvonili i na sousedy, oznamovali jim, že jejich sousedka je
dlužnicí a prováděli i tzv. výlepy
na dveře a plot s jejími iniciálami.
V této kritické situaci se pomocí
webových stránek spojila se společností Abivia, která jí poradila,
jak se zachovat a nabídla jí v tomto případě jediné možné řešení osobní bankrot. Společnost jí pomohla se zajištěním veškeré dokumentace, potřebné pro podání k
soudu. Právě sehnání všech dokladů pro zahájení osobního
bankrotu u soudu je dosti úmorné
a není v moci klientů shromáždit
všechny podklady, nehledě na to,
že každý soud ne vždy vyžaduje
stejné dokumenty. Za paní Danu
vše učinila Abivia a po povolení
oddlužení tak tato společnost ušetřila své klientce nejen čas a nervy,
ale hlavně přibližně 65% z dlužné
částky, což znamenalo podstatnou úsporu z celkového dluhu cca
350 000,-Kč!
-in-

Povolené oddlužení je soudem stanoveno na 5 let. Klientovi zůstává v
osobním bankrotu tzv. nezabavitelná částka, která se zvyšuje podle počtu
vyživovaných osob. Tuto částku vám podle zákona nikdo nemůže odebrat.

Jaké výhody a nevýhody skýtá povolený osobní bankrot?
Výhody:
*klient stále nakládá se svým majetkem
*klient hradí jen pohledávky přihlášené k oddlužení
*snížení hranice nezbytné úhrady závazků až na 30% (i méně)
*prominutí nesplacených závazků
*prominutí závazků nepřihlášených do oddlužení
*zastavují se probíhající řízení o uplatnění závazků vůči klientovi
*exekuci lze nařídit, nelze ji vykonat
*přerušuje se průběh lhůt
Nevýhody:
*zákonem stanovené přesné podmínky
*nelze si zvolit způsob oddlužení
*záloha na insolvenční řízení
*vypořádání společného jmění manželů (SJM) - pokud existuje
*souhlas manžela/ky (pokud existuje nevypořádané SJM)

Ilustrační foto

Region
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PŘEDPOVĚDI POČASÍ VYŠLY. BOHUŽEL! KONICE: Nedostatek vody může být aktuální problém!

REGION „Intenzita sněžení byla neobvyklá,“ připouští J. Sedláček
Lyžařský areál v Kladkách
hlásí: Jedeme tady naplno!

Při současné pořádné sněhové
nadílce se naplno rozjela i v našem regionu lyžařská sezona.
Lyžařský areál v Kladkách nabízí skvělé lyžařské podmínky.
Od 3. ledna 2010 zahájil provoz
a k technickému sněhu, kterým
byl areál zasněžen, se přidal přírodní sníh.
"Službu zde nabízí i lyžařská a
snowboardová škola. Lyžařská
školka je svou polohou a terénem
nejlepším místem pro první kroky
na lyžích a je ideální přípravou pro
pozdější jízdu na velkém vleku a

pro sjíždění těžších terénů," řekl
Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky.
Aktuální podmínky na sjezdovce
v Kladkách naleznete na webových stránkách areálu: www.lyzovanikladky.cz.
-mik-

Tři králové doputovali
až na zámek v Plumlově

Už čtvrtý rok se na zámeckém nádvoří v Plumlově odehrál betlémský příběh. Oživili ho ochotníci ze
Spolku Plumlovských nadšenců.
Na úvod už tradičního Tříkrálového průvodu vystoupil dechový
soubor Holóbkova muzika z Protivanova. Pak se všichni sešli u oživlého Betléma, kde pěvecké
soubory a děti z místní zušky zazpívaly koledy a připomněly tradici
tříkrálových koledníků. Program
pak vyvrcholil příjezdem Tří králů
k Betlému a nadílkou.
„Škoda, že nám zrovna moc nepřálo počasí. Moc nás mrzelo, že
kvůli tomu nepřivezli velblouda,
který bývá velkou živou atrakcí v
našem programu. O to víc nás ale
těší, že přišlo takové množství návštěvníků. Přes čtyři stovky skal-

Na zámeckém nádvoří v Plumlově
ožil příběh z Betléma
ních příznivců dokázaly, že si naše
akce lidé oblíli. Je to pro nás velké
povzbuzení,„ řekl Marek Otruba z
pořádajícího Spolku Plumlovských nadšenců.
Kvůli počasí museli pořadatelé vyměnit operativně i koňské zpřežení
za sáně. Ale tato změna nakonec
přišla vhod dětem, které se pak
mohly na saních dosytosti povozit.
Zahřát se mohli všichni návštěvníci u horkého voňavého punče
nebo svařáčku, nechyběl ani nealkoholický pro děti. A v udírně také
bylo dost dobrot pro všechny.
Výtěžek celé akce věnovali pořadatelé do Tříkrálové sbírky Charity
prostějovského děkanátu.
-jp-

PROTIVANOV, KONICKO Už od poloviny minulého týdne
meteorologové strašili sněhovými
přívaly. I když jsme si už zvykli,
že předpovědi tu a tam přehání,
snad aby byly z obliga, kdyby náhodou, tentokrát se všechno splnilo bezezbytku. Snad jenom těch
místy očekávaných 60 centimetrů
nového sněhu bylo opravdu
možná jen místy, ale naštěstí ne u
nás…
Někdo upíral zrak k obloze s obavou, někdo naopak s nadějí. Ať ti
nebo oni, všichni se dočkali. V
pátek nad ránem, někdy kolem páté
hodiny, se opravdu začaly snášet
první sněhové vločky. S různou intenzitou, alespoň na Konicku, sněžilo víc jak 24 hodin. A to už
opravdu bylo znát. Už v pátek odpoledne bylo patrné, že počasí s
námi rozhodně nešpásuje a vyrazit
na silnici k večeru už bylo docela
dobrodružství. I když silničářskou
techniku bylo možné potkat takřka
na každém kroku, stejně bez skutečně kvalitní zimní výbavy bylo
lepší nechat auto stát právě tam, kde
je. I tak to bylo jen pro opravdu
otrlé. Členitější terén Konicka se
posílen přívaly sněhu stal víc zdatným soupeřem.
Podobná situace panovala i v sobotu ráno. V druhé polovině noci
sice už intenzita sněžení polevovala
a celonoční šichta silničářů začala
konečně přinášet kýžené ovoce,
nicméně ještě pořád se na to

Přívaly sněhu zasypaly celou republiku. Obrázek ze Skřípova sice vypadá idylicky, ale svádět s nadělením aktivní boj třeba za volantem mělo k romantice hodně daleko.
všechno ‚líp dívalo‘. Za volantem
auta připraveného na podobnou
šlamastyku, navíc posichrován
sněžnými řetězy v kufru, pokud by
bylo nejhůř, stejně člověk docela
záviděl těm, co se potýkali ‚jenom‘
s odklízením sněhu před vlastním
domečkem a prorážení přístupové
cesty k nejbližší komunikaci. Už po
osmé ráno se však sníh začal měnit
v kapky deště. Teplota kolísala
kolem nuly, hlavní silnice byly naštěstí natolik prosolené, že bod
mrazu dešťových kapek posunuly

podstatně hlouběji. Během dne
však už začal všude jinde déšť namrzat a chystala se pohroma nanovo. Tentokrát ledová. To během
soboty naznačovaly i nové aktuální
předpovědi.
V sobotu odpoledne jsme kontaktovali meteorologického pozorovatele Josefa Sedláčka z Protivanova,
který sbírá potřebná data pro další
zpracování v Hydrometeorologickém ústava Brno, jak se počasí
konce týdne projevilo ve statistických údajích. „V této chvíli máme v

celé vrstvě 31 centimetrů sněhu,“
odpověděl na dotaz Večerníku přesnými čísly. Přitom výchozí stav
před sněžením byl 10 cm. Údaj z
pátku tedy hovoří o 21 cm nového
sněhu. „Intenzita sněžení v tento
den byla opravdu neobvyklá,“ připouští Josef Sedláček.
Celodenní teplotní průměr z pátku
8. ledna činil -6,0 °C, přičemž denní
minimum bylo -10,1 °C. To ovšem
nijak nevybočovalo z údajů za poslední dny. Víceméně srovnatelná
měření nabízí také údaje ze stejného

období loňského roku. Tedy co se
teplot týče, jinak je to ovšem se sněhovou pokrývkou. Ta se počítala v
řádu jednotek centimetrů. Nesouvislá pokrývka však byla i v prvních
dnech letošního roku, sníh začal přibývat až během minulého týdne.
„Dnes je celý den nevlídno. Mrznoucí mrholení vytváří na sněhové
pokrývce ledovou krustu, takže i
přes dostatek sněhu to ani na běžky
moc není, i když se dnes začaly
upravovat běžkařské trasy. Navíc se
začíná dělat mlha, dohlednost je
zhruba 100 metrů,“ přidává další
údaje Josef Sedláček.
Pokud odhlédneme od aktuální situace, můžeme nabídnout i další zajímavé údaje, které nám J. Sedláček
poskytl. Celoroční teplotní průměr
za rok 2009 činil 7,1 °C. Úhrn srážek se zastavil na čísle 670,3 mm,
přičemž dlouhodobý průměr se pohybuje mezi 720 – 750 milimetry.
Slunce za celý rok ‚prosvítilo‘ 1637
hodin, čímž podle J. Sedláčka také
rozhodně ‚nesplnilo plán‘. „Slunce
bylo celoročně slabší, to se dá říct i
o lednových dnech,“ dodává. K nižšímu průměru sluníčka z loňska
bezesporu také přispělo období
mezi koncem ledna a polovinou
března, kdy celých 41 dní byla obloha zatažená. Jako by předznamenávala, jaký bude celý rok 2009,
nejen co se týče počasí. Pokud by
to mělo mít nějakou spojitost, tak je
nejvyšší čas, aby se to probralo…
-MiH-

PŘES SLAVÍKOV ZAČNOU JEZDIT AUTOBUSY
Kvůli dopravní obslužnosti je postavena nová silnice
BUDĚTSKO, SLAVÍKOV – Na
konci listopadu byl zkolaudovaný
zbrusu nový úsek silnice. Po něm
začnou v dohledné době projíždět
veškeré autobusové spoje, které
mají zároveň zastávku i v Budětsku. Důvodem je mimo jiné rozšiřující se zástavba a fakt, že
Slavíkov byl víceméně odříznut
od jakékoliv dopravní obslužnosti.
„Stavba této komunikace byla už
před časem zanesena a později
schválena v územním plánu obce,“
vysvětluje starosta Budětska Jiří
Sedláček, kde se vlastně zbrusu
nová silnice tady vzala. „Důvodem
byl záměr nové zástavby z Budětska směrem k této lokalitě,“ dodává.
Osadu Slavíkov dělila od Budětska,
kam správně náleží, zhruba půlkilometrová proluka. Územní plán
obce počítal s tímto prostorem jako
s novými stavebními parcelami. Co
se zdálo ještě před časem v podstatě
velmi nadnesené, se pojednou stává
skutečností. „V této plánované zástavbě zbývají poslední dvě parcely,“ poznamenává starosta Sedláček. A jak dál dodává, uvažuje se i
se zastavěním druhé strany silnice.
Tam zatím ale nejsou vytvořeny potřebné podmínky pro případné zá-

jemce v podobě nutných infrastruktur. Navíc se dá předpokládat, že v
současné finanční situaci bude
zájem o novou výstavbu menší.
Ovšem znovu se můžeme vrátit k
původnímu záměru, který ještě před
nedávnem vypadal tak trochu jako
sci-fi a dnes je vlastně skutečností:
Budětsko se Slavíkovem je už v
podstatě propojené plynulou zástavbou.
Podle starosty Sedláčka se stala potřeba řešení dopravní obslužnosti
nutností. I když v jízdním řádu najdeme tři autobusové zastávky,
přímo v obci je pouze jediná, další
je za vesnicí na křižovatce s odbočkou k Ochozi, tou třetí je Budětsko
- Slavíkov u hlavní silnice Konice
– Olomouc. „Na trase přibudou dvě
nové zastávky – Budětsko u bytovek a Budětsko pod Slavíkovem,
které mohly vzniknout právě díky
nové komunikaci. Lidé z této lokality už nemusí ke stávajícím zastávkám, které jsou odsud poměrně dost
vzdálené,“ připomíná Jiří Sedláček.
Jenom pro úplnost dodejme, že kolaudace silnice a nových zastávek
na konci listopadu už nemohla být
zapracována do jízdního řádu, který
vstoupil v platnost na začátku prosince. Jak ale starosta ujišťuje, k
úpravě autobusových linek by mělo

Nová komunikace spojuje Slavíkov s hlavní silnicí Konice – Olomouc. V dohledné době tudy začnou projíždět
veškeré autobusové linky na této trase.
dojít v horizontu přelomu ledna a
února, zajištění dopravní obslužnosti na upravené trase přislíbili
všichni provozovatelé autobusové
dopravy, kterých se to týká.
Jediná zastávka v dosahu Slavíkova
byla vždy u hlavní silnice (již zmiňovaná Budětsko - Slavíkov), kam
byl nejkratší a vlastně také jediný
přístup po pěšince uprostřed pole
vycházející mezi rodinnými domky
ve středu obce. Tuto zastávku
ovšem využívají také obyvatelé

Nové Dědiny, takže právě z tohoto
důvodu zůstává zachovaná. „Cestička k zastávce vede ze Slavíkova
přes soukromý pozemek, takže v
okamžiku faktického zprovoznění
nového spojení bude moci majitel
svůj pozemek plnohodnotně využívat,“ říká starosta Sedláček.
Veškeré náklady na vybudování
nové komunikace šly výhradně z
obecní kasy. Včetně dvou nových
autobusových zastávek vyšel asi třísetmetrový úsek silnice na 2 700

Voda. To, co se dnes zdá úplnou
samozřejmostí, může být v okamžiku úplně jinak. Stávající
zdroje vody pro Konici se rapidně snižují a nové nejsou. Podle
místostarosty Františka Nováka
je nutno se zavčas připravit na alternativní řešení.
Dokud věci fungují, nějak si člověk

ani nepřipouští situaci, že by to
mělo nebo mohlo být i jinak.
Každý, kdo otočil kohoutkem, a
voda netekla, si určitě aspoň zběžně
promítl, jak výrazně taková věc zasáhne do jeho všedního života. A to
jenom pro relativní dočasnost, než
voda zase poteče. Ale co když taková samozřejmá věc by už samo-

zřejmá nebyla?
„Konice má jediný zdroj vody a
jeho hladina se snižuje,“ říká místostarosta Novák. Je třeba se zabývat reálným faktem, že stávající
zdroj kolem Hvozdu zásobující Konici bude nedostačující. Přitom je
ale zároveň nutno počítat s tím, že v
tuto chvíli žádné jiné adekvátní

zdroje na Konicku prostě nejsou a
ty stávající, např. Křemenec, jsou
čerpány v plné dimenzi. „Problém
by byl vyřešen připojením k Vodovodu Pomoraví, o co se teď snažíme. Propojení na tuto síť by
nedostatek vody odstranil,“ pokračuje F. Novák.
Nabízí se plynulé napojení na pře-
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myslovickou větev, která končí na
Štarnově, odkud se předpokládalo
další napojení Nové Dědiny.
Kromě toho se může navázat s dalším protažením až do Konice.
Právě toto se zdá jako nejoptimálnější varianta zajištění dostatku
vody pro Konici v dlouhodobém
výhledu.
-MiH-

Obce budují či opravují kulturní a sportovní centra
Dvacetiletí demokracie přineslo
obcím a městům nejen radost, ale
řadu povinností. Jak zajistit občanům co nejlepší podmínky k životu, jak rychle napravit
nedostatky minulého režimu.
Celé dvacetiletí bojují města i obce
o každičkou korunku, donekonečna
podávají žádosti o dotace a leští
kliky ministerských kanceláří. Protože vlastní finanční prostředky nestačí zajistit infrastrukturu, životní
prostředí, bezpečí občanů, vzdělávání a další nezbytné vymoženosti
moderní doby. Ke kvalitnímu životu obyvatel patří i duchovní,
sportovní a kulturně - společenské
vyžití. I to je dosud v řadě obcí a
měst problém, který se zastupitelé
snaží postupně řešit.

V Čelechovicích na Hané
slavnostně otevřeli
Hanáckou relax oázu

Zbrusu nový kabát dostalo sportovní, kulturní a společenské
centrum v Čelechovicích na
Hané, které bylo slavnostně otevřeno v sobotu 9. ledna jako Hanácká relax oáza. Z osmdesát let
starého objektu sokolovny
vzniklo celkovou rekonstrukcí
multifunkční zařízení, které
budou využívat jako tělocvičnu
žáci základní školy a všichni občané k různým volnočasovým aktivitám.
Celkové náklady na generální
opravu sokolovny si vyžádaly
částku kolem 25,5 milionů korun.
Obec získala dotaci z Regionálního
operačního programu střední Morava necelých 23 milionů korun. Financovat náročnou rekonstrukci se
podařilo díky smlouvě mezi TJ
Sokol a obcí Čelechovice na Hané
o dlouhodobém pronájmu zařízení.
„Stavbu jsme předali začátkem loňského roku firmě z prostějovského
regionu, která uspěla ve výběrovém
řízení. Stavební práce musely postupovat docela rychle, protože nás
tlačil mimo jiné termín dokončení
do konce loňského roku. Díky dodržení harmonogramu jsme mohli
kolaudovat koncem listopadu,„
řekla starostka Čelechovic na Hané
Jarmila Stawaritschová.
Pracovníci stavební firmy DOPOSINVEST z Bohuslavic provedli
injektáže zdiva a sanaci vlhkosti
zdiva uvnitř i zvenčí, vybourali

000 korun. K tomu bylo samozřejmě nutné také vykoupit potřebné pozemky. „Prozatím je
silnice plně v majetku obce, v tuto
chvíli jednáme o podmínkách převedení na Kraj. Důvodem je především následná údržba a také
zajištění úpravy vozovky v zimě. Ta
už je v tuto chvíli Krajem prostřednictvím správy a údržby silnic prováděna,“ uvedl závěrem pro Zdánlivě to není ještě úplně akVečerník starosta Budětska Jiří Sed- tuální, záleží ale na úhlu poláček.
-MiH- hledu. V pořadí už osmý ročník
Kladeckého kosa má stanovený
termín na 6. března, což s přibývajícími sněhovými vločkami se
zdá ještě dál, než to snad podle
kalendáře je. Přesto už teď je
dobré o tom také něco vědět…
Po začátečním hledání toho nejoptimálnějšího místa v kalendáři se v
posledních ročnících Kladecký kos
usadil, či možná uhnízdil, kolem
termínu spojovaného s Mezinárodním dnem žen. Proto není divu,
že ani letošek nebude výjimkou.
„Osmý ročník Kladeckého kosa
připravujeme na sobotu 6. března,“
informoval Večerník Josef Bartoš
z pořádajícího občanského sdružení Říman.
Asi leckdo už ví, o co kráčí, přesto
by bylo asi dobré připomenout, co
takový Kladecký kos obnáší. Jeho
‚podstata‘ se nijak nemění, takže i
letos jde o dětskou zpěváckou soutěž určenou malým zpěvákům do
ukončení základní školy. Takže věkově se jí mohou účastnit nanejvýš
deváťáci, dolní hranice není nijak
specifikovaná, záleží spíš na kuráži
každého ‚kosáčka‘, který si troufne
na pódium.
Z minulosti už z této soutěže vzešlo několik mladých zpěváckých
nadějí, z nichž třeba Verča Vrbová
a Pepa Bartoš mají už také vlastní
CD. A především v ‚elitní‘ kategorii těch nejstarších, kde se už
opravdu dají viditelně rozeznat

Zmodernizovanou sokolovnu v Čelechovicích na Hané otevřel spolu se starostkou hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík.
příčky v suterénu budovy, kde
vzniklo nové sociální a technické
zázemí. V objektu byla provedena
elektroinstalace, topení a úpravy interiéru. Projekt zahrnul také snížení
energetické náročnosti výměnou
oken a dveří a také zateplením budovy s následnou fasádou.
„Velkou pomoc jsme našli i mezi
samotnými členy TJ Sokol a u starostu Ladislava Doseděla. Pomohli
především při vystěhování a následném nastěhování veškerého vybavení
sokolovny,„
ocenila
starostka obce.

V Želči probíhá
rekonstrukce pomocí
evropské dotace

Zchátralý bývalý objekt sokolovny v Želči už několik let nesloužil svému účelu. Díky dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Morava v současné době probíhá rozsáhlá
rekonstrukce. Obec Želeč tak
bude mít konečně důstojné místo
pro konání kulturně - společenských i sportovních akcí.
V Želči citelně chybělo místo, kde
by se pod střechou pořádaly kulturní a společenské programy určené pro občany. Dosud se všechny
takové akce pořádaly pouze v letním období pod širým nebem v
Hájku a organizátoři se museli spoléhat na vrtochy počasí. Z obecního
rozpočtu však plynuly peníze na
důležitější investiční akce. Přede-

vším se opravovaly místních komunikace, tedy chodníky, veřejné
osvětlení a povrch vozovek, rozvody vody, vysadila se zeleň v
centru obce. Nemalé finanční prostředky také vyžaduje údržba obce.
„Kulturní zázemí pod střechou tady
citelně chybělo. Byli jsme si vědomi toho, že pro kulturní a společenský život je nezbytnou nutností
rekonstrukce kulturního domu. Vše
je ale o penězích. Rozpočet na
opravu přes 16 milionů korun byl
pro obecní finance velkým soustem. Proto jsme čekali, jestli uspějeme se žádostí o dotaci z
Regionálního operačního programu
Střední Morava.
V září roku 2008 jsme byli úspěšní,
dotace vykryla 90 procent, tedy
14.626.051 korun z celkových nákladů 16.251.168 korun bez vnitřního vybavení a terénních úprav
zahrady za sokolovnou,„ vysvětlila
starostka Bronislava Augustinová.
V březnu 2009 byla stavba předána
stavební firmě a byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, která by měla
být dle harmonogramu prací ukončena v červenci letošního roku.
„Ještě nás i stavební firmu čeká
hodně práce s dokončením stavebních prací a vyúčtováním této velké
investiční akce, ale už nyní přemýšlíme, jak uvedeme naši sokolovnu v život, aby vedla ke zvýšení
kvality života v obci. Bude jen na
nás a občanech, jak dobře se budeme o kulturní dům starat, aby
dlouho nám a příštím generacím
sloužil,„ dodala starostka.

V Dětkovicích opravují
za vlastní
Také v Dětkovicích se rozhodli
pro opravu obecního domu s pohostinstvím a sálem pro pořádání
plesů a veškerých kulturně společenských a sportovních akcí.
Podle projektu měla stát rekonstrukce 13,5 milionů korun.
Vedení obce zpracovalo žádost o
dotaci, ta však nebyla přidělena.
Proto se v Dětkovicích rozhodli k
rekonstrukci z vlastních zdrojů. K
původnímu objektu bylo přistaveno
přísálí, aby se zvětšil prostor pro zázemí vystupujících. Jsou tady teď
šatny a sociální zázemí. Kromě dalších vnitřních úprav je v celém objektu nová elektroinstalace a topení,
přibyly i prostory vhodné k různému využití. Současně vznikl
nový přístup do pohostinství a prostranství pro venkovní pohoštění.
Celý objekt má bezbariérovou
úpravu. Díky výměně oken a dveří,
zateplení a nové fasádě má teď budova charakter nízkoenergetického
objektu.
„Celou rekonstrukci jsme hradili z
vlastních zdrojů. Starosti nám způsobil příchod krize, ale získali jsme
úvěr, takže můžeme letos celou akci
dokončit. Máme už stanovený termín, kdy bude objekt slavnostně
otevřen, bude to 8. května,„ uvedl
starosta Josef Hýbl. Vnitřní úpravy
jsou již ukončeny, díky tomu je zařízení obecního domu částečně v
provozu. Teď finišují práce na
opláštění a venkovních úpravách. K

Do Kladek se znovu slétnou kosi

Ve finále loňského Kladeckého kosa si všichni účastníci zařádili na pódiu s prostějovskou zpěvačkou Helenou
Bardonovou.
opravdové talenty, i podle názoru
poroty z minulých ročníků má jejich úroveň jednoznačně vzestupnou tendenci.
Lákat na osmého ‚Kosa‘ je
opravdu ještě asi brzy, i když maličkou tečku do kalendáře si už
udělat můžete. I tak vám to do té
doby určitě připomeneme. V tuto
chvíli jde spíš o informaci pro případné zájemce, aby si v dostatečném předstihu mohli připravit
svoje vystoupení. Pravidla jsou v
podstatě jednoduchá a poměrně široce vymezená. Zúčastnit se je
možné v některé ze tří věkových
kategorií – předškoláci, mladší (ve
věkovém rozsahu prvního stupně)
a starší (druhý stupeň). Doprovod

může být buď vlastní, včetně jiného živého doprovodu, nebo z
dodaného podkladu na CD.
Hodnotit se bude samozřejmě
každá kategorie zvlášť, zvykem
pak bývá vyhlásit také vítěze absolutního. „O porotě nemáme
úplně jasno, ale také letos bychom
sem chtěli zlákat nějakou známou
osobnost,“ pokračuje J. Bartoš.
Jenom dodejme, že mezi porotci se
už objevila třeba Bára Basiková,
trvalé místo mezi arbitry v posledních ročnících zaujala senátorka
Božena Sekaninová. Kdo bude
rozhodovat letos, je zatím obestřeno tajemstvím, každopádně ani
letos tuto důležitou součást celého
klání rozhodně ‚neošidí‘.

Pokud tedy máte chuť zabojovat o unikátní titul Kladecký
kos, pak se nabízí jedinečná příležitost si už nyní zajistit místo
mezi vystupujícími na telefonním čísle 604 350 401, kde můžete získat i další organizační
informace.
„Poslední dva ročníky Kladeckého kosa se odehrávaly v sále
Kladecké hospody. Pokud se do té
doby nic nezmění, bude to dějiště
i ročníku letošního,“ dodává závěrem Josef Bartoš. Jak jsme slíbili,
na blížící se termín Kladeckého
kosa ještě určitě upozorníme,
pokud ovšem chcete mít při soutěži svoje želízko v ohni, není už
moc na co čekat.
-MiH-

Po pátečním požehnání v konickém kostele vyšli v sobotu ráno koledníci po celém Konicku s tříkrálovou koledou. Dům od domu vyšli převážně po svých, nicméně přímo v Konici se objevili také malí ‚králíčci‘ na saních.
Jak koledování probíhalo letos, včetně konečného součtu nejen na Konicku, ale i v dalších regionech, o tom přineseme informace za týden.
slavnostnímu otevření připravují v
-MiHDětkovicích bohatý program, májový bál a také sjezd rodáků.
мPoslední sjezd rodáků jsme tady
měli před pěti lety. Za tu dobu se určitě máme čím pochlubit. Kromě
rekonstrukce obecního domu jsme
dokončili kanalizaci v části obce,
kde chyběla. Díky změně územního plánu jsme získali pozemky
pro novou zástavbu, je tady postaveno na dvacet rodinných domů a
připravuje se výstavba dalších. Zasíťovali jsme další čtyři stavební
parcely. Jsou dokončeny pozemkové úpravy, přibyla zeleň, je tady
dost novinek, za které se nemusíme
stydět,„ vyjmenoval starosta úspěchy posledních let.
Novou výstavbu přibrzdil archeologický průzkum lokality. Při výkopových pracích bylo odkryto
pohřebiště z 11. století. Hroby s
kosterními pozůstatky musí prozkoumat archeologové, pak teprve
budou pokračovat stavební práce.
Dětkovští mohou být díky dávnému osídlení pyšní nejen na svou
bohatou historii, ale i na současné
dění.
-jp-
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Tři králové přicházeli s koledou k našim domovům
Letos podesáté zorganizovalo
Sdružení České katolické charity Tříkrálovou sbírku na pomoc rodinám a osobám se
zdravotním postižením, nemocným a osamělým v tíživé životní situaci. Trojice koledníků
sbíraly do kasiček dobrovolné
dary, které odměnily symbolicky cukrem.
Koledníci se zapečetěnými tříkrálovými pokladničkami vyšli ve
dnech 5. a 6. ledna do prostějovských ulic, aby popřáli všem lidem štěstí a zdraví v novém roce
a požádali o příspěvek na charitativní účely. Symbolické postavy
králů Baltazara, Kašpara a Melichara vybraly vloni víc než půl
milionu korun.
„Každá trojice se mohla na požádání prokázat průkazem o povolení sbírky. Pokladnička je zapečetěná a nedůvěřiví lidé mohou
navíc přispívat také poštovními

poukázkami nebo na konto tříkrálové sbírky,„ informovala organizátorka sbírky Marie Schwarzerová – ředitelka prostějovské
Charity.
"Tříkrálovou sbírku pořádáme už
podesáté. V loňském roce přispěli lidé do pokladniček jen v prostějovském děkanátu 567 tisíci
korunami. Finanční prostředky
jsme rozdělili charitativní pečovatelské službě, stacionářům seniorů a osobám se zdravotním
postižením i na přímou pomoc
rodinám a osobám v tíživé životní situaci,„ doplnila ředitelka
Charity.
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových
koledníků. Lidé tak mají možnost
podílet se na charitativní práci a
pomoci trpícím a potřebným lidem. Každá trojice koledníků
vlastní průkaz vystavený Sdružením České katolické charity a za-

pečetěnou pokladničku. Každá
pokladnička je po ukončení sbírky odpečetěna za přítomnosti komisařů charity a zástupců vedení
měst a obcí.
„Kasičku s příspěvky vybranými
v Prostějově jsme měli otevřít v
pátek. Bohužel zástupce radnice
se omluvil, a tak bylo otevření pokladniček odloženo. Výsledky
budeme znát až koncem týdne
stejně tak jako celkový výtěžek
sbírky v celém prostějovském děkanátu,„ vysvětlila Marie Schwarzerová.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v
regionech, kde se sbírka koná.
Přibližně desetina výnosu sbírky
je určena na humanitární pomoc
do zahraničí.
-jp-

Děti i dospěláci rádi vstupují do pohádkového světa
Kouzlo pohádkových postaviček najdou návštěvníci výstavy ve Špalíčku
Výstavní síň prostějovského
Špalíčku zabydlely pohádkové postavičky, které pro
malé čtenáře nakreslil jako
knižní ilustrace akademický
malíř Josef Kremláček. Jeho smysl pro fantazii a barevnost probouzí dětskou
fantazii při četbě pohádek,
mýtů a legend z celého světa.
Výstavu „Z pohádky do pohádky„ navštívily v průběhu měsíce, kdy je přístupná, už stovky zápisy v návštěvní knize.
dětí. Kresbičky nadchly malé i „Přicházejí v doprovodu rodičů
velké, což potvrzují pochvalné i prarodičů, provázíme tady

školní třídy i družiny. Vždycky
nás těší, když se výstava líbí,„
konstatovala spokojeně průvodkyně.
Své ilustrace vytváří akademický malíř převážně technikou
dekalku, která umocňuje v jeho
podání hloubku a barevnost a
dokáže propojit fantazii se skutečností. Josef Kremláček ilustroval na sedm desítek knih pohádkových příběhů, legend a
mýtů z celého světa. Na výstavě upoutají pozornost postavičky z Aztéckých pohádek,
představují se také Indiánské,

Korejské, Bulharské či Sibiřské pohádky, Sindibád námořník nebo knížky Ze světa
pověstí, Neuvěřitelné bajkopříběhy, Císařův slavík a Kouzla studánkové víly i mnohé další.
Josef Kremláček je předním
českým ilustrátorem, ve své
tvorbě se zaměřuje především
na děti. Je nejen knižním ilustrátorem, zabývá se i volnou
tvorbou. Jeho sklon k fantastičnosti ho přivedl k členství v
různých parasurrealistických
skupinách, jako jsou například

La coste nebo výtvarná skupina
Stir up, se kterými vystavuje a
také spolupracuje s českými a
zahraničními knižními vydavateli.
A proč se věnuje hlavně pohádkám a pověstem? Pohádkový
svět provázel Josefa Kremláčka od nejútlejšího dětství. A
jak sám říká, knihy pro děti jsou
většinou bohatě ilustrovány a
těm nejmenším někdy obrázek
dokonce nahrazuje tištěné slovo. Kouzelný pohádkový svět
bude ve Špalíčku otevřen ještě
do 24. ledna.
-jp-

Galerie Linka představuje ... Lenku Trubačovou
Prostějovská „zuška“ vyslala na uměleckou dráhu řadu výtvarníků
V galerii Linka v Základní umělecké škole Vl. Ambrose uspořádali výstavu své absolventce
Lence Trubačové. Už samotný
název výstavy „Od kresby ke
šperku„ napovídá, čemu se nyní
bývalá žačka výtvarného oboru
ZUŠ věnuje.
Po studiu na střední uměleckoprůmyslové škole a Univerzitě Palackého v Olomouci se rozhodla

pro jedinečný obor, který v sobě
spojuje na malém prostoru umění
a řemeslo. Specializuje se na umělecké zpracování kovů. Proto pokračovala ve vzdělávání na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze v oboru kov a šperk a poté
ještě absolvovala Odborné zlatnické učiliště v Praze obor zlatníkklenotník, kde získala potřebný řemeslný fortel.

„Lenčiny šperky ze stříbra, zlata i
jiných drahých kovů jsou krásné,
tajemné, vtipné a především perfektně zpracované. Šperkařství
má u nás velkou tradici a ani Lenka si na nedostatek zakázek nemůže stěžovat,„ nešetřila chválou učitelka výtvarného oboru prostějovské zušky Zdeňka Davidová.
„Moje vzpomínky jsou spojené
především s Lenčinou kresbou.

Snažila se zobrazit věrně skutečnost, proniknout pod povrch a
citlivou stopou tužky zaznamenat
viděné,„ vybavuje si svou žačku.
Výtvarné nadání zdědila Lenka
Trubačová po svém otci designerovi. Zušku ukončila v roce 1989,.
Za dvacet let studia i praxe vyzrála
v mladou umělkyni, která si dokázala najít svou vlastní cestičku a
věnovat se takové tvorbě, která ji

uspokojuje a přináší potěšení a radost všem milovníkům umění.
Bývalí žáci výtvarného oboru
ZUŠ Vl. Ambrose, kteří se dál
úspěšně věnují nějakému uměleckému směru, dostávají v galerii
Linka příležitost prezentovat svou
tvorbu už sedmou sezónu. Představili tady své práce sochařské,
grafické nebo z oblasti animovaného filmu.
-jp-

Textilní mozaika patchwork premiérově v galerii Kavárna v Národním domě
Novou výstavní sezónu 2010 v
galerii kavárny Národního domu zahájila ve čtvrtek 7. ledna
výstava zcela netradiční – závěsná textilní mozaika patchwork.
Vystavuje ji zde Dagmar Zajíčková. Tato výtvarná technika
měla v galerii svou premíéru, z
výstavních síní Prostějova je již
ale dobře známá.
Vernisáž zahájil naprosto originálně a symbolicky evergreen
Když jsem kytici vázala...
Známou melodii na černobílé klaviatuře vyloudily prsty Evženie
Augustinové. Stejně jako vázání
kytice je tvůrčí a plné fantazie také
vázání patchworku. Patchwork
znamená v překladu vyrobeno ze
záplat. Je to zvláštní technika sešívání malých kousků různě barevných i strukturovaných látek
tak, že spolu vytvářejí geome-

se jí zabývám už osm let. K této
technice jsem měla blízko i proto,
že jsem původním povoláním textilní návrhářka. Je to můj celoživotní obor už od studií na textilní
umělecké škole, pak jsem pracovala například ve firmách Krajka
Kraslice nebo Tylex Letovice. Vytváření patchworku je práce velice
zajímavá a tvůrčí, hotové výrobky
lze použít i v praktickém životě,„
svěřila se Dagmar Zajíčková. Jak
sama tvrdí, výtvarná práce, především ladění barev, ji uklidňuje. PoDagmar Zajíčková sleduje Alici Gregušovou při předvádění oděvního
kud nevytváří něco podle předlomodelu.
hy, nikdy si není jistá výsledkem.
Ato je na této práci tak okouzlující.
trické vzory. Výsledná výtvarná šicí stroje, na kterých lze patch- Vernisáž výstavy oživila módní
práce pak ještě může být ozdobně work vytvářet.
prošívaná a spojovaná s dalšími „Tuto techniku jsem objevila asi
kusy do výsledných celků či odě- před dvaceti lety, tehdy ji přinesla
vů. Jedná se převážně o ruční invaze módního časopisu Burda.
práci, existují však už i speciální A byla jsem unešena, intenzívně

U Hanáka se představil Poslední desetník
Dát prostor nejenom fotografům, ale i mladým začínajícím
umělcům. To je cílem nové prostějovské Galerie u Hanáka ve
Školní ulici.
V prostorách, kde v současné době
vystavují členové Fotoklubu Prostějov, se ve středu v podvečer
představila část uměleckého sdru-

žení Poslední desetník, konkrétně
hudební skupina Metamíza a mladý prostějovský básník Milan
Brauner, který přednesl i texty Štěpána Uhlíka.
„Chěl bych, aby se galerie stala
malým uměleckým centrem a
místem setkávání,„ řekl galerista
Albert Halmo. „Proto ji nabízíme

jak fotografům, tak i všem dalším,
kteří se chtějí nějakým způsobem,
ať už hudbou, poezií nebo třeba
výtvarně, projevit,„ dodal.
Další nejbližší aktivitou Galerie u
Hanáka je fotografická výstava
Metro aneb večerní škola fotografie. Její vernisáž se koná v pátek
15. ledna v 17.00 hodin. -brm-

Umělecké sdružení Poslední desetník připravilo v galerii první večer hudby a poezie.

přehlídka oděvů ušitých a vytvořených z patchworku v režii Evy
Suchánkové. A jak prozradil kurátor výstavy Miroslav Švancara,
jeden z nich byl také vítězným
modelem v módní soutěži oděvů z
patchworku. Dagmar Zajíčková je
členkou 1. moravského patchworkového klubu se sídlem ve Fulneku, který má přes 70 členů. Zde se
každoročně konají výstavy a módní přehlídky, sejde se zde na tři
stovky kusů patchworkových artefaktů.
Své umění a zkušenosti předává
výtvarnice i dalším zájemců. Pořádá a vede v Prostějově pravidelné kurzy patchworku.
-jp-

NOVOROČNÍ SOUTĚŽ
o dárek za 5 tisíc korun dle vlastního výběru
Předvánoční atmosféru loni
rozčeřila v pořadí druhá Jízda s
Elvisem, jejímž hlavním organizátorem byl společně s týmem Divadla Point Alois
Mačák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. Akce to
byla znovu velmi úspěšná. A
kdo zná A. Mačáka, ví, že má
rád kvízy a soutěže. Už na elvisovském večeru vznikla myšlenka uspořádat novoroční
„tipovačku.“ Na vylosovaného
soutěžícího, který určí správnou
odpověď, čeká dárek v hodnotě
pěti tisíc korun dle vlastního
výběru. Odpovědi společně s
vaším telefonickým kontaktem
volejte či zasílejte do naší redakce (tel. 582 333 433, e-mail
inzerce@vecernikpv.cz).
Termín uzávěrky je v pátek
22. ledna. A pozor, odpověď
vůbec není jednoduchá...!
Kdo daroval nebo nadělil A.
Mačákovi (na snímku) elvi-

sovský oblek?
a) hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík
b) Ježíšek
c) Vorvaňka
d) přátelé z divadla POINT
Alois Mačák předá dar
výherci osobně v týdnu od 25.
do 29. ledna.
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM - DDM
Prostějov
pořádá pro děti i dospělé JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
Dolní Morava 23.1.2010; Hynčice 13.2.2010; Dolní Morava
27.2.2010; Ovčárna 20.3.2010
Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. (Informace
budou doplněny aktuálně před každým lyžařským zájezdem). Doprava: autobusem. Odjezd: z hl.
nádraží v Prostějově v 7.00 hod,
nástupiště H (u lokomotivy). Návrat: 18.00 až 19.00 hod. na hl.
nádraží. Cena za dopravu: 250,Kč/ osoba (členové kroužků SPC
mají slevu 50,-Kč). Pedagogický
dozor pro děti zajištěn.
Lyžařská školička pro děti s instruktorem bude probíhat 23.1. a
13.2. do 14 hodin.
Závazné přihlášky nejpozději do:
15.1., 5.2., 19.2., 12.3.2010
Informace: Sportcentrum –
DDM, Mgr. T. Zajíčková, tel. 582
332 297, 737 069 621
Mgr. Anna Juránková – turistický
kroužek SPC. e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
Relaxační tábor u moře pro děti a rodiny s dětmi "Španělsko Oropesa del Mar"
termín: 18.6.2010 - 27.6.2010;
místo pobytu: Španělsko - Costa
del Azahar (70 km od Valencie,
250 km jižně od Barcelony); ubytování: apartmány (Trilo 6 - 2 oddělené ložnice se 2 lůžky, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout, soc. zařízení; strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena:
jednotná pro děti i dospělé 7 800,Kč. Pedagogický dozor a program
pro děti zajištěn.
Přihlášky - telefonicky nebo pí-

semně na Sportcentrum - DDM,
Olympijská 4, Prostějov 796 01.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, e-mail: tzajickova@sport
centrumddm.cz , tel. 582 332 297,
737 069 621
Relaxační tábor u moře pro děti a rodiny s dětmi "Itálie - Caorle"
termín: 28.8.2010 - 5.9.2010; místo pobytu: Itálie - Caorle, kemp
San Francesco; ubytování: mobilhome (asi 500m od moře) pro 4 až
5 osob (2 oddělené ložnice, kuchyňka, soc. zařízení); strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná
pro děti i dospělé 5 500,- Kč. Pedagogický dozor a program pro
děti zajištěn.
Přihlášky - telefonicky nebo písemně na Sportcentru - DDM,
Olympijská 4, Prostějov 796 01.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, e-mil: e-mail: tzajickova@
sportcentrumddm.cz , tel. 582 332
297, 737 069 621
TJ KRUMSÍN děkuje všem sponzorům, kteří spolupracují při akcích KRUSMÍNSKÝ HANÁ
CUP – Setkání zdravotně postižených Prostějovska. Do nového roku 2010 přejeme hodně úspěchů a
zdraví.
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

KUPÓN č. 2
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, Lidická 86, Prostějov – areál staré
nemocnice LAZARIÁNSKÝ
SERVIS, 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.
UPOZORNĚNÍ
V úterý 12. ledna 2010 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřen pro veřejnost Odbor dopravy městského
úřadu Prostějov, Vrahovická 4.
Děkujeme za pochopení.
Program MC Cipísek
Leden v MC Cipísek na téma
zdraví!
Běžný provoz včetně kroužků na
obou pracovištích bude zahájen
11.1. Kurz první pomoci pro rodiče s dětmi 4x 1 hodina, přednášky
a praktická cvičení, pondělí 8.30 10.00 v MC Sídl. svobody, je
nutné přihlásit se předem. Kurz
baby masáží - pro těhotné a maminky s miminky 19.1. a 26.1.,vždy v úterý 13.00 - 15.00, MC Dvořákova, je nutné přihlásit se předem. Připravujeme: besedy na témata péče o dětské zuby, čínská
medicína, co dělat, když dítě onemocní, tvořivý večer pro rodiče,
zimní procházka. Informace o
všech aktivitách na www.mcpro
stejov.cz, e-mail: mcprostejov@
centrum.cz, tel. 602 364 874, 602
364 868.
Apollo 13, dne 16. ledna 2009 od
20.00 hod. MACERACE,
FALL INTO, MISTERY, MINCING FURY, OLD THRASH,
TITANS, PROCES 4.

Okresní myslivecký spolek Prostějov Vás zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, dne 23. 01.
2010, v KZ ČELČICE ve 20:00
hod. Hraje skupina ENDEMITTRIO. V ceně vstupného je slosovatelná vstupenka na hlavní tombolu a zvěřinová večeře. Svoz zajištěn. Informace na telefonu 582
344 810.
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.
14 a Mensa ČR, zvou všechny
předškoláky a jejich rodiče na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční 16. 1. 2010 od
9:00 do 13:00 v budově ZŠ Skálovo nám. Čeká Vás zábava, poučení, ale i možnost testování intelektu a výtvarného nadání. Těšíme se
na setkání s Vámi.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově spolu s Církví
československou husitskou pořádá: v pátek 22. ledna 2010 v
17.00 hodin "Utekl jsem z Osvětimi" - komponovaný večer s posledním žijícím Čechem, který
utekl z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. O svém životě
ve stínu totalitní moci hovoří
vězeň č. 69783 pan Alfréd Jánský
(94 let). Průvodní slovo a duchovní úvahu na téma „Odkud zlo?“
má farář CČSH Mgr. David Frýdl.
Místo konání: fara Církve československé husitské, Demelova 1,
Prostějov. Srdečně zve farář
CČSH Miloš Košíček.
Dne 22. ledna 2010 se koná
ve Společenském domě
Ples Střední zdravotnické školy
Prostějov. Hraje kapela NOVIOUS. Tombola.
Vstupenky v prodeji v kanceláři školy na Vápenici 3.
NÁRODNÍ DŮM Prostějov DAGMAR ZAJÍČKOVÁ. Výstava závěsných objektů, patchwork. Výstava potrvá do 3. 3.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ:

- Boba PACHOLÍKA: návrhy
medailí ze „sametové revoluce“
a
- „Tibet očima cestovatele“
Jana KOŠŤÁLA
V Husově sboru Církve československé husitské v Prostějově (za
PRIOREM)
VÝSTAVA JE OTEVŘENA do
konce ledna 2010 vždy :
v úterý : 14.00 – 17.00 hodin
v sobotu:10.00 – 12.00 hodin
Jinak je možné navštívit výstavu,
po předchozí domluvě na tel. 58
888 20 59, i mimo tuto dobu. S r dečně zve
Miloš Košíček, farář CČSH
Základní škola Prostějov, ul.
Dr. Horáka 24, pořádá ve čtvrtek 21. ledna 2010 Den otevřených dveří. 1. Část v době od
8:00 do 10:00 hodin je možné
zhlédnout výuku dětí v jednotlivých třídách dle vlastního výběru. 2. Část v době od 15:30 do
18:00 hodin jsou zpřístupněny
prostory školy (třídy, odborné
učebny, PC učebny, bazén, jídelna, školní družina, šatny, tělocvičny, školní klub). V době od
16.30 probíhá akce pro předškoláky a jejich rodiče „Letem světem, našim městem… a současně
také beseda s pracovnicí PPP
Mgr. Annou Bartouškovou, která
zodpoví případné dotazy rodičů.
Srdečně jsou zváni rodiče a všichni přátelé školy.
FIT KLUB LINIE nabízí nové
lekce cvičení: SEBEOBRANA
PRO ŽENY A DÍVKY - zahájení
kurzu v pátek 29.1. v 18.45, PRO
KLUKY A HOLKY 10 - 15 let od
1.2. každou středu 16.15. POSILOVÁNÍ NA BALONECH- úterý 18.45. CVIČENÍ PRO DĚTI S
NADVÁHOU - středa 16.15.
ZUMBA S POSILOVÁNÍM středa 18.45. RANNÍ HODINY S
HLÍDÁNÍM DĚTÍ- zumba, bodyform, spinning denně od 9 - 10,
10 - 11.

Správná odpověď z č. 52: Na snímku je nám. T.G.M. Vylosovaným výhercem se stává Helena Vránová, E.Beneše 16/22, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 19. ledna 2010, 15.00
hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce
zveřejníme v pondělí 25. ledna 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

KURZ HUBNUTÍ - celkem12
týdnů - cvičení, zdravé stravování, úprava jídelníčku. Zahájení
kurzu 31.1.
Přihlášky ve Fit klubu Linie na
Újezdě 3, www.fitklublinie.cz.
Sbor dobrovolných hasičů Čechovice pořádá v sobotu 23. ledna 2010 ve všech prostorách sokolovny v Čechovicích TRADIČNÍ XIX. HASIČSKÝ
PLES. Zahájen ve 20.00 hod. K
tanci a poslechu hraje skupina
Spectrum II, v podsálí diskotéka. Bohatá tombola a speciality
ze zvěřiny zajištěny. Předprodej
místenek 20., 21. a 22. ledna od
16.00 do 18.00 hod. v Sokolovně Čechovice. Srdečně zvou
hasiči.
Bar 12 opic
Michal Procházka
- výstava fotografií
do 30. ledna 2010
Galerie S
pořádá výstavu fotografií PRAHA JINAK-očima Zdeňka Bučka, která potrvá do konce února
2010. Místem konání jsou prostory SOU obchodní, Ed. Husserla 1,
Prostějov.
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Kino Metro 70
Pondělí 11. ledna:
14.00 Kopretiny pro zámeckou
paní
17.30 Zemský ráj to napohled
Česká tragikomedie
20.00 Zemský ráj to napohled
Úterý 12. ledna:
17.30 Zemský ráj to napohled
20.00 Zemský ráj to napohled
Středa 13. ledna:
17.30 Zemský ráj to napohled
20.00 Zemský ráj to napohled
Čtvrtek 14. ledna:
17.30 Mikulášovy lapálie
Francouzská rodinná
komedie
20.00 Twillight sága: Nový měsíc
Americký horor
Pátek 15. ledna:
15.30 Mikulášovy lapálie
17.30 Twillight sága: Nový měsíc
20.00 Twillight sága: Nový měsíc
22.15 Twillight sága: Nový měsíc
Sobota 16. ledna:
15.00 Mikulášovy lapálie
17.30 Twillight sága: Nový měsíc
20.00 Twillight sága: Nový měsíc
22.15 Twillight sága: Nový měsíc
Neděle 17. ledna:
15.00 Mikulášovy lapálie
17.30 Mikulášovy lapálie
20.00 Twillight sága: Nový měsíc
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Sobota 16. ledna:
15.00 Brundibáři
Pásmo pohádek
17.30 Jánošík - Pravdivá historie
Koprodukční historický
velkofilm
20.00 Jánošík - pravdivá historie
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 15. ledna:
20.00 2 BOBULE
Česká komedie
Kinokavárna
kulturníDUHA
klub DUHA
Pondělí 11. ledna:
17.00 Výstava Petr ZLÁMAL
Kresby a obrazy
Čtvrtek 14. ledna:
19.30 Koncert skupiny NEŘEŽ
Pátek 15. ledna:
20.00 Taneční večer
Apollo
13
Apollo

13

Pátek 15. ledna:
21.00 ELECTRIX
Sobota 16. ledna:
19.00 MUTATION
Simetrix
Simetrix
Pátek 15. ledna:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 16. ledna:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Alfa
Disco club Alfa
Pátek 8. ledna:
Taneční muzika 90. let + aktuální
hity
Sobota 9. ledna:
Česká diskotéka

Berani - 21.3.-20.4. Líbíte se všem okolo, tak si to v těchto dnech
nepokažte. Může se ale stát, že ze závisti na vás někdo zaútočí a
bude vás chtít ponížit. Vy ale kolem sebe najdete spoustu zastánců.
Býci - 21.4.-21.5. Budete mít neustále naspěch, chcete stihnout
úplně všechno a přitom za co nejkratší dobu. Bohužel ale nenarazíte na žádného pomocníka, lidé okolo vás mají snad ještě svátky.
Blíženci - 22.5.-21.6. Čekají vás těžké časy, budete muset sáhnout
hluboko do úspor a přitom na sobě nedat nic znát. Nepodléhejte ale
panice, ve vašem případě půjde o dočasnou finanční tíseň.
Raci - 22.6.-22.7. Dostanete umělecké chutě, budete chtít vytvořit něco hezkého, za co by vás lidé chválili. Naplno se tedy může
projevit váš básnický talent, který nakonec zhodnotíte i finančně.
Lvi - 23.7.-23.8. Buďte obezřetní, okolo vás je spousta lidí, kteří
vás budou chtít využít a namastit si kapsu na vašich nápadech. Dokud vaše plány nezrealizujete sami, nepouštějte z pusy ani slůvko.
Panny - 24.8.-23.9. S partnerem si stále máte co říct, v tomto ohledu se žádné krize nebojte. Ale na pracovišti bude hodně váznout komunikace, což zásadně ovlivní vaše výsledky. Šéf se bude zlobit.
Váhy - 24.9.-23.10. Právě v těchto dnech si dávejte pozor na ulici, hlavně vám hrozí nejvíce různé úrazy po pádech na kluzkých
chodnících. Zůstávat doma ale nemá cenu, to byste si vůbec nic
neužili.
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete klidně flámovat i nadále, doma ani v
zaměstnání vám naprosto nic neuteče. Uděláte možná nejlíp, když
si ještě vezmete dovolenou a zmizíte z města do zasněžené přírody.
Střelci - 23.11.-21.12. Spousta lidí i z vašeho bezprostředního
okolí se do vás zamiluje a bude se snažit vám snášet modré z nebe. Budete mít prostě krásný týden, o nic se nemusíte starat. Snad
jenom o jídlo.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nemíchejte se do cizích sporů, sami
byste se mohli stát terčem útoku. V tomto případě bude lepší, když
se budete starat jen sami o sebe. Zapojit byste se ale mohli do domácích prací.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte jedinečnou šanci změnit svůj život od
podlahy. Nesmíte dát ale na rady svých opilých rádobykamarádů.
Čeká vás zajímavá nabídka zaměstnání, kterou musíte využít.
Ryby - 20.2.-20.3. Vaše erotické choutky vám vezme nečekaná
nemoc, se kterou ulehnete do postele a jen tak z ní nevylezete.
Chřipku ale nepřecházejte, to by se rozhodně nevyplatilo. Pořádně
si odpočiňte.

11. ledna 2010
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Vítejte na světě

Richard Löffler

Petr Novák

Jan Všetička

5. 1. 2010, 49 cm/2,85 kg
Kostelec na Hané

4. 1. 2010, 52 cm/4,10 kg
Prostějov

4. 1. 2010, 50 cm/3,50 kg
Prostějov

Jakub Růžička

Dominik Jirásek

Šimon Kubinec

3. 1. 2010, 52 cm/3,20 kg
Suchdol

28. 12. 2009, 45 cm/2,00 kg
Prostějov

5. 1. 2010, 48 cm/2,55 kg
Prostějov

Leona Chytilová

Tobiáš Končický

Nikol Znojilová

3. 1. 2010, 48 cm/3,00 kg
Pěnčín

4. 1. 2010, 50 cm/3,65 kg
Klenovice na Hané

4. 1. 2010, 49 cm/3,45 kg
Dětkovice

Lucie Ptáčková

Anna Fremlová

Ema Indráková

3. 1. 2010, 52 cm/3,50 kg
Pivín

2. 1. 2010, 50 cm/3,75 kg
Litovel

4. 1. 2010, 54 cm/4,15 kg
Klopotovice

06:10
- Teleshopping
06:20- Dexterova laboratoř II
06:40- Pět holek na krku (41)
07:10- Teleshopping
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:00- Chůva k pohledání VI
08:30- M*A*S*H (65)
09:00- Frasier I (6)
09:25- Právo a pořádek I (2)
10:20- Policie Hamburk III (3)
11:15- To je vražda, napsala II
12:10- Kauzy z Bostonu I (15)
13:00- M*A*S*H (66)
13:30- Sabrina
14:00- Čarodějky III (11)
14:55- Médium III (12)
15:50- Růže z Kerrymoru
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání VI
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- Jak se staví sen
22:05- Sběratelé kostí I (3)
23:00- Ochrana svědků I (3)
23:50- Wolffův revír IV (15)
00:50- Volejte věštce
02:40- Výklad snů
03:35- Na čem záleží (6)
04:05- Autosalon
04:45- Miláčci

11. 1. 2010

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Benjamin
Kvítko (6/26)
06.25 - Bořek stavitel (6/26)
06.35 - Merlin, kouzelné štěně
06.45 - Raníček s Dádou
07.00 - Bydlení je hra
07.20 - Experiment
07.45 - Francie s ozvěnou
08.05 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (57/72)
08.20 - Francouzské postřehy
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
05:59
10.25 - Kultura.cz - Brno
Snídaně
10.45 - Kultura.cz
s Novou
11.10 - Čétéčko
08:30 Stefanie II (6)
11.40 - Za školu
09:25 Instinkt lovce
12.05 - Nevzdávej to
11:15 Tescoma s chutí
12.30 - Bílé ovce
11:20 Mr. Bean
12.45 - Mužské tělo
11:45 Lenssen & spol.
13.40 - Angličtina
12:15 Můj přítel Monk V (12)
pro nejmenší (6/40)
13:05 Walker, Texas Ranger VI 13.50 - Eat it (2/6)
13.55 - Tak to vidím já (1/7)
13:55 Pohřešovaní II (2)
14.10 - Lenny, zázračný pes
14:45 Krok za krokem (1)
15.30 - Ztracené lodě (4/4)
15:15 Painkiller Jane (20)
16.25 - Dobrodružství vědy
16:10 Beze stopy VI (4)
a techniky
17:00 Odpolední Televizní
16.50 - Film o seriálu Vyprávěj
noviny
17.10 - Odpískáno
Sportovní noviny
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
17:40 Kriminálka Miami III
19.05 - Toulavá kamera
18:30 Ulice (1581, 1582)
19.30 - Objektiv
19:30 Televizní noviny
20.00 - 21 mluvčích Charty 77
Sportovní noviny
21.00 - Neznámí hrdinové
Počasí
21.30 - Černí andělé
22.25 - Krásný ztráty
20:00 Kobra 11 XIV (2)
23.00 - Terra musica
21:00 Víkend
23.30 - Film point
21:40 Mentalista (7)
00.30 - Bigbít (2/42)
22:30 Námořní vyšetřovací
01.30 - Vzkaz Svatopluka
služba V (2)
Karáska
23:25 Krokodýl 2
01.45 - Knižní svět
01:00 Bujné fantazie (21)
02.00 - Čtenářský deník...
01:25 Novashopping
02.15 - V odborné péči (6/43)
01:50 Štvanci (6)
02.40 - Máte slovo
02:35 Film o filmu - 03.30 - Československý
Věž v plamenech
filmový týdeník
02:50 Áčko
03.40 - Crescendo
03:35 Konec vysílání
04.40 - Trojnásobný génius

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Probuzení
10.35 - Znovu Na Vlachovce
11.10 - Planeta Země (10/11)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery III
14.15 - Doktorka Quinnová VI
15.00 - Rodina a já
15.25 - Věříš si?
15.50 - Záhady Toma Wizarda
16.05 - Já a moje rodina (2/26)
16.20 - Návštěva v ZOO
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vyprávěj (20)
21.00 - Na cestě po Fair Isle
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Jennifer 8
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Sex ve městě VI
00.45 - McLeodovy
dcery III (30/30)
01.30 - Politické spektrum
01.55 - Kaleidoskop
02.20 - Události v regionech
02.45 - Události v regionech
Brno
03.10 - Události v regionech
Praha
03.35 - Z metropole
04.00 - Týden v regionech
Brno
04.25 - Týden v regionech
Ostrava

Pondìlí

Rady ptáka Loskutáka
Horoskopičiny
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Černá země (2/5)
10.15 - Zlatý slavík 1973
11.30 - Vdova
06:10
12.00 - Polední události
- Teleshopping
12.30 - Sama doma
06:20- Dexterova laboratoř II (9) 13.30 - McLeodovy dcery IV
06:40- Pět holek na krku (42)
14.15 - Doktorka Quinnová VI
07:10- Teleshopping
15.05 - Nechte mě bejt!
07:20- Klukoviny Toma
15.20 - Nehasit! Hořím!
a Jerryho
15.45 - Hrůzostrašný dějepis
07:30- Párty s kuchařem
16.10 - Tak to vidím já (2/7)
08:00- Chůva k pohledání VI
16.25 - Návštěva v ZOO
08:30- M*A*S*H (66)
16.30 - Kouzelná školka
09:00- Frasier I (7)
09:25- Právo a pořádek I (3)
17.00 - AZ-kvíz
10:20- Policie Hamburk III (4)
17.30 - Pod pokličkou
11:15- To je vražda, napsala II
17.55 - Předpověď počasí
12:10- Kauzy z Bostonu I (16)
18.00 - Události v regionech
13:00- M*A*S*H (67)
18.25 - Černé ovce
13:30- Sabrina
18.40 - Živé srdce Evropy
14:00- Čarodějky III (12)
18.45 - Večerníček
14:55- Médium III (13)
18.55 - Šťastných deset
15:50- Ve svitu ohně
a Šance milion
17:40- Minuty regionu
19.00 - Události
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
19.35 - Branky, body, vteřiny
Sport TV Prima
19.50 - Předpověď počasí
Počasí
19.55 - Sportka a Šance
19:35- Chůva k pohledání VI
20.00 - Pošta pro tebe
20:00- Vraždy v Midsomeru XII
21.00 - Neobyčejné životy
22:00- Na doživotí II (5)
22.00 - Řím II (7/10)
22:55- Ochrana svědků I (4)
22.55 - Losování Sportky
23:50- Wolffův revír IV (16)
a Šance
00:45- Volejte věštce
23.00 - Co chytneš v žitě
02:35- Výklad snů
00.40 - Losování Šťastných
03:30- Na čem záleží (7)
04:00- S Italem v kuchyni
deset a Šance milion
04:35- Nikdo není dokonalý
00.45 - Sex ve městě I (5/12)
01.10 - McLeodovy
dcery IV (2/32)
01.55 - Přísně tajné
vraždy (2/42)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 02.10 - Evropský manuál
02.30 - Den D (2/13)
06.00 - Benjamin
03.15 - Události v regionech
06.25 - Bořek
06.35 - Merlin, kouzelné štěně
03.40 - Události v regionech
06.45 - Záhady Toma Wizarda
Brno
07.00 - Kluci v akci
04.05 - Události v regionech
07.25 - Angličtina pro nejmenší
Ostrava
07.35 - Teď vedou
04.30 - Kultura v regionech

01:45
02:20
03:15
04:15
05:00

12. 1. 2010
06:10
- Teleshopping
06:20- Dexterova laboratoř II
06:40- Pět holek na krku (43)
07:10- Teleshopping
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:00- Chůva k pohledání VI
08:30- M*A*S*H (67)
09:00- Frasier I (8)
09:25- Právo a pořádek I (4)
10:20- Policie Hamburk III (5)
11:15- To je vražda, napsala II
12:10- Kauzy z Bostonu I (17)
13:05- M*A*S*H (68)
13:35- Sabrina
14:05- Čarodějky III (13)
15:00- Médium III (14)
15:55- Pobřeží snů
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání VI
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:10- TOP STAR magazín
22:15- Džungle rtěnek I (2)
23:10- Sběratelé kostí I (4)
00:00- Wolffův revír IV (17)
01:00- Volejte věštce
02:50- Výklad snů
03:45- Na čem záleží (8)
04:15- TOP STAR magazín
05:05- Trní

13. 1. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Falešná ruka zákona
10.35 - Travis
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Doktorka Quinnová VI
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě
kolem světa (2/26)
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (2/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Nevzdávej to
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 - Tsunami (2/2)
21.35 - Máte slovo
22.25 - Na stopě
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Taggart
00.05 - Sex ve městě I (6/12)
05.00 - Auto Moto 00.30 - McLeodovy dcery IV
Styl
01.15 - Řím II (7/10)
05.30 - Správy
02.10 - Rajské zahrady II
STV
02.30 - Hledání ztraceného
06.00 - Benjamin Kvítko
času
06.25 - Bořek stavitel (8/26)
06.35 - Merlin, kouzelné štěně 02.50 - Hledám práci
03.10 - Musicblok
06.45 - Pat a Mat (2/28)
03.40 - Události v regionech
06.55 - Teď vedou
04.05 - Události v regionech
07.00 - Chalupa je hra
07.25 - Angličtina - Extra
Brno
07.50 - Výtvarnické konfese
04.30 - Události v regionech
08.20 - Divnopis
Ostrava
08.30 - Panorama
09.10 - Babylon
09.35 - Za domy milovníků
07.40 - Nechte mě bejt! Šikana
09.55 - Stepstory
07.55 - Nehasit! Hořím!
10.50 - Svět zázraků
08.20 - Návštěva v ZOO
11.15 - Francouzské postřehy
08.30 - Panorama
11.35 - AZ-kvíz
09.10 - Kosmopolis
05:59
05:59
12.00 - Kluci v akci
09.40 - Mýty a fakta historie
Snídaně
Snídaně
12.25 - Černé ovce
10.35 - Vzkaz Svat. Karáska
s Novou
s Novou
12.40 - Reportéři ČT
10.50 - 168 hodin
08:30 Stefanie II (9)
13.25 - Věříš si?
11.15 - Krásy evr. pobřeží
08:30 Stefanie II (8)
13.50 - Záhady Toma Wizarda 09:25 Superprohnilí
11.35 - AZ-kvíz
09:30 Sněhový zázrak
05:00
14.05 - Věda je zábava (8/26) 11:25 Tescoma s chutí
11:05 Tescoma s chutí
Novashopping 12.00 - Bydlení je hra
14.30 - Tykadlo
11:30 Mr. Bean
12.25 - Černé ovce
11:15 Mr. Bean
05:59 Snídaně s Novou
14.45 - Chcete mě?
12.40 - Hřiště 7
11:55 Lenssen & spol.
11:40 Lenssen & spol.
08:30 Stefanie II (7)
15.00 - Osudové okamžiky
14.50 - Zpívánky
12:20 Můj přítel Monk V (15
12:10
Můj
přítel
Monk
V
(14
09:30 Bláznivá svatba
15.15 - Letečtí stíhači v boji
14.55 - Evropský manuál
13:00 Walker, Texas Ranger 16.05 - Řidiči profesionálové 13:10 Walker, Texas Ranger
11:00 Tescoma s chutí
15.15 - Vltava v obrazech
14:00 Pohřešovaní II (5)
13:50 Pohřešovaní II (4)
11:20 Mr. Bean
16.20 - Podzemní Čechy II
15.35 - Svět zázraků
14:50 Krok za krokem (4)
14:45
Krok
za
krokem
(3)
11:50 Lenssen & spol.
16.45
Utajená
řeč
peněz
16.05 - Stepstory
15:20 Smallville VI (1)
15:10 Painkiller Jane (22)
12:15 Můj přítel Monk V (13) 16.55 - Výtvarnické konfese
17.05 - Na pomoc životu
16:05 Beze stopy VI (6)
13:05 Walker, Texas Ranger VI 17.20 - Ondřejova filmová škola 16:05 Kriminálka Las Vegas 17.25 - PORT
17:00 Odpolední Televizní
17.35 - Partnerské vztahy
17:00 Odpolední Televizní 17.50 - Přidej se
13:55 Pohřešovaní II (3)
noviny
18.05 - Nedej se
18.00 - Tel. klub neslyšících
noviny
14:50 Krok za krokem (2)
Sportovní noviny
18.30 - Hledám práci
18.30 - Babylon
Sportovní noviny
15:15 Painkiller Jane (21)
Odpolední Počasí
18.55 - Zprávy v českém
18.55 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
16:10 Beze stopy VI (5)
17:40 Kriminálka Miami III
znakovém jazyce
znakovém jazyce
17:40 Kriminálka Miami III 19.05 - Musicblok
17:00 Odpolední Televizní
18:30 Ulice (1587, 1588)
19.05 - Game Page
noviny
19.30 - Kapusta (8/20)
19.30 -Angličtina - Extra (28/30) 18:30 Ulice (1585, 1586)
19:30 Televizní noviny
19:30
Televizní
noviny
Sportovní noviny
20.00 - Ta naše povaha česká
20.00 - Snídaně u Tiffanyho
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
20.30 - Caravaggio (2/2)
21.55 - Věci
Počasí
Počasí
17:40 Kriminálka Miami III
22.15 - Na shledanou v nebi
22.25 - Bolavá místa
20:00 Ordinace v růžové
23.00 - Děkujeme, že kouříte
22.55 - Q
20:00 Comeback
18:30 Ulice (1583, 1584)
zahradě 2 (158)
23.25 - Blízko nebe
20:40 Dva a půl chlapa VI (2) 00.35 - Divadlo žije!
19:30 Televizní noviny
21:15 Kriminálka Las Vegas
01.00
Q
01.05
V
odborné
péči
(7/43)
21:05 Šílený rande
Sportovní noviny
22:10 Mr.GS
01.30 - Bolavá místa jižního
01.30 - Retro
22:40 Nesmiřitelní
Počasí
22:40 Útěk z Absolomu
Kavkazu
(2/3)
02.00
21
mluvčích
Charty
77
01:00 Kriminálka
20:00 Ordinace v růžové
00:45 Kriminálka Las Vegas
01.55 - Podzemní Čechy II
02.55 - Terra musica
Las Vegas II (4)
zahradě 2 (157)
01:30 Novashopping
02.20 - Utajená řeč peněz
03.20 - Náš venkov
01:45 Novashopping
21:15 Kriminálka Miami VI
01:50 Rady ptáka Loskutáka
02.40 - Rozdělená země
03.40 - Sváteční slovo
02:10 Zlatíčka
22:10 112
02:25 Horoskopičiny
03.30 - Putovali hudci
03.45 - Cesty víry
03:00 Tabu
22:45 Probuzení v Renu
03:20 Áčko
04.10 - Svět Ludvíka Bluma
04.05 - Křesťanský magazín
04:15 DO-RE-MI
00:25 VIP Poker show
04:15 DO-RE-MI
04.35 - Křesťanské umění
04.20 - POKR
na Moravě
05:00 Novashopping
01:25 Novashopping
05:00 Novashopping
04.45 - Setkávání

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Přestřelka u O.K.Corralu
11.00 - Bejvávalo
11.45 - Toulky krajem
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Doktorka Quinnová VI
15.00 - Kostičky
15.10 - Zábavná škola
15.25 - Věda je zábava (8/26)
15.50 - Tykadlo
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat (2/28)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Zázrak v New Yorku
20.55 - Přísně tajné vraždy (2/42)
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Den D (2/13)
22.50 - Normální život
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Sex ve městě I (4/12)
01.00 - McLeodovy
dcery IV (1/32)
01.45 - Chcete mě?
02.00 - Vltava
v obrazech (50/86)
02.15 - Krásy evropského
pobřeží: Capri
02.25 - Události v regionech
02.50 - Události v regionech
Brno
03.15 - Události v regionech
Ostrava
03.40 - Zajímavosti z regionů
04.05 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.30 - Zajímavosti z regionů
Ostrava

Úterý
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.30 - Rendez-vous
s Gustavem Bromem
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery IV
14.15 - Doktorka Quinnová
15.05 - Franklin (10/52)
15.30 - Let 29 (29/30)
15.55 - Ovečka Shaun (27/40)
16.00 - Garfield a přátelé
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Bílé ovce
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.00 - Ať žijí rytíři! (2/7)
21.00 - 13. komnata
Vladimíra Mlynáře
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.20 - Sex ve městě VI
22.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.55 - Kmotr (2/2)
05.00 - PORT
00.20 - Losování Euromiliony
05.30 - Správy
00.25 - McLeodovy
STV
dcery IV (4/32)
06.00 - Benjamin Kvítko
01.10 - Všechnopárty
06.25 - Bořek stavitel (9/26)
01.50 - Rajské
06.35 - Merlin, kouzelné štěně
zahrady II (2/13)
06.45 - Tak to vidím já (2/7)
02.10 - Události v regionech
07.00 - Pod pokličkou
02.35 - Události v regionech
07.25 - Kapusta (8/20)
Brno
07.50 - Na pomoc životu
03.00 - Události v regionech
08.10 - Řidiči profesionálové
Ostrava
08.30 - Panorama
03.25 - U nás v Evropě
09.10 - Přidej se
03.35 - Dotkl se mě prst boží
09.25 - Nedej se
04.30 - Gorodok (19/20)
09.45 - Zázrak v New Yorku
10.40 - Neobyčejné životy
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Chalupa je hra
12.30 - Černé ovce
12.50 - Skoro jasno
05:59
13.05 - Devatero řemesel
Snídaně
13.30 - O kominickém učni
s Novou
14.35 - Návštěva v ZOO
08:30 Stefanie II (10)
14.40 - Bludiště
09:30 V zajetí posedlosti
15.15 - Toulavá kamera
11:10 Tescoma s chutí
15.45 - Evropa dnes
11:20 Mr. Bean
16.15 - Prizma
11:45 Lenssen & spol.
16.35 - Tisíc let české
12:15 Můj přítel Monk V (16
myslivosti
13:05 Walker,
17.00 - Přežili rok 2000
Texas Ranger VI (21)
17.15 - Designtrend (2/13)
14:00 Pohřešovaní II (6)
17.30 - Zač jsme bojovali (2/4) 14:50 Krok za krokem (5)
15:15 Smallville VI (2)
18.25 - POKR
16:05 Beze stopy VI (7)
18.55 - Zprávy v českém
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
noviny
19.05 - Medúza
Sportovní noviny
19.45 - Počesku
Odpolední Počasí
20.00 - 21 mluvčích Charty 77
17:40 Kriminálka
21.00 - Historie.cs
Miami III (23)
21.55 - Transylvania
18:30 Ulice (1589, 1590)
23.35 - Evropský manuál
19:30 Televizní noviny
23.55 - Pavlač
Sportovní noviny
00.25 - Na shledanou v nebi
Počasí
01.05 - Jazz club
20:00 Sabrina
01.55 - V odborné péči (8/43) 22:25 V řetězech
02.25 - Moje drahé Bohnice
00:30 Víkend plný vášně
03.00 - Blázinec v blázinci
02:40 112
03.25 - Pravda o životě Cyrila 03:10 Tabu
03.55 - Věra, Marie tančí
04:25 DO-RE-MI
05:10 Novashopping
04.25 - Madeira - historie
06:10
- Teleshopping
06:20- Dexterova laboratoř II
06:40- Pět holek na krku (44)
07:10- Teleshopping
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:00- Chůva k pohledání VI
08:30- M*A*S*H (68)
09:00- Frasier I (9)
09:25- Právo a pořádek I (5)
10:20- Policie Hamburk III (6)
11:15- To je vražda, napsala II
12:10- Kauzy z Bostonu II (1)
13:00- M*A*S*H (69)
13:30- Sabrina - mladá čarodějnice VII (19)
14:00- Čarodějky III (14)
14:55- Médium III (15)
15:50- Vítr nad řekou
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání VI
20:00- TOP STAR: Karel Gott
21:10- Mladší o pár let
22:05- Zoufalé manželky V
23:05- Julie
01:25- Volejte věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (9)
04:35- Receptář prima nápadů

14. 1. 2010

05.00 - Řidiči profesionálové (2/13)
05.10 - Ondřejova
filmová škola
05.30 - Správy STV
06.00 - Benjamin Kvítko
06.25 - Bořek stavitel (10/26)
06.35 - Merlin, kouzelné štěně
06.45 - Já a moje rodina (2/26)
07.00 - Nevzdávej to
07.25 - Tisíc let české
myslivosti
07.50 - Přežili rok 2000
08.00 - Designtrend (2/13)
08.15 - Počesku
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Věci
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.45 - Šikulové
14.05 - Hrůzostrašný dějepis
14.35 - Sportovci světa
15.35 - Království divočiny:
16.00 - Experiment
16.25 - Rodina a já
16.45 - Francie s ozvěnou
domova (2/16)
17.05 - Střípky času
17.25 - Dvaasedmdesát jmen
17.40 - Chcete mě?
17.55 - Ještě jsem tady
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta
20.50 - Moje rodina V (2/14)
21.20 - Yellowjackets
22.10 - Bigbít (3/42)
23.15 - Gorodok (19/20)
23.35 - I BBC se utne
00.00 - Lidé z manéže (2/10)
01.00 - V odborné péči (9/43)
01.25 - Pavlač
01.55 - Dobrodružství vědy
a techniky
02.20 - O hudbě a s hudbou
03.10 - Za domy milovníků
03.25 - Rodina a já
03.45 - Krásný ztráty
04.25 - Návrat kancléře

06:10
- Teleshopping
06:20- Dexterova laboratoř II
06:40- Pět holek na krku (45)
07:10- Teleshopping
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:30- Párty s kuchařem
08:00- Chůva k pohledání VI
08:30- M*A*S*H (69)
09:00- Frasier I (10)
09:25- Právo a pořádek I (6)
10:20- Policie Hamburk III
11:15- To je vražda, napsala II
12:10- Kauzy z Bostonu II (2)
13:00- M*A*S*H (70)
13:30- Sabrina mladá čarodějnice VII
14:00- Čarodějky III (15)
14:55- Médium III (16)
15:50- Děti štěstěny
17:40- Minuty regionu
18:00- 5 proti 5
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání VI
20:00- Policajtem proti
své vůli
21:45- Přepadení ve vzduchu
23:25- Vraždy s úsměvem
01:25- Volejte věštce
03:05- Na čem záleží (10)
03:35- Carusošou
04:25- To je fór!

15. 1. 2010
06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Země dinosaurů (13)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla (13)
07:30- Bejbybum I (4)
07:55- Fresh Prince V (11)
08:20- Chůva k pohledání VI
08:50- Autosalon
09:45- M*A*S*H (70)
10:15- M*A*S*H (71)
10:45- Super drbna (17)
11:40- To je vražda, napsala II
12:35- Columbo
14:20- Rozvod po
francouzsku
16:40- Starosti pana starosty
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva
k pohledání VI (17)
20:00- Příšerná tchyně
22:05- Tajný agent Jack T.
00:10- Nesmrtelné zlo
01:45- Volejte věštce
03:30- Helicops III (2)
04:15- Trní
04:55- Miláčci

16. 1. 2010

05.00- Experiment
05.25 Výtvarnické
konfese (1/8)
05.50 - Tisíc let české
myslivosti
06.20 - Správy STV
06.40 - Na pomoc životu
07.00 - Partnerské vztahy
07.20 - Podzemní Čechy II
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.20 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - 21 mluvčích Charty
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XX
13.25 - Sabotáž
06:10
13.55 - Ajťáci (3/6)
Senzační
14.20 - Generace electro
Spiderman
a tecktonik (2/2)
06:35 Batman vítězí II (11) 15.05 - Městské divadlo
06:55 Roary: Závodní
15.35 - Království divočiny:
auto (5, 6)
16.05 - Rajské zahrady II
07:20 Spongebob
16.25 - Zasvěcení:
v kalhotách (57)
16.55 - Úsměvy Zdeňka
07:50 Na výpravě
Trošky
s Jeffem Corwinem
08:40 Občanské judo
17.35 - Za domy milovníků
09:10 Rady ptáka Loskutáka 17.50 - Krásy evropského
10:00 Krotitelé duchů
pobřeží
12:00 Volejte Novu
18.00 - Památky na prodej
12:30 Studentská máma
18.20 - O češtině
14:15 Maximální teror
18.35 - Kultura.cz
16:10 Rande s celebritou
19.00 - Moje rodina V (2/14)
18:00 Babicovy dobroty
19.35 - Devatero řemesel
18:35 Koření
20.00 - Miláček
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
22.30 - Divadlo žije!
Počasí
23.00 - Třistatřicettři
20:00 Agent v sukni
23.55 - Hotel Insomnia
22:00 Sedm
01.25 - Yellowjackets
00:20 Zrada
02.15 - Sešli se...
01:55 Novashopping
03.10 - Fajn Rock Music
02:15 Volejte Novu
03.50 - ČT Live
02:40 Zlatíčka
- Michal Pavlíček
04:10 DO-RE-MI
04.50 - Grotesky
04:55 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.55 - U nás
v Evropě
06.10 - Raníček s Dádou
06.20 - Šikulové
06.40 - Sezame,
pojď si hrát (18/78)
07.05 - Garfield
a přátelé II (8/26)
07.25 - Ztracené hračky
07.40 - Let 29 (29/30)
08.00 - Hurá, škola!
08.15 - 5 dětí a To
09.40 - Zprávičky
10.00 - Kuchařská
pohotovost
10.30 - Stormbreaker
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.15 - Devatero řemesel
13.35 - Po stopách
13.55 - John a Mary
15.25 - Robin Hood (3/26)
16.15 - Profesionálové (7/57)
17.10 - Pohlaď kočce uši
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Hodina pravdy
21.00 - Včera narození
22.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
22.45 - Neúplatní
00.40 - 13. komnata
Vladimíra Mlynáře
01.10 - Pošta pro tebe
02.00 - Všechnopárty
02.45 - Folklorika
03.10 - Na cestě po Fair Isle
03.35 - Za obzorem (2/26)
03.55 - Kuchařská
pohotovost
04.25 - Domácí štěstí

Sobota
Střepiny
Horoskopičiny
DO-RE-MI
Novashopping

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Země dinosaurů (14)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla (14)
07:30- Bejbybum I (5)
07:55- Chůva k pohledání VI
08:25- Hitlerovi bodyguardi
09:25- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (72)
10:25- M*A*S*H (73)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:00- To je vražda, napsala II
14:05- Když uhodí blesk
16:05- Vraždy v Midsomeru
18:05- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání VI
20:00- Julie Lescautová VII
21:55- Řekni, kdo tě zabil (3)
22:50- Bílí muži
neumějí skákat
01:00- Svět 2010
01:30- Volejte věštce
03:15- Big Ben IV (3)
04:50- Carusošou

02:15
02:40
04:00
05:00

17. 1. 2010

05.00 - Banánové
rybičky
05.25 - Zasvěcení
05.55 - Slavné postavy
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Čtenářský deník
09.50 - Knižní svět
10.10 - Za obzorem (3/26)
10.30 - Film 2010
11.00 - Chcete je?
05:55
11.05 - Svět umění
Dobrodružství 12.00 - A. Dvořák: Rusalka
Antje a jejích přátel (5, 6)
14.25 - Satelity
06:20 3-2-1 Tučňáci! (19)
15.15 - Temná duše lachtanů
06:45 Senzační Spiderman
16.10 - Kamera na cestách
07:10 Batman vítězí II (12)
07:35 Spongebob v kalhotác 17.05 - Mýty a fakta historie
17.50 - Kde peníze pomáhají
08:00 Babicovy dobroty
17.55 - Cesty víry
08:35 Koření
18.20 - Křesťanský magazín
09:35 Krotitelé duchů 2
18.35 - Kultura.cz
11:35 To nevymyslíš
19.00 - Ajťáci (3/6)
12:40 Vrať se do hrobu
19.25 - Krásy evropského
14:35 Vertical Limit
pobřeží
17:00 Odpolední Televizní
noviny
19.35 - Simpsonovi XX
Sportovní noviny
20.00 - Ledová past
Odpolední Počasí
21.30 - Špicberky
17:35 Občanské judo
22.00 - Na plovárně
18:05 Rady ptáka Loskutáka
s Jacquesem Rupnikem
18:55 Hospoda (28)
22.25 - Vzkaz Jana
19:30 Televizní noviny
Vodňanského
Sportovní noviny
22.45 - Páté přes deváté
Počasí
01.20 - Generace electro
20:00 Tornádo a tecktonik (2/2)
Pomsta nebes (1/2)
02.05 - Hodina pravdy
21:50 Střepiny
03.00 - Slavné postavy
22:15 Tornádo Národního divadla
Pomsta nebes (2/2)
03.55 - Kamera na cestách
23:55 Král dobyvatel
04.45 - Krásy evropského
01:30 Novashopping
pobřeží
01:50 Mr.GS

05.00 - Památky
na prodej
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Ferda II (12/26)
06.25 - Sedm služeb
čerta Bonifáce
06.50 - Hurá, škola!
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Kamarád Timmy
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Sanitka (2/11)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O bílé paní
14.10 - Tam na konečné
15.50 - Retro
16.15 - Kaleidoskop
16.45 - Čétéčko
17.05 - Sváteční slovo
římskokatolického
faráře Libora Botka
17.10 - Horákovi (16/26)
18.00 - Pan Tau (3/33)
18.35 - Na cestě za
Nijamatolem z Bamjánu
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 - Dvojrole
21.40 - 168 hodin
22.05 - Losování Sportky
a Šance
22.10 - Předčasná smrt
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.55 - Pět dní (3/5)
00.50 - Svět umění
01.50 - Uvolněte se, prosím
02.30 - Čétéčko
02.50 - Divnopis
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
11. ledna 2010
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11. ledna 2010

Nechcete přijít
o své oblíbené čtení?
Zajistěte si předplatné
Večerníku
na rok 2010

12

PŘEDPLATNÉ
Objednávejte osobně či písemně
přes přiložený kupon, ale i na telefonním
čísle 582 333 433 a e-mailu
inzerce@vecernikpv.cz

Získáte jeden ze tří dárků
s logem Večerníku, vyberte si:
1. KOŽENÁ KLÍČENKA,
2. CESTOVNÍ RUČNÍK,
3. SVÍTILNA
+UTĚRKA NA BRÝLE.
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
– TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

Najdete nás na webové adrese:

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKÝ Veèerník,
Olomoucká 10, 796 01 Prostìjov
tel./fax: 582 333 433

!
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Večerníkovské
Sportovní

MACHÁLEK zamířil do Vyškova!

MENU
tenisové úspěchy

Úvodník
Vážení čtenáři,
pokud pravidelně sledujete
sportovní dění na Prostějovsku
prostřednictvím stránek našeho
týdeníku, pak jste si již jistě všimli, že „všechno je jinak“. V duchu
s tímto heslem přinášíme hned
několik novinek, u kterých věříme, že ještě více zpříjemní čtenářský požitek a potěší všechny
pasivní i aktivní sportovce.
Těmito inovacemi jsme chtěli
nejen poděkovat za vaši dlouholetou přízeň, ale hlavně nabídnout vám sportovní zpravodajství, které bude zase o krok dál!
Snad jsme se trefili.
Sportovní redakce
Prostějovského Večerníku

KONICKÝ FOTBALOVÝ
LOVÝ KLUB SE JIŽ KONCEM MINULÉHO ROKU MUSEL SMÍŘIT
S JEDNOU ZTRÁTOU.
A VEDENÍ ODDÍLU DIVIZNÍHO ÚČASTNÍKA
U. REALIZAČNÍ TÝM
TÝMAVEDENÍ
TOTIŽ OPUSTIL MIROSLAV MACHÁLEK, KTERÝ PŘIJAL NABÍDKU RIVALA Z VYŠKOVA.

boj o všechno

ŠŠTĚPÁNEK
TĚĚPÁÁNEK ve finále
finále!

orlům se daří

LIGA
GA MISTRYŇ VRCH
VRCHOLÍ

DDařilo
ařillo se
erdyyc
i Be
Berdychovi,
Dlouhému
a Šafářové

HHistorický
istoorickký úspěch

BBASKETBALISTÉ
ASKKETBBAL
se už nejen dotáhli
na lídra
lídraa z Nymburku!
Nyymbburkku!

VOLEJBALISTEK
VOLLEJBBAL
leží v Polsku
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Hokejisté
Hokeji
j sté obmě
obměnili
ěnili kádr, ale v Přerov
Přerově
vě i tak chytli
y sedmičku...

Radujme se: JESTŘÁBI JSOU ZACHRÁNĚNI!
PROSTĚJOV - S velkým předstihem už mají zajištěnou
účast i v příštím ročníku druhé ligy a zahodit tak můžou
veškeré černé myšlenky, které
je kdy potkali. Kdo, že je tím
šťastným? No,
No přece hokejis-

té prostějovských Jestřábů!
Bohužel nemají na tom až takovou vlastní zásluhu, poněvadž
dlouhodobě se nachází na
předposlední příčce východní
skupiny třetí nejvyšší soutěže
a i poslední odehrané střetnutí

Kv
věci...
ěci...

Kdy začnou JESTŘÁBI vyhrávat?

Pánbůh s námi a výkonný výbor ČSLH s ním. Přesně toto si mohou říct hokejisté Prostějova. Díky rozhodnutí svazových bafuňářů se totiž Jestřábi nemusí strachovat, že by
spadli tam, kam musí chodit i sebeurozenější velebnost... Krajský přebor by totiž byl skutečně již žumpou a odpadem, nehodným jména a historie prostějovského hokeje. Přestože nikdo podobnou obavu nevyslovil nahlas, pohled na tabulku a především neustálá
neschopnost týmu dostat se v jejím pořadí alespoň o kousek výš, než je předposlední
patro, to vše připouštělo i tuto možnost. Naštěstí už se věrní příznivci, ale i ti další, nemusí
podobné hrůzy obávat. Třetí nejvyšší soutěž má totiž podle funkcionářů méně účastníků,
než by si zasloužila a tak se letos padat nebude. Beru, že Prostějovu to v této situaci tak
trochu vyhovuje, ale současně míním, jestli přece jen té kvantity není příliš na úkor kvality, po které se tolik volá a ona čím dál více i zoufale ubývá...
Petr Kozák

na ledě Přerova v plné nahotě ukázalo, že špice je jim na
hony vzdálena. Čeští svazoví
funkcionáři to ale zvládli za
ně, když se usnesli na tom, že
letos se z druhých lig sestupovat nebude.
Jestli to ovšem mělo přinést na
hokejky
hoke Jestřábů klid, nepomohlo to.
to Svěřenci trenérské dvojice
Tomášek
Tomá - Kosík už bez zkušených
harcovníků
(Hlouch, Kavulič, Kučíharco
rek, Novosad) totiž zcela propadli
ve druhé
třetině sobotního hanácdr
kého derby v Přerově a od svého
největšího
rivala nakonec schytali
nejvě
sedm kousků... Nic jim nebylo
platných ani pět nových posil.
platn
Po devětadvaceti odehraných
zápasech jim tak stále patří předzápa
poslední příčka a od vytoužené
posle
postupové příčky do play off je dělí
postu
už ddevět bodů. Jak toto všechno
dopadne...
dopa
Hokejové zpravodajství dnes
H
najdete na straně 18.

Pavlata odskočil do parašutistického nebe
PLZEŇ/PROSTĚJOV Smutnázprávaobletělavsobotu 9. ledna 2010 celý parašutistický svět. Pochopitelně se
nevyhnula ani Prostějovu, kde
má své sídlo nejlepší tuzemský oddíl, armádní Dukla.
Obzvlášť, když se jednalo
o takovou osobnost tohoto
sportovního odvětví, jakou
bezesporu byl Josef Pavlata.
Všichni, kdo jej znali, nebo
o něm alespoň slyšeli, určitě
ukápli v sobotním odpoledni
nejednu slzu. Tato legenda
českého a světového klasického parašutismu, dlouholetý
reprezentant Československa
a České republiky, příslušník Armádního sportovního
družstva parašutismu Dukla
Prostějov a v posledních letech
major v záloze, pan Mgr. Josef
PAVLATA totiž prohrál svůj
dlouhý boj se zákeřnou nemocí a v sobotu 9. ledna 2010
zemřel... Bylo mu 54 let.
Josef Pavlata se do historie
českého i světového parašutismu nejvýrazněji zapsal jako
dvojnásobný absolutní mistr
světa v klasickém parašutismu
v letech 1986 v turecké Ankaře
a 1992 v rakouském Triebenu.
Byl účastníkem sedmi světových šampionátů, ze kterých
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slovo. Jestli jim však spoluspo
práce klapala,
klapala či nikoliv,
nikoliv to ví
pouze oni samotní. V každém
případě Machálek se rozhodl
v tomto druhu nepokračovat
a již v polovině prosince přijal nabídku jiného účastníka
divizní skupiny „D“, týmu
SK Rostex Vyškov, kde se stal
hlavním trenérem posledního
týmu tabulky... Do Vyškova si
sebou údajně bere i svého syna
Tomáše, s devíti góly nejlepšího
střelce týmu! A to už je dvojnásobné oslabení. Více podrobností k těmto transferům, ale
také další trenérské rošády vám
prozradíme za týden.
-pk-

mimo zmíněných dvou titulů
přivezl ještě dvě individuální
stříbrné medaile a dalších pět
kovů z kolektivních disciplín,
z toho opět dva tituly mistrů

světa. Vedle těchto vrcholných
úspěchů se stal mnohonásobným mistrem Československa
v parašutismu a vítězem mnoha
nižších mezinárodních soutěží.

Josef Pavlata působil ve vrcholném parašutismu od roku
1974, kdy nastoupil jako voják
základní služby do prostějovské Dukly, kde po ukončení
základní služby zůstal jako profesionální sportovec až do roku
1993, kdy převzal funkci vedoucího trenéra a vychovával další
generace sportovců,Vroce 2001
svou dlouhou kariéru v armádě
opustil a vydal se předávat své
zkušenosti do reprezentačního
týmu Ománu, kde působil až
do roku 2008, kdy jej napadla zákeřná nemoc, se kterou
hrdinně bojoval až do konce.
Zemřel v Plzni, v kraji odkud
pocházel a kde v posledních
měsících žil.
Josef Pavlata byl pro svou
upřímnost, tvrdohlavost
a zápal pro řadu lidí „tvrdým oříškem“. Zůstává však
jednou pro vždy legendou
českého i světového parašutismu a armádního vrcholového
sportu. Také proto budeme
jeho bohatému sportovnímu
životu věnovat prostor ještě
v některém z lednových čísel
Večerníku.
Tento materiál vznikl za přispění Jaroslava Šlambora
a Jaroslava Koribského.
-pk-
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ZAŠLÁ SLÁVA. Častý to obrázek, když hrají prostějovští hokejisté. Soupeř se raduje, Jestřábi smutně odjíždí na střídačku...

Stalo
S
talo s
se
ep
před...
řed...
PRO
PROSTĚJOVSKÝ
OSTĚJOVSKÝ Večerník
Večerníkk pro váss s příchodem
přích
hodem prvního kul
kulatého
latého
latéh
ho letopo
letopočtu
očtu v jed
jednadvacátém
dnadvaccátém sst
století
toletí
lt
připravil
ojedinělou
zavzpomínat
ohlédnout
malinko
Konkrétně
připr
ravil ojed
dinělou ppříležitost,
říležito
ost trochu si zavz
zpomínat a ohlé
édnoout ssee malink
ko zpět.
zpět Konkré
étně do rroku
oku
2000, což je letos přesně deset let a právě ideální chvíle pro podobná připomenutí. Od dnešního čísla
se tak na našich stránkách budete setkávat s rubrikou, která vám bude připomínat úspěchy, ale i neúspěchy a veškeré události, které se staly právě před 10 LETY a náš týdeník je zmonitoroval. Přejeme
příjemné osvěžení paměti.
►PAMÁTNÁ POSLEDNÍ MINUTA!
Zřejmě nikdo z dvou tisícovek příznivců, jenž byli na stadionu, nezapomněl na posledních šedesát vteřin
prvoligového souboje HC Prostějov proti Berounským Medvědům. Trenér Josef Sršeň odvolal za stavu 0:2
brankáře Ivana Vasileva z klece a Martin Palinek nejdříve v čase 59:07 snížil, aby Petr Šakarov souběžně se
závěrečnou sirénou vyrovnal! Ten rachot, který nastal, zněl v uších ještě hodně dlouho a bratři Vasilevové
tančili na ledě jako o život...
►LeRK HRÁL PROTI SYNOTU
Na úvod přípravy se fotbalisté tehdejšího druholigového SK LeRK střetli v rámci zimního turnaje v Brně
s FC Synot, účastníkem nejvyšší soutěže. Za prostějovský tým tehdy nastoupili například záložníci Baláž,
Bárta, Kotrys, nebo forvardi Drulák mladší a Jiří Bureš. Z lavičky vedl mužstvo Miloslav Machálek.
►BASKETBALISTÉ NESTAČILI NA ŽABOVŘESKY...
Basketbalový tým TJ OP Prostějov sehrál na úvod nového roku dvě mistrovská utkání. Tehdejší účastník
druhé ligy hostil nejdříve Teslu Brno a o den později Žabovřesky. Bohužel košíkáři se tenkrát moc nepředvedli a prohráli jak s Teslou, tak i Žabovřesky. No, dovedete si to představit dnes?
-pk-

ZVOLTE SI, KOHO SE CHCETE PTÁT...
Chystáme otevřené on-line rozhovory s osobnostmi prostějovského sportu
NAJDETE POUZE NA STRÁNKÁCH PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil pro své čtenáře a všechny sportovní příznivce zbrusu nový
seriál rozhovorů, jehož obsah můžete ovlivnit přímo a jedině Vy! Již brzy dostanete ojedinělou příležitost, stát se alespoň na chvíli redaktorem nejčtenějšího týdeníku v regionu a vybrané osoby se
„narovinu“ zeptat, co vás trápí, tíží nebo jen tak zajímá. Od února letošního roku totiž budou v rámci
novinek sportovní sekce spuštěny zcela otevřené ON-LINE ROZHOVORY s úspěšnými sportovci, sportovkyněmi, trenéry i čelními představiteli jednotlivých organizací prostějovského regionu.
K pomyslnému „mikrofonu“ budou postupně zváni také zástupci Města Prostějov, Olomouckého
kraje a OS ČSTV, tedy subjektů, z jejichž pokladen míří do sportu nemalé finanční prostředky.
A aby vaší odpovědnosti nebylo málo, premiérového hosta nové rubriky určíte opět a jedině Vy!
Právě ode dnešního dne totiž můžete hlasovat v naší anketě „ZVOLTE SI, KOHO SE CHCETE
PTÁT...“. Večerník pro úvodní kolo vybral šestici osobností z prostředí prostějovského sportu a právě
vaše hlasování určí, kdo se stane prvním aktérem ON-LINE rozhovoru, který proběhne v polovině
února. Otázky budete moct pokládat jak přímo v daný den, tak i s předstihem prostřednictvím e-mailu.
Veškeré podrobnosti včas zveřejníme. Teď už ale zpět k nynějšímu hlasování.
Vybírat můžete z tohoto sexteta:

HALOVÝ ZÁVOD
X. RO
ROČNÍK ZIMNÍHO POHÁRU
KOS
KOSTELCE NA HANÉ – 4. KOLO
SOBOTA
SSOB
BOTA 116. 1. 2010 9:30 HODIN
Městská hala Kostele
M
Kostelec na Hané

LLUKOSTŘELBA
UKOST
KO
OST

A) Miroslav ČERNOŠEK šéf TK PLUS a Česká sportovní
B) Radoslav KŘÍŽEK

šéftrenér BC DTJ Prostějov

C) Miroslav ČADA
D) Aleš TOMÁŠEK
E) Aleš CHÁN
F) Michal MÜLLER

trenér VK Modřanská Prostějov
nový trenér HK Jestřábi Prostějov
pivot BK Prostějov
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu města Prostějova

Hlasovat můžete těmito způsoby:
- na internetových stránkách www.vecernik.pv
- zasláním SMS ve tvaru ON-LINE písmeno vybrané osobnosti na číslo 608 706 148
- elektronickou poštou na e-mailovou
adresu: sport@vecernikpv.cz
- poštou na adresu: PV Večerník, sportovní
redakce, Olomoucká 10, Prostějov

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VÁŠ PROJEVENÝ ZÁJEM.
Průběžné výsledky hlasování zveřejníme již v příštím čísle PV Večerníku!

11. ledna 2010

EFEKT PLUS
spol. s.r.o.
Kapucínská 9,
Olomouc 772 00
nemovitosti@efekt-plus.cz
Tel. 585 242 171, mobil: 602 190 196
www.efekt-plus.cz

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
Nové cihl. nadstandardní byty ul. Palackého,
PV! 3RVO
HG Q tE\ W NN NND NNG RQ iM
PX
Ceny od 5350Kč/měs. + ink
1+kk E. Husserla
6000Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4900Kč/měs. + inkaso
2+kk, ul. Krasická, FL KOQ RY ê
5000Kč/měs. + 1650,-Kč inkaso
3+1, ul. Svatoplukova, FL KOY OY \ W
iSění
5000Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
5400Kč/měs. + inkaso
2+1 ul. Olomoucká
6000Kč/měs. + ink.
2+1 ul. Česká
7000Kč/měs. + ink.
2+1 E. Beneše, PV, zařízený 7500Kč/měs. vč ink.
2+kk ul. Raisova, část. zařízený
8000Kč/měs. vč. inkasa
3+kk Česká ul.
10000Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
6900Kč/měs. + inkaso
3URQ i M
HP JDUi å HX Oä HUDQ RYVNi 39
Cena 900Kč/měs.

3+1 NOVOSTAVBA Prostějov, ul. Mlýnská, 2NP, 77m2, sklep 1,5m2, plastová okna,
FHQ W
U iO
Q tW
RSHQ t SO
RY RX Ft SRG O
DK\ P Rå Q RVW
parkovacího stání. CENA 1.694.000,- Kč.

www.jhreality.cz

Brodek u Konice RD 2+1, VJ DUiå t VDP RVW
DW
Q ě
stojící, přt] HP Q t VP Rå Q RVW
t U R] ã tření do podkroví,
částečně podsklepený, CP 118 m2, plyn v domě,
VP tã HQ p ] G L Y R ] DSRčata rekonstrukce, zahrada
303m2.
SLEVA! CENA 290 000,-

BYTY- PRODEJ

Prodej nadstandartního RD, 6+kk, blízko centra PV
Nadstandartní důP SR NRP SO
HW
Q t U HNRQ VW
U X NFL Y
U RFH
VP Rå Q RVW
tY \ X å L W
tM
DNR VDP RVW
DWE\
W
RY pM
HG Q RW
N\ SRSř P Rå Q RU R] ã třL W
Q DSůG X VXW
HUpQ
O
] H Y \ X å tWM
DNR NDQ FHO
iř, včetně Y HãNHUpKR Y \
EDY HQ t Y HQ NRY Q tHOå DO
X ] L HNUiVQi ] DKUDG D P
V ED]pQ HP W
HUDVD EDO
NRQ SU RVW
RUQ i NX FK\ ň s
M
tG HO
Q RX DREê Y DFtP SRNRM
HP SU iG HO
Q DVStå ã DW
Q D
NRX SHO
Q D V Y DQ RX VSU FK NRX W
HP EL G HWã DW
Q D
FHO
RSRG VNO
HSHQ ê VW
HFKQ L FNRX P tVW
Q RVW
t J DUiå
[ SDUN VW
iQ t SRG SHUJ RO
RX . O
LG Q i O
RNDO
LW
DEO
t] NR
centra.
CENA: 6 500 000,-

Prodej RD s průjezdem, J DUiå t G tO
Q RX D
zahrádkouYä HãRYě3O
\ Q Y \ WREHF Y RG DL VW
XGQD
HOH å X P SD
Cena: DOHODOU

Prodej nového RD 5+1 v obci Mostkovice.
Podlah. vytápěQ t NUE Q iE\ W
HN D Y HVWVNříně
Q DP tU X EDO
NRQ J DUiå G tO
Q D SRVH]HQ t VY HQ N
NUEHP ED]pQ VDP R] DY O
Då V\VW
pP Q D] DKUDG ě,
alarm atd.Pozemek 1000m2. DoporučX M
HP H
Cena: 8 000 000Kč
POZOR SLEVA: 6 900 000Kč !!!

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovnídůmvcentruměsta,vel.2x4+1,každépodlaží
120m2,novástřecha,zahrada,celépodsklepeno,připravenonarekonstrukci.Zast.plocha219m2,zahrada231
m2.
Cena:Kč3.500.000,-

NOVINKA!

1+kk ul. Studentská, PV: FL KO G U E\ W P
Cena: 750 000Kč
2+1, E. Králíka O
RG å L HRVY OCena: 1 200 000Kč

Prodej chalupy 4+1 v Malém Hradisku.
. RX SHO
Q DVY DQ RX L VSU FKRX REHFQ t Y RG D SO
\Q
vytápěQ t HOH
9 3R FHO
N U HNRQ VW
U X NFL
Kůlna, zahrádka.
Cena: 1 200 000Kč

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

Prostějov,ul.Dr.Uhra
Pronájemrodinnéhodomu3+1sezahradou.RDpodsklepený,plast.okna,plyn.ÚT,novákuch.linka.
Cena:Kč9.000,-/měsíc+inkaso(ccaKč3.000,-)

SLEVA!

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.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.790.000,-

Němčice nad Hanou RD 4+kk, samostatně stojící,
SDW
U RY ê FL KO
RY ê SRčástečQ pU HNRQ VW
U X NFL G Y RUHN Y
FHQ W
U X REFHL KQ HG Y RO
Q ê SLEVA! CENA 690 000,BYTY - PRODEJ - VÝRAZNÁ SLEVA!
3+1 79,6m2 III. NP. NOVOSTAVBA 1.744.000,-Kč

Prostějov-Vrahovice
Exkluzivní sídlo firmy – výrobní a skladovací prostory
s dvojgaráží a kancelářemi. Vhodné na autoopravnu,
pneuservis, distribuční firmu apod. Stáří budov do 7 let.
Zast.plocha331m2,zpevněnáplocha330m2.
Cena:Kč4.950.000,-

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

Prodej RD 2+1 s průjezdem a zahrádkou
v Určicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
2 EHFQ t Y RG DY \ W
iSěQ t Q DW
X Ki SDO
L Y DSO
\ Q Sřed
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 700.000 Kč

Mobil: 777 619 939
Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé
výměU\ G LVSR] LFH NNDå
NNYODV
W Q tG Yůr,
posezení, parkování.

Byty pronájem
Pronájem nových bytů G LVSR] LFH NNDå
NN
2+kk 39 . U DVLFNi Q RY RVW
DY ED J DU VW
i Q t 6.000 Kč+en
2+1 PV Šárka, zařízen,
7.000 Kč vč.en
2+1 39 2 NU X å Q t SRU HN FL KOD
7.000 Kč+en
3+1 PV Mozartova, po rek., zařízen
9.000 Kč vč.en

3URG HMQ RYRVWDYE\ 5 '
NN V JDUi å t D
zahradou v Mostkovicích. 1 t] NRHQ HUJ HW
LF
EX Q J DO
RY
G řHY RVW
DY ED . X FK\ ňVNi O
L Q ND Q D
míru s elektrospotřHELčHP L NRX SHO
Q DVY DQ RX
rekuperační jednotka atd.Pozemek 835m2.
Cena: DOHODOU

730tis Kč
1.240tis Kč
1.450tis Kč
1.390 tis Kč
1.570tis Kč
440tis Kč
1.130tis Kč

3URQ i M
HP JDUi å H 39 9 U DKRY L FH
1.000 Kč
Zděná chata Seč
690tis Kč
Poz. Domamyslice,
P
1450 Kč/m2
Pronájem SU RG HM
Q \ 39 ' U R] G RY L FH P
10tis Kč
Pronájem 1 3 39 ' DOLERU ND P
6tis Kč
Pronájem SU RG HM
Q \ 39 ' REU RY VNpKR P 17tis Kč

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

1+1 PV TovačRY VNpKR
5.000 Kč+en
2+1 39 9 U FKOLFNpKR
P
7.900 Kč vč. en
2+1 PV Blahoslavova, po rek.
7.000 Kč+en
3+1 PV Blahoslavova 102m2, po rek.
8000 Kč+en
3+1 PV Svatoplukova 120m2,
10.000,- Kč vč. ink.

Byty prodej
Pronájem obchodu 250m2 u centra města
PV, výlohy, samostatný vchod, WC, srpcha,
sklad, kuchyňka.Cena: 15000Kč/měs. + inkaso

1+kk OV, 39 0 3X M
P DQ RY p
1+kk OV, 39 ( % HQ Hã H
1+kk OV, PV Kotěrova
2+1 DV, PV Šárka,
3+1 OV, 39 ( % HQ Hã H
3+1 OV, 39 ( % HQ Hã H
3+1 OV, 39 6tG O 6Y RERG \ SRU HN
3+1 OV, 39 . U DSNRY D SRU HNRQ VW
U X NFL
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
3+1 OV, PV Svatoplukova,
3+1 DV, PV Svatoplukova, 120 m2,

Pronájem nebyt. prostor 200m2 v Prostějově.
6Q tå HQ p Sřízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
G O
DåED Y DUL DELO
Q t SU RVW
RU 9 KRG Q p L Q DFX NUiU Q X
pekárnu atd. Cena: 14 000Kč/měV VO
X å E\

5 ' 6P Uå LFH NU HNRQ VW
U X NFL
590tis Kč
RD Kostelec na Hané, G L VSR] L FHDå
890tis Kč
RD Čechy pod K
NNSRčást. rek.
990tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis Kč
5 ' ä HOHč, 4+kk, Q RY RVW
DY ED
1.490tis Kč
RD Olšany u PV,
SRči VWU HNRQ VW
U X NFL 750tis Kč
RD PV Melantrichova E\ W
\
NU HN 2.390tis Kč
RD PV Sokolská,
SRU HN
3.600tis Kč

ProdejpolyfunkčníhoareáluvobciUrčice,okr.
Prostějov. Plocha areálu cca 8100m2, čtvercový
W
Y DU $ G P L Q EX G RY DVW
iM
HEê Y DO
i VêSNDDVNO
DG
hala 67mx 12,5m. PrůEěå Q i ~ G U å ED
Cena: 5 500 000 Kč

A-City

POZEMKY
Prodej pozemku 816m2 Q DY ê VW
DY EX 5' Y H
9U DKRY L FtFK
Cena: 1060Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
9HãNHUpL Q J VtW
ě. Výměra 693 m2.
Cena: 1600Kč/m2

SLEVA!

Byty prodej
1+kk DV, 39 ( % HQ Hã H
2+1 OV, PV Brněnská, po rek.
3+1 OV, PV Fanderlíkova
3+1 OV, . RVW
HOHF Q D+ DQ p
3+1 OV, 39 & % RX G \ FL KOD
3+1 Pěnčín E\ WY G RP ě typu okal
4+kk DV 39 $ Q J OLFNi

RD Kostelec na Hané
] DKU DG D J DU i å 2.290tis Kč
RD PV Čechovice
[
NN
P 2.990tis Kč
RD Němčice nad Hanou
.
890tis Kč
RD Kladky, M
HG Q RW
N\
Y HONê SR] HP HN
990tis Kč

3URG HMG YRX SRG O
Då Q tKRNRP HUčního objektu
VY\ X å LWê P SRG NURYtP X FHQ W UD3URVWějova.
9 REM
HNW
X VHQ DFKi] HM
t REFKRG Q t DNDQ FHO
iřVNp
SU RVW
RU\ = iVRERY iQ t ] G Y RUQ tKRW
U DNW
X NG HM
VRX
VLW
X RY iQ \ L J DUiå HDSDUNRY L ã W
ě% O
L å ã t L Q IRY 5.
Cena:osobní jednání

BrodekuPv,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 5+1 s garáží, dílnou, plyn. ÚT.
Ihned k bydlení. Zast. plocha 288 m2, zahrada 517 m2
–pěkná,udržovaná.
Cena:Kč1.599.000,-

Poz. 2 OãDQ \ X 39 ±
Pronájem prodejny 39

D

P
P

630tis Kč
689tis Kč
690tis Kč
770tis Kč
1.190tis Kč
1.269tis Kč
1.350tis Kč
1.450tis Kč
1.390tis Kč
1.590tis Kč
890tis Kč

,6 Q DSR] HP NX
1000 Kč/m2
6000,- Kč

Mobil: 776 29 44 98
Vyzděná výrobní hala v uzavřeném areálu.
Vytápěná, soc.zař., kanceláře. 600m2, 40tis Kč/měs
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS
790tis Kč
Poz. 0 RVW
NRY L FH700 m2

www.cmreality.cz

Kostelecn/H,okr.Prostějov
Prodejrod.domu3+1smožnostírozšířenídopodkroví,
plyn. ÚT, dvorek, předzahrádka. Ihned k bydlení. Zast.
plocha111m2.
Cena:Kč850.000,-

SLEVA!

BrodekuKonice,okr.Prostějov
ZděnývolněstojícíRD3+1(100m2)předrekonstrukcí,
možnost využití půdy, garáž. Veškeré inž. sítě. Zast. plocha118m2,zahrada360m2.
Cena:Kč290.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1,A.Slavíčka–OV,5.p.,35m2,lodžie,plast.okna
Kč690.000,2+1, ul. Šárka – DB, 55 m2, 4. patro, bez výtahu, plast.
okna
SLEVA!Kč770.000,2+1, ul. Budovcova – DB, cihla, 55 m2, 3. patro, bez
výtahu,pův.stav
Kč850.000,2+1,Moravskául.–OV,55m2,5.patro,panel.,výtah–
Kč850.000,-SLEVA!
2+1,ul.B.Šmerala–DB,62m2,4.p.,panel.,výtah,lodžie,plast.okna
Kč900.000,2+1, Kotěrova ul. – OV, po rek., 55 m2, 3. patro, cihla,
lodžie
Kč1.249.000,2+kk,Jezdeckául.–OV,nový,4.p.,výtah
Kč1.351.220,-vč.sklepaaparkování
2+kk,Jezdeckául.–OV,nový,přízemí
Kč1.585.000,-vč.sklepaaparkování
3+kk,Jezdeckául.–OV,nový,2.p.nebo3.p.
Kč2.150.000,-vč.sklepaaparkování
NOVÝ3+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč1.980.000,NOVÝ4+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč2.280.000,-

BYTY–PRONÁJEM:

1+kk–Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1–sídl.Beneše
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,ul.PodKosířem
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,Mlýnskául.
Kč7.000,-/měsícvč.inkasa
2+kk,nám.T.G.Masaryka Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,nám.Spojenců
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrahovickául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
2+1,Vrchlickéhoul.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
3,5+kk,Rejskovaul.
Kč10.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
GARÁŽE:
PRODEJ–Pv,zaMechanikou
Kč120.000,-
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář
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
Â 7 U å Q t R F H Q ění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřH M Q p G U D å E \
· Zprostředkování úvěrů

5 2 ' ,1 1 e ' 2 0 <
3URGHM5 ' [
0 RVW
NRYLFHVJDUiå t D
] DKUDGRX & 9
P ] DKUDGD P
9 SRGODå t E\ W YH SRGODå t E\ W
Ò 7 Q DW
X Ki SDOLYD HOHNW
řL Q D
9
SO\Q SřtSRM
NDSřed domem, přtSUDYHQ DQ D
přL SRM
HQ t VHSW
L N GtOQD VNOHS JDUiå ] DKUD
GD RYRFQ ê VNOtSHN
Cena : v RK

Prodej přt] HP Q tKR5 '
1 ěmčice nad
Hanou, dvůUD] DKUDGDVYOVW
X GQ RX VNO
HQ t
NHP D SřtVW
DYN\ = 3
P ] DKUDGD
P
& HQ D
. č
Prodej dvougeneračQ tKR 5 '
=
9 LO
pP RY RNU2 O
RP RX F 8 GRP X GYRUHNVH
] DKUDGRX = 3
P
& HQ D
. č

% < 7 < 35 2 ' ( 29
39 7RYDčovského, P
S FL KOD SRUHN Cena: 1.000.000 Kč
29
3URVW
ějov - Svatoplukova,
P Sřt]
Sleva! 950.000 Kč
3URGHME\ W
X
39 3X M
P DQ RYD
& HQ D
. č
3URGHM' %
1 ěmčice n.Hanou,
P EDONRQ ] Yê ã Sřt] HP t
% < 7 < 35 2 1 È - ( 0
3URQ i M
HP
V YHUDQ GRX D ] DKUi G
kou, PV - Palečkova,
P Sřt] Q RYê
-( 1 1 ( . 8 ŘÈ & ,
. č/měV
. č energie
3URQ i M
HP
$ 6O
DYtčka, P S O
RGå L H
. č/měV LQN
3URQ i M
HP ] Dřt] E\ W
X
( % HQ HãH S
O
RGå L H
9.500 Kč/měs.
3URQ i M
HP E\ W
X
39 : RO
NHURYD P
S EH] Yê W
DKX
6 000 Kč/měs.
3URQ i M
HP E\ W
X
39 : RO
NHURYD
P S EH] Yê W
DKX
9 500 Kč/měs.
Kompletní nabídka v kanceláři
. 2 0 ( 5 Č1 Ë 1 ( 0 2 9 , 7 2 67 ,
1 2 9 ,1 . $ 3URGHMYê UKDO
\ VNDQ F SURVW
R
U\ VNO
DG\ DSRGNUE\ W
HP YSUům. čiVW
L 39 = 3
FHO
NHP
P Q X W
Q p GRNRQ čRYDFt SUiFH
. č
1 2 9 ,1 . $ 3URGHM
SDW
URYp ] GěQ p Yê UNDQ F
DVNO
DGEX GRY\ YSUům. čiVW
L 39 = 3FHO
NHP
P Q iNOYê W
DK
NJ
. č
1 2 9 ,1 . $ 3URGHM
] DYHGHQ pSL YQ L FHYFHQ W
UX
Q iP 7 * 0
P P RP HQ W
iO
Q ě pronajato.
& HQ D
3URGHMNRP SO] UHNRQ VW
UčW
\ řpodl. čL Q å RYQ tKR
GRP X V E\ W
RYê P L M
HGQ UHVW
DX UDFt YLQ iUQRX
YLW
RW
pNRX DGYěP DREFKRG\ YKLVW
RULFNpP FHQ W
UX
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov
P
P
P
P
P
P
P YSUům. čiVW
L 39
Cena dohodou
3URQ i M
HP REFKRGX
P YFHQ W
UX 39
suterén
15 000 Kč/měs.
3URQ i M
HP REFKRGX
P 3URVW
ějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
3URQ i M
HP
P YVX W
HUpQ X FHQ W
UD39
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
. č
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
32 = ( 0 . < 35 2 ' ( ' REURFKRYVWSR] NRP SO,6 [
P
550 Kč P
Kostelec na Hané či VW
VW
SR]
P
. č P 1 È â 7,3
VřHVRYLFHSDUFHO
D P
. č
$ O
RM
] RYSDUFHO
D
P
. čP
+O
X FKRY P
. č
. RVW
HO
HFQ D+ DQ p
P
. čP 1 È â 7,3
Kompletní nabídka v kanceláři
* $ 5È ä (
3URGHM
Q DGVW
DQ GDUW
Q tJDUi å H P
HO
9 ( = 6 GDO
ã t] DEH]S RGYěW
UiYiQ t
39 X O3RG. RVtřem
. č

ZZZ U
HDO
LW
\F ] QH W

0 DVDU\ ND

3 URVW
ějov

(nad cukrárnou Florida)

W
HO
P RELO

HP DLO SURVW
HM
RY# SDW
ULRW
UHDOLW
\ F]
ZZZ 3$ 7 5 , 2 7UHDO
LW
\ F]

NÁŠ TIP
5'
D ± 79 2 5 2 9 ,& ( RNU39
ŘDGRYê
D
ã L URNê SUůM
H]GQ DGYůU% \ W
L KQ HGRE\ YDW
HO
Q ê 9 KRGQ ê NUHNRQ VW
UXNFL DUR] ã třHQ tGR
SRGNURYt 3R] HP HN
P
& HQ D
. č

5 ' FKDOXSD0 \ VOHM
RYLFH 7HO
' L VSR] L čně
] DVWSORFKD
P ] D
KUDGD P GREUê VW
DY
Cena : 650.000,- Kč
Rodinný důP
3O
X PO
RY ' YRX SRGO
DåQ t částečně
SRGVNO
HSHQê SURVNO
HQi YHUDQGDVYê KO
HGHP Q DU\EQ tND
přtVW
X SHP Q D] DKUDGX
P 9RGDREHFQ t HO
9 Ò 7 Q DW
X Ki SDO
L YD HONRW
HOSO
\ Q X GRP X ,KQ HG
k nastěKRYiQ t
& HQ D
. č
Rodinný důP
. RE\ O
Q Lčky, GYRX E\ W
RYê FK
M
HGQ RW
NiFK
D
SR YěW
ã L Q RYp UHNRQ VW
UXNFL
SO
DVW
RYi RNQ D NRW
HOSO
RYRX Ft SRGO
DK\ YQ L W
řQ t RP tW
N\
Q RYp NX FKO
L Q N\ . GRP X SřL O
HKO
ê GYRUHNVNůlnou
Q DYD]X M
H Q D SR] HP HN ] DKUDG\ & HO
NRYi Yê P ěra
SR] HP Nů P .
Cena: 1.650.000 Kč

Rodinný důP NN . O
HQ RYLFH - samostatně VW
RM
tFt
Q RYRVW
DYEDVJDUiå t W
HUDVRX YNO
L GQ pčiVW
L REFHSO
\ Q Ò 7
W
HSO
RY] GX ã Q pY\ W
iSěQ t] NUEX GRYãHFKP tVW
Q RVW
t ] DVW
SO P ] DKUDGD P . % O
Låã tLQIRUP DFHY5 .
Restaurace Vyškov, VH ] DKUDGQ tP SRVH]HQ tP D
O
X [ X VQtP E\ W
HP
VSULYiW
Q tP ED]pQ HP NDSDFLW
D
P tVW
X YQ L W
ř Y] DKUDGě
Yê čHS X GtUQDJULO3URGHM
včetněYQ L W
řQ tKRY\ EDYHQtUHVW
DXUDFHDE\ W
X 9HO
P L GREUê
stav.
Cena: 5.000.000 Kč

VH] DKUDGRX 9 tFRY = 3
P : $ ) HO SO
\ Q YRGD
& HQ D
. č

Prodej podsklepené rekreační chaty se
] DKUDGRX 6W
UDå LVNR V přt] HP t SRNRM
HVW
H
UDVRX YSRGNURYt SRNRM
HVYHUDQ GRX 3URGHM
včetněYQ L W
řQ tKR] Dř.
Cena 495.000 Kč

Q iP 7 *

RD – PRODEJ

NÁJEMNÍ DŮM – PRODEJ

3URGHM5 '
P ] DKU

Po - Čt:

Nabízíme:

1 2 9 ,1 . $ 5 '
VH] DKUDGRX 39
- Riegrova, FL KO SDW
U SRGVNO Yã H P
HOSO
\ Q : $ )
. č

Prodej přt] HP 5 ' N UHNRQ VW
U PV-L KRVORYDQ VNi Q \ Q t REFKRGQ t SURVW
RU\
6/ ( 9$
. č

Pavel Salaj
1 i P 3DGO
ê FKKUGLQ ů 6, Prostějov
W
HO
HP DLOSDYHOVDO
DM
# TX LFNF]
ZZZ UHDO
LW
\ VRVF]

1iM
HP Q tGům s komerčními prostory Prostějov,
YFHQ W
UXP P ěVW
DVGYRUQtP W
UDNW
HP Y 1 3 NRP HUčQ t
SURVW
RU\ VQ iNO
DGQ tP Yê W
DKHP GR 33 P REFKRG
VYê O
RKRX
P YãHYSURQ iM
P X 9H 1 3 E\ W
ůo
Yê P ěUiFK P
P
P
P D P . Ve
1 3P Rå Q RDGDSW
RYDW
SůGQ tSURVW
RU\ 9 SřtSDGě] iM
PX
RGDO
ã tL Q IRUP DFHQ iM
HP Q tVP OYê Q RVYQ L W
řQ tGLVSR] L FH
DW
G Q iVSURVtP NRQ W
DNW
X M
W
H
& HQ D
. č

NOVINKA!

% \ W - = U] DYpKR 39
7HO
' UXå VW
HYQ t E\ WSDQ HOGůP L E\ WSR NRP
SOHW
Q t UHNRQ VW
UXNFL SDW
UR
Cena : 1.050.000,- Kč

6W
X GHQ W
VNi 39
7HO
' UXå VW
HYQ t E\ WSREOtå FHQ W
UD ,,, SDW
UR
P FL KOD 3ůYRGQ t VW
DY = DKUiGNDNHJULOR
Yi Q t DSRVH] HQ t FHONRYě v domě E\ W
ů.
& HQ D
. č

35 2 1 $ % Ë = ( - Ë & Ë 9 ( â . ( 5 e
6/ 8 ä % < = ' $ 5 0 $

% \ W 9RGQ t 39
7HO
' UXå VW
HYQ t FL KO
RYê E\ W P YFHQ W
UX P ěsta,
půYRGQ tX GUåRYDQ ê VW
DY) UDQ FRX ] VNpRNQ RQ D
M
L KGR] DKUDG\
Cena : 990.000,- Kč

BYTY – PRODEJ

% \ W 0 R] DUW
RYD 3URVW
ějov
29
P Y 1 3 SDQ HO
RYpKR GRP X SR FHO
NRYp
UHNRQ VW
UXNFL E\ W
X L GRP X = GěQ p M
iGUR NX FK\ ňská
O
L Q NDQ DP tUX . O
L GQ i O
RNDO
LW
DEO
t] NRFHQ W
UD
& HQ D
. č
% \ W 3URVW
ějov, nám.Spojenců, ' %
P Y
1 3FLKO
RYpKRGRP X SO
DVW
RYi RNQ D SůYRGQ tVW
DYL KQ HGN
nastěKRYiQ t
& HQD
. č
% \ W 3URVW
ějov, Vápenice Y2 9
P Y 13
FL KO
RYpKRGRP X YFHQ W
UX P ěVW
D 3URVW
RUQi NX FK\ Q ě s
URKRYRX NX FKO
L Q NRX VYHVW
DYěQ ê P L VSRW
řHEL čL P \ čka,
VSRUiN O
HGQ L FH [ NRX SHO
Q DVZF SO
RYRX Ft SRGO
DK\
YREê YDFtP SRNRM
L NUE 9\ W
iSěQ t řHãHQ RVDP RVW
DW
Q ê P
SO
\ Q RYê P NRW
O
HP
& HQ D
. č
3URGHME\ W
X
3URVW
ějov, V. Špály ' %
P,
Y 1 3 SDQ HO ] DW
HSO
HQ t SO
DVW
RYi RNQ D 1 HSUůFKR] t
SRNRM
H YHO
Ni NRP RUDDO
RGå L H % \ WM
HYSůYRGQ tP
stavu.
Cena: 950.000,- Kč
% \ W 3URVW
ěM
RY - = U]DYpKR ' %
P Y
1 3 SDQ HO
RYpKR GRP X SO
DVW
RYi RNQ D Q RYp SRGO
DK\
Q RYi NRX SHO
Q D VH VDQ L W
RX ] Gěné jádro, vestavěné
skřtQ ě L Q W
HUQHW: L IL NDEHO
RYi W
HO
HYL] H O
RGå L H Q RYê
Yê W
DK ] DW
HSO
HQ t YHO
Nê VNO
HS P P Rå Q RVW
SURQ iM
P X čL
GRNRX SHQ t JDUiå HGR P RGGRP X SURGHMP Rå Q ê V
Y\ EDYHQ tP
Cena: 1.490.000 Kč
% \ W 3URVW
ěM
RY 9 2 X W
UDW
\ ' % Y 13 P
& HQ D
. č

BYTY – PRONÁJEM

3URQ i M
HP E\ W
X
NN3URVW
ějov, Krasická
P Y 1 3 Q RYRVW
DYED 1 H]Dřt] HQ ê L KQ HG N
nastěKRYiQ t
Cena: 6.000 Kč EH] LQNDVD
3URQ i M
HP E\ W
X
3URVW
ějov, E.Beneše
P Y 1 3 SDQ HOO
RGå L H 1 H]Dřt] HQ ê L KQ HG N
nastěKRYiQ t
Cena: 6.000 Kč EH] LQNDVD

Pracovní doba:
Pá:

Byty prodej Prostějov:
2 NUX å Q t GUXå VW
HYQ t FL KO
RYê
P
SDW
UR
EDONRQ VNOHS SODVW
RYi RNQ D VDP RVW
DW
Q p SO\Q RYp
W
RSHQ t RULHQ W
DFHYê FKRG] i SDG Q t] Np P ěVtčQ t Q i
NODG\ NROHP GRP X RKUDQ L čHQ ê SR] HP HN NUiVQ p
NO
L GQ pP tVW
R
& HQ D
. č
Čelechovice na Hané, okr. ProstěM
RY GUXå
VW
HYQ t SDW
UR FL KOD P Q RYi NX FK OLQ ND
SO
DVW
RYi RNQ D VDP RVW
DW
Q p SO
\ Q RYp W
RSHQ t DRKřev
YRG\ VNO
HS NE\ W
X SřL Q i O
Hå tJDUiå D] DKUiGNDP Rå
Q RVWRNDP å L W
pKRSřHYRGX GRRVREQ tKRYO
DVW
Q L FW
Yt
Cena: 950.000,-Kč
Byty pronájem Prostějov:
( . Ui O
tND P SDQ HOORJJL H SDW
UR Gům
SRNRP SOHW
Q t UHNRQ VW
UXNFL YROQê RG
& HQ D
. č/měVtF Q i M
P \ NDX FH
% â P HUDO
D SDQ HO SDW
UR P ORJJL HGům
SRFHONRYp* 2 L KQ HGYROQê
Cena: 6.500,-Kč/měsíc včetně energií
Domy prodej:
5'
2 KUR] LP řDGRYi SDW
URYi ] HP ědělská
usedlost ve střHGX REFH SR] HP HNFFD
P
průM
H] G KRVSRG SřtVW
DYE\ X ] DYřHQ ê GYůUD] DKUD
GD HO
9 VW
X GQ D å X P SD SO\Q W
RSHQ t SO\
Q RYp ~ VW
řHGQ t : $ ) Q X W
Q i UHNRQ VW
UXNFH L KQ HG
volné.
Cena: 990.000,-Kč
5'
0 RVW
NRYLFHRNU3URVW
ějov, samostatně
VW
RM
tFt SDW
URYê VSRGNURYtP FL KORYp] GLYR Q HSRG
VNOHSHQ ê VHGORYi VW
řHFKDRULHQ W
DFHQ DM
L å Q tVW
UDQ X
DůP SURã HOFHONRYRX YQ L W
řQ t UHNRQ VW
UXNFt RNQ D
a dveřH ( 8 5 2 YQ L W
řQ t UR] YRG\ OHONW
řL Q D YRGD
RGSDG\ RP tW
N\ SRGODK\ SORYRX Ft GODå ED W
R
SHQ t HOSřtP RW
RS\ NX FK\ ňVNi OLQ NDVYHVW
DYEDP L
OHVSRUiN P \ čka, pračND NRX SHOQD YDQ D : &
NUERYi NDP Q D VW
řHFKDQ RYp NUDY\ DODW
ěQ t . GR
mu přL Q i OHå t GYRUQt W
UDNWVSřtVW
DYEDP L D] DKUDGD
X P tVW
ěná přHVFHVW
X FFD P . OLGQ p P tVW
RX SUR
střHGREFH
& HQ D
. č
RD Bedihošť (hrubá stavba), řDGRYê NRQ FR
Yê ] H SRGVNOHSHQ ê ] DVW
SO P ] DKUDGD
P VHGORYi VW
řHFKD 3řt] HP t SURVW
RUSUR Q H
E\ W
RYRX čL Q Q RVWGYě P tVW
Q RVW
L VHVRF ] i ] HP tP
[ : & JDUiå , SDW
UR E\ W
RYê SURVW
RU
VRF
] i ] HP t [ EDONRQ ( O
9 VW
X GQ D3O\Q ND
Q DOL] DFHDREHFQ t YRGDSřHGGRP HP 6W
řHGREFH
L KQ HGYROQp
& HQ D
. č

% \ W ) UDQ FRX ] VNi 39 7HO
2 VREQ t YODVW
Q L FW
Yt SDQ HO GůP L E\ WSR
NRP SOHW
Q t UHNRQ VW
UXNFL SDW
UR
Cena: 1.500.000,- Kč

% \ W ' ROQt 3URVW
ěM
RY 7HO
2 VREQ t YODVW
Q L FW
Yt SDQ HO SDW
UR ã DW
Q D Yê
W
DK % \ W
YX GUåRYDQ pP VW
DYX
& HQ D
. č

2 VW
DW
Q t
3 URGHMSR] HP NX 2 KUR] LP FFD
P
[ P ] DKUDGDVYHONRX VW
RGRORX GREUê VW
DY
YKRGQ p Q DGtOQX VNODG YFHQ W
UX REFH VtW
ě u po] HP NX P Rå Q RVW
RNDP å L W
pYê VW
DYE\ 5 '
Cena: 490.000,-Kč
3URQ i M
HP JDUi å H5 HM
VNRYD 3URVW
ějov, řadová,
YX ] DYřeném areálu.
Cena 1.000,-Kč/měsíc
Prostějov pronájem nebytových prostor v severní okrajové části města, přt] HP Q t ] GěQ ê RE
M
HNW P YM
H] G W
RSHQ t SO\Q RYp HO
9
(přtNRQ
$ YRGD RGVW
DYQ i SORFKDSřHGEX GR
YRX FFD P YROQp RG
YKRGQ p M
DNR
Yê UREQ t SURVW
RU\ Q HERVNODG
& HQ D
. č/měVtF HQ HUJLH
32 6. < 7 8 - ( 0 ( . 5 È 7 . 2 ' 2 % e
PŮJČ. < 2 35 2 7 , = È 67$ 9 Ě 1 ( 0 2 9 ,
72 67 , 3( 1 Ë = ( ' 2
35 $ & ' 1 Ů

www.kk-reality.com

◘ 3 URGHMQ RYRVW
DYE\ 5 '
NN
YH9 UDKRYL FtFK 1 \ Q t KRW
RYi KUX Ei
VW
DYED ' RNRQ čHQ t P Rå Q R GOHSři Q t
NOLHQ W
D2 E\ W
Q i SORFKD FFD
P
] DKUDGD P 9 M
H] G] H] DGX
Cena po dokončHQ t
. č
◘ 3 URGHM5 '
VW
HUDVRX
v
% URGNX X . RQ L FH ' ům je po
NRP SOHW
Q t UHN = DKUDGD
P
YM
H] G\ NUi VQ p SRGVNOHSHQ t OHW
Q t
NX FK\ ň.
Cena 1.660.000,-Kč
◘ 3URGHM 5 '
Y 3O
X PO
RYě,
] DVW
DYěQ i
P ] DKUDGD P Q X W
Q i
UHNRQ VW
UXNFH 1 RYi FHQ D
. č
◘3URGHM
5'
D Y' RO
RSO
D] HFK
u Pv. [ J DUi å 3ěNQ ê YHONê
Cena 1 655 000 Kč

CHATA – PRODEJ

& KDW
D$ O
RM
] RY = GěQ i SRGVNO
HSHQ i Y NO
L GQ p
rekreačQ t REO
DVW
L Y EO
t] NRVW
L O
HVD Q D URYLQ Q pP
SR] HP NX
P YO
DVW
Q tVW
X GQ DHO
1 RYi FHQ D
. č

NEBYTOVÉ PROSTORY
ProstěM
RY2 O
RP RX FNi 1 3
P vhodné jako
VNO
DGRYDFt SURVW
RU\ Q HERSURVW
RU\ SURO
HKNRX Yê UREX
. RP SO
HW
Q tP VRFL iO
Q tP ] i] HP t ã DW
Q \ X P ê YiUQDZF
Q iNO
DGQ tYê W
DK
Cena: 400,- Kč/m /rok

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
' UåRYLFH 3URGHM SR] HP Nů určHQ ê FKSUR VW
DYEX
5' L Q å HQ ê UVNp VtW
ě Q DKUDQ L FL SR] HP NX Yê P ěra
Cena: 1600,- Kč/m
SR] HP NX
P.
Plumlov-Lesnická 3URGHMSR] HP NX X Učeného na
VW
DYEX 5' L Q å HQ ê UVNp VtW
ě Q DKUDQ L FL & HO
NYê P ěra
Cena: 900,- Kč/m
FFD
P.
$ O
RM
] RY 3U
RGHM
SR]HPNX Q D] DčiW
NX REFH$ O
RM
] RYX U
čeného
~ ] HPQ tP SO
iQ HP NYêVW
DYEě5' & HO
NRYi YêPěU
D Pð
3U
RGHM
PRåQ ê SRčiVW
HFK
Cena:650,-Kč/m²

POPTÁVÁME:
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice,
' UåRYLF H9UDKRYLF H0 RVWNRYLF H8 Učice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pronájemnebytovýchprostorcca60-70m2–prodejna
zahrádkářských potřeb
• Restaurace v Prostějově
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• 3R] HPHNSURYê VWDYEX JDUiå tDSDUNRYi Q tQ i NO
DG Q tF K
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.

3URQ i M
HP
- = U] DYpKR 39 7HO
,, SDW
UR GůP L E\ WSRNRP SOHW
Q t UHNRQ VW
UX NFL
E\ WY\ EDYHQ Q RYê P Q i E\ W
NHP
& HQ D
. č/měs.vč.ink.
% < 7< 35 2 1 È -( 0
. č LQN
. č vč.ink.
. č vč.ink.
. č LQN

Q F FHQ W
UX P
Q S 7\ O
RYD 39
] S % HQ HãH39
Q F 9UFKO
LFNpKR 39

◘ 3 URGHMFLKORYp
KR E\WX
v
RVREQt P YO
DVW
QL FW
Yt 0 RU
DYV
Ni
ORGå L H SřtVW
XSQi
] RE SRNRM
HL ]
ORå QL FHP
3 ěNQêYH ONêE\W
Cena 1 499 000,-Kč
◘ 3URGHM' %
Y FLKO
RYpP GRP ě,
P 6W
X GHQ W
VNi & HQ D
. č.

32 = ( 0 . <
' UåRYLFH
P
2O
ã DQ \
P
St.p. Lešany,
P,
Bedihošť, P

. č/m
1.000,- Kč/m
. č/m
1.100,- Kč/m

1 ( % < 72 9 e 35 2 672 5<
* DUi å ä HUDQ RYVNi
KancelářH9RGQ t
* DUi å ' UåRYLFH

. č/měs.
. č/měV LQN
. č

Širokánabídkakanceláří, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

5 ( $ / ,71 Ë . $ 1 & ( / È Ř
Svatoplukova č. 60, Prostějov
W
HOID[
P RELO
HP DLOYHM
P RO
D# HP DLOF]

Z Z Z UHDOLW
\ YHM
P RODF]
3RVN\ W
RYDQ pVO
X å E\ Q Dã tNDQ FHO
i ře:
] SURVW
řHGNRYi Q t SURGHM
H
DSURQ i M
P X Q HP RYLW
RVW
t DE\ W
ů
NRP SOHW
Q t SUiYQ t VHUYLV
] Q DOHFNp SRVX GN\ Q HP RYLW
RVW
t SUR
přHYRG SR] ůVW
DORVW
D~ YěU\
] SUDFRYi Q t GDňRYê FK] i OHå L W
RVW
t
VSRM
HQ ê FKVSURGHM
HP Q HP RYLW
RVW
t
] SURVW
řHGNRYi Q t ~ YěUX DSRM
Lã W
ěQ t
NRQ ] X OW
DFHDSRUDGHQ VNi čL Q Q RVW
YREODVW
L Q HP RYLW
RVW
t ] GDUP D

Aktuální nabídka:

5'
8 Učice
3URGHMURGLQ Q pKR GRP X
Y RE
FL 8 UčL FH Sřt] HP Q t Q HSRGVNOHSHQ ê
důP W
RSHQ t O
RNi O
Q t Q DSO
\ Q RKřHYYRG\
HOERM
O
HUNRX SHO
Q D: & REHFQ t,6 P Rå
Q RVWUR] ã třHQ t GR SRGNURYt P DOê GYůr,
YRO
Q ê SRGRKRGě. Cena: 445.000,-Kč

Rekreační objekty
3URGHMFKDW
\
% ělecký mlýn-Bílovice, přt
] HP Q t GřevěQ i VNDP HQ ê P ] i NODGHP ] DVWSORFKD
P Y\ W
i SěQ t Q DW
X Ki SDOLYD HO
9 YR
GDQ RYi YUW
DQ i VW
X GQ D P VX FKp: & RSORFH
Q ê NUDM
RYê SR] HP HNčW
YHUFRYpKRW
YDUX RYê P ěře
P P Rå Q RVWUR] GěOHQ t Q D VDP RVW
DW
Q p
SDUFHO\ Y] URVW
Op VW
URP \ DNHřH RULHQ W
DFHM
Lå Q t
Cena:400.000,-Kč

1 HW
X ã LO
RYD 3URVW
ějov
7HO
0 RE
( P DLOLQ IR# NN UHDO
LW
\ FRP
% \ W 2 NUX å Q t 39 7HO
' UX å VW
HYQ t ] Yê ã HQ p Sřt] HP t
P , lodå L H9 VRX čDVQ pGREě SUREtKi UHNRQ VW
UX NFH
domu..
& HQ D
. č

0 L FKDHO9HM
P ROD

◘ 3 URGHMFLKO
RYpKRE\ W
X
Y2 9
SDW
UR EDONRQ SěNQ ê E\ W
1 RYi FHQ D
. č
◘ 3URGHMFLKO
RYpKRE\ W
X
Y2 9
SDW
UR P YHONê SěNQ ê
& HQ D
. č
◘ 3 URGHME\ W
X
Y 2 9 SDW
UR
EDONRQ
& HQ D
. č
◘ 3 URGHME\ W
X
SDW
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. č vč. ink.

5'
% URGHNX 3URVW
ějova - Sněhotice
Prodej samostatně VW
RM
tFt W
řtSRGO
DåQ t Q RYR
VW
DYE\ 5' VE\ W
RYRX M
HGQ RW
NRX
REHFQ t
,6 SR] HP HN P ] DKUDGDYM
H]GQ DSR] H
P HN JDUiå Q X W
Q pGUREQ pGRNRQ čHQt VW
DYE\
L KQ HGYRO
Q ê
1 RYi FHQD
. č
& KDO
X SD± = Gětín
SURGHMFKDO
X S\ YREFL = GěW
tQ RYHO
L NRVW
L
EH] SřtVO
X ã HQ VW
Yt P Rå Q RVW
UR] ã třHQ t
pěNQ ê GYůUVYM
H] GHP RNUDM
REFHNO
L GQ i
či VWL KQ HGYRO
Q p & HQ D
. č

1iM
HP Q tGůP ± 3URVW
ějov
3URGHMQ i M
HP Q tKR GRP X Y FHQ W
UX
Prostějova, jedná se o čW
\ řSRGODå Q t UR
KRYRX EX GRYX
1 3 Q HE\ W
RYp SUR
VW
RU\ FFD P
1 3 E\ W
RYê FK
M
HGQ RW
HN [
[
[
SRSURGHM
L YROQp E\ W
M
HGQ RW
N\ GDOãt GR
GYRX OHWQ HE\ W
RYpSURVW
RU\ YROQpL KQ HG
Cena dohodou v RK

1iM
HP Q tGům v Prostějově
3URGHMQ i M
HP Q tKR GRP X Y FHQ W
UX
ProstěM
RYDV E\ W
RYê P L M
HGQ RW
NDP L
[
[
[
P ěVW
VNp L Q å H
Q ê UVNp VtW
ě, na něNW
HUêFKE\ W
HFKQ X W
Q p
P HQ ã t RSUDY\ SRSURGHM
L Yã HYROQp
Cena: 4.150.000,-Kč
5'
1 ěmčice nad Hanou
3URGHM
URGLQ Q pKRGRP X
Y1 ěmčL FtFK
nad Hanou, okr. ProstěM
RY1 HP RYLW
RVW
M
H
SRFHO
NRYpUHNRQ VW
UXNFL VP Rå Q RVW
t UR] ã t
řHQ tGRSRGNURYt 2 EHFQ t,6 YRO
Q ê SRGR
hodě. SLEVA- nová cena: 690.000,-Kč
5'
2W
DVO
DYLFH
SURGHMGYRX SRGO
DåQ tKR URGLQ Q pKR GRP X
VE\ W
RYRX M
HGQ RW
NRX
P SRčástečQ pUHNRQ VW
UXNFL W
RSHQ t O
RNiO
Q t Q DSO
\ Q
REHFQ t L Q å HQ ê UVNpVtW
ě P HQ ã t GYůUL KQ HGN
E\ GO
HQ t čiVW
NX SQ t FHQ \ P Rå Q RX KUDGLW
YH
VSO
iW
NiFKEO
L å ã tL Q IRUP DFHY5.
SLEVA- nová cena: 690.000,-Kč
5'
± Čelčice
NUDM
Q t řDGRYê P HQ ã t 5 ' VE\ W
RYRX M
HG
Q RW
NRX
YHVW
řHGX REFHVP Rå Q RVW
t
UR] ã třHQ tGRSRGNURYt 9 M
H] GGRGRP X D
Q DSR] HP HN P DOê GYRUQt W
UDNW2 EHFQ t
,6 Q X W
Q i FHONRYi UHNRQ VW
UXNFHGRP X
6/ ( 9$ 1 RYi FHQ D
. č

Vykoupíme RD v PV
DEOt] NpP RNROt X Učené
k rekonstrukci a nebo demolici
GR
W
LV . č ± SODW
ED
v hotovosti. Případné dluhy
DH[H NX FHY\S ODW
tP HDY\ řídíme.

Potřebujete hypotéku
na důP Q HERE\ WLGUX å VW
HYQ t"
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyřídíme !
] GDUP D

Rodinné domy:
RDBrodekuPV,Prodejčást.
podsklepeného, řadového
URGGRP X RGYRX SRGO
DåtFK
o vel. 4+1 s dvorkem a teraVRX 0 Rå Q RY\ X å tW
LM
DNRGYRX JHQHUDčQ t
9\ W
iSěQ tM
H~ VW
řHGQ tQ D73D] HP Q tSO
\ Q REHFQ tYRGR
YRGNDQDO
L ] DFH
Cena:1.190.000Kč
Prostějov-prodejřDGNRQ FRY
M
HGQ RSRGO
Då GRP X X O
7RYDčRYVNpKR
VP Rå
Q RVW
t UR] ã třHQt GRSRGNURYt
Po částeč UHNRQ VW
UDP RGHUQL ] DFL Q RYi NRX SHO
QD
YHãNHUpUR] YRG\ SRGO
DK\ 9\ W
iSěQ t M
HO
RNiO
Q tQ D
] HP Q tSO
\ Q YHãNHUp,6 = DGRP HP VHQ DFKi] tW
HUDVD
DP DO
i ] DKUiGND
SLEVA!1.650.000Kč
Prostějovičky - prodej řad. neSRGVNO
HS 5' R 1 3SRUH
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L
V
JDUiå t ( O
9 ~ VW
ř.
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tSURGHM
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HL RUQi
půGD P
SLEVA!cenakjednánívRK
Prostějov-prodejrohovéhoRD,v
13M
HVtGO
RIL U
P\ DSU
RVW
RU
Qi
JDU
iå YRE\ W
Q pP SRGNU
RYt E\ W
NNYã L U
ã tP FHQW
U
X Pěstapo
FHO
NRYpU
HNRQ VW
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p,6Y\W
iSQ D] HP SO
\ Q SO
DVW
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DPL FNpGO
DåE\ DSO
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U
YDOE\ GO
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R
IL U
P\ NDQFHO
iřHRU
GLQ DFHSU
RGHM
Q D & HO
NRYi YêP ěra
SR]HPNX
P
Cena:kjednánívRK
39 % RåHQ\ 1 ěmcové, prodej
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CenakjednánívRK.
Studenec-prodejřad.jednopodO
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Hačky-prodejsamost.stoj.jednoSRGO
DåQ tKR5'
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Byty - prodej
Prostějov Vrahovice - Prodej
Q RYpKR] GěQ pQ pKRSRGNURYQ t
KRE\ W
X NNYE\ W
RYpP GRPě
VH E\ W
\ RYHO P % \ W
RYê
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O
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RS\
LQ W
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NRX SěSDUNRYDFtKRPtVW
DYHGYRře.
& ( 1$ Y5.
Prostějov,Sídl.svobody-prodej
E\ W
X 29
Sřt] HPtYê Pěra
P % \W
RYê GůP M
HSRUHYL
W
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HSOIDViGDSO
DVW
okna,novéstupačN\ % \ W
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DYX EH] O
RGåL H
SRNRM
HVLW
X RYiQ \ Q D] iSDG SLEVA!kjednánívRK
1 DEt] tP H' % NNVH] DVNO
H
Q RX O
RGå Lt SREO
tå FHQ W
UD
města. % \ WVHQ DFKi] t YH
S S YFL KORYpP GRP ě
EH] Yê W
DKX 3ěNQ ê E\ W
R& 3 P EDO
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P
1 RYi NX FK\ O
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DVW
RYi RNQ DSDUNHW
\ DGO
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Cena:1640000,-Kč
Byty - pronájem
Prostějov-pronájempěkného
E\ W
X YH] Gěném domě, ul.
9UDKRYLFNi RYHO
SD
W
UR Yê P ěUD P YODVW
Qt
SO
\ Q RYpY\ W
iSěQ t RNQ DVLW
X RYDQi Q D] iSDG
Cena:6.600,-Kč/měs. včetněinkasa
Prostějov-Pod Kosířem,
pron. bytu
YSřt] HP t
] GěQ pKRGRP X YO
DVW
Q t
Y\ W
iSěQ t GYRUHN
Cena: 5.000,- Kč/měV LQN
Prostějov SURQ iM
HP E\ W
X
X Oâ iUND SDW
UR Yê
měUD P SO
DVWRNQ D
Y\ EDYHQRSO
\ Q VSRUiNEH]
EDONRQ X W
HO OLQ ND L Q W
HUQ HW
,Q IRV
& HQD
. č/měs. včetněinkasa
1 HE\ W
RYpSURVW
RU\
Pronájem nebyt. prostor na ulici
' RO
Q tRSRGOSO
RãH
P
1HE\ W
SURVW
RUVHVW
iYi ] PtVW
Q RVW
LR
Yê PěřH P D] i] HPtRYê PěřH P 1X W
Q RGRNRQ čL W
LQ W
HULpUDW
RSRGO
DK\ SRGKO
HGVW
URSX DVRF ] Dřt] HQt 0 Rå Q RVW
SDUNRYiQ tSřHGREM
HNW
HP 9KRGQ pSUR] řt] HQtNDQFHO
iřHRE
FKRGX NDGHřQ L FW
YtDS
& HQD
. č/měsíc
Prostějov SURQ iM
HP Q HE\ WSUR
VW
RUX NDQ FHOiřH YSRGQ L N RE
M
HNW
X YFHQW
UX P ěVW
DQ DSURW
L 2'
3ULRU. DQFHOiřVHQ DFKi] tYH,,
patřHYê P ěUD P NX FK\ ňVNê NRX W: & ( OHNW
URP ěr
je společQ ê SřepočHW0 Rå Q RVW
SURQ iM
P X SDUNRYDFtKR
& HQD
. č/měV LQN
P tVW
DYHGYRře.
* DUi å H SURGHM
Prodej samost. stoj. trojgaráå HQ DYO
DVWSR] HP NX Yê P ěUD P RSORFHQ ê YREFL
' UåRYLFH 9HãNHUp ,6 VHQ D
FKi] tSřHGSR] HP NHP 2 EM
HNW
M
HP Rå Q RY\ X å tW
SURJD
Uiå RYiQ t VNODGRYiQ tDSR~ SUDYiFKL SURGUREQ RX Yê UR
EX GtOQDDS
Cena: 500.000,- Kč

Reality

11. ledna 2010

Uzávěrka

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27,
www.ackoreality.cz
zelená linka: 800 107 014
PRO NAŠE KLIENTYHLEDÁME :
FKDW
X YRNRO
t6W
U
DåLVNDG R
. č
E\ W
Y2 9
Y] iSDG Q tčiVW
L3U
RVW
ějova
BYTY:
3+1Krasická,2 9 FLKO
D S P [ J DUiå RYpVW
iQ t
2200000,-Kč
Byt 3+1 Moravská VORG å Lt 2 9 FLKOD S P
ORG å LH
1 400 000,- Kč
Byt 3+1, Šárka, ' % SDQ HO P
SDW
UR
E\ W
M
HEH] YěW
ã tFK~ SUDYY] DFKRYDOpP VW
DYX
SODVWRNQ D
1 100 000,- Kč
Byt 1+1 Kotěrova, 2 9 FLKOD S
P SR
UHNRQ VW
UXNFL
870 000,-Kč
Byt 2+1 Fanderlíkova, ' % FLKOD S P G ůP
SRUHNRQ VW
1 150 000,-Kč
Byt 1+kk Cyrila Boudy, 2 9 FLKOD 1 3 P
Sleva! 750 000,- Kč
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 3+1 Čelechovice n./H.,
v přt] HP t 5 '
P či VW] Dřt] HQ ê EDO
NRQ
SO
DVWRNQ D P Rå Q RVW
Y\ X å LW
t ] DKUiG N\ DJ ULO
X
] DG RP HP SDUNRYi Q t
7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1 Sídliště svobody, P VH
zařt] HQ tP NOLG Q i ORNDOLW
D
7 500,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1 E. Beneše, P ORG å LH
8 500,-Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

RD 5+1 Vrahovice se zahradou, pR]
P RE\ W
Q i SORFKD P NDQ DOL]DFHSO\Q HO
2
9 SUůM
H] G NSDUNRYi Q t 3RUHNRQ VW
UXN
FLLKQ HG NE\ G OHQ t SLEVA! 2 940 000,- Kč
RD 6+kk, ) DQ G HUOtNRYD NRODX G DFH
Q DG VW
DQ G DUG Q t UHNRQ VW
UX NFH
Y] URVW
Oi
] DKUDG DVED] pQ HP J DUiå [ SDUN VW
iQ t
NOLG Q i ORNDOLW
D
Cena v RK

Volejte: 723 335 940
1+kk M. Pujmanové P
1+1 E.Beneše 2 9 P ORG å LH
2+1 Dolní OV
2+1 Dolní P 2 9 SRUHN
DOMY

630.000Kč
750.000Kč
990.000Kč
1.195.000Kč

350.000Kč
690.000Kč
765.000Kč
890.000Kč
980.000Kč
695.000Kč
1.250.000Kč
1.490.000Kč
1.550.000Kč
1.650.000Kč

Fanderlíkova 10, Prostějov
Email: info@asistent-reality.cz
585 330 851
777 867 858, 733 158 566

je vždy

NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:

ve čtvrtek

www.asistent-reality.cz
1+KK, 1+1
1+KK E. Beneše, 34 m2
1+KK Krasická, 36 m2
1+1 Resslova, 29 m2
1+1 E. Beneše, 34 m2
1+1 Dolní, 34 m2
1+1 Šmerala, 34 m2
1+1 Krasická, 45 m2

1+kk Vápenice 35m2 po rek.
4.000Kč+ink
1+kk Budovcova
5.000Kč vč. ink
1+1 Šafaříkova SRUHNRQ VW
UX NFL 4.800Kč +ink
1+1C.Boudy FLKO P
5.500Kč vč.ink
1+1 Šlikova Q RYê SRG NURYQ t E\ W 4.800Kč +ink
1+1 Beneše P ORG å LH VNOHS 5.900Kč vč.ink
1+1 Šárka
5.900Kč vč.ink
DYED P 6.000Kč+ink
2+kkVrahovická Q RYRVW
2+kk Krasická nový 55m2 7.000Kč +1.300 ink
2+1 Zrzavého P SRUHN
6.500Kč +ink
2+1 Moravská cihla 69m2
7.000Kč vč.ink
2+1 Vápenice Q RYê E\ W P
7.000Kč +ink
2+1 Vápenice P SRUHN
7.000+ink
2+1Komenská SRFHON UHN
7.000Kč + ink
2+1 Beneše P ] Dřt] HQ ê
7.500Kč vč.ink
2+1 Krokova P ORG å LH
7.200Kč vč.ink
2+1Pecky cihl. po celk. rek.
7.200Kč vč.ink
2+1 Šárka P SRUHN
7.500Kč vč.ink
3+1 Vodní 75m2
5.500Kč+ink
3+1 Spojenců FLKO P
6.000Kč +ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Krasická
1+0 apartmán u centra
1+kk Hvězda P
X KOQ i GUDå t P
Nový RD 4+1 u Konice zařt]

4.200Kč +ink
6.900Kč vč.ink
3.000Kč+el.
5.500Kč+ink
10.000Kč +ink

670.000 Kč
1.100.000 Kč
790.000 Kč
800.000 Kč
800.000 Kč
900.000 Kč
1.240.000 Kč

ve 14.00
hodin

2+KK, 2+1
2+KK Raisova, 48 m2
2+KK Studentská, 58 m2
2+KK Jezdecká, 52 m2
2 NUX å Q t 64 m2
2+1 Raisova, 48 m2
2+1 Šárka, 64 m2
2+1 Dolní, 59 m2
2 NUX å Q t 64 m2
2+1 Janáčkova, 68 m2

990.000 Kč
1.320.000 Kč
1.351.220 Kč
1.060.000 Kč
1.060.000 Kč
1.150.000 Kč
1.110.000 Kč
1.245.000 Kč
1.790.000 Kč

3+KK, 3+1, 4+KK

Volejte: 732 285 189
RD Určice 2 byty 3+1dvůr zahrada 830.000Kč
Chalupa 2+1 Lešany
850.000Kč
RD 4+1 Ruská Prostějov
1.750.000Kč
RD 4+1 Trávnická
2.100.000Kč
RD 2+1Olomoucká SRFHON UHN 2.299.000Kč
PR O N Á J MY

Novinka! RD Biskupice 2+1, ] HP ěG ěOVNi
X VHG ORVWSR]
P KRVSRG i řVNp EX
G RY\
1 990 000,- Kč
RD 4+1 Domamyslice, SR]
P W
R
SHQ t SO
\ Q NUHNRQ VW
UXNFL NO
LG Q i O
RNDO
LW
D
1 370 000,- Kč
5'
6P Uå LFHpo či VW
HčQ p UHNRQ VW
UXNFL
SR] HP HN
P YRG DREHFQ t NDQ DO
L]DFH
SO
\ Q HO 2
9 SřHG ] DKUiG NDVP Rå Q RVW
t
SDUNRYi Q t
950 000,- Kč
RD 2+1 Otaslavice, menší řadový, FLKOR
Yê YRG DREHF å X P SD HO FHO
NRYi SO
RFKDSR]
P
Nyní velká sleva! 450 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim,
P HOYRG D
SO
\ Q X SR] HP NX VW
X G Q D 2 SO
RFHQ R P Rå Q RVW
LKQ HG VW
DYěW
590 000,- Kč
Stavební pozemek Plumlovská,
P HO
VW
X G Q DSO
\ Q X SR] HP NX VRX či VW
tSURG HM
HFKD
W
DDJ DUiå . E\ G O
HQ t LNHNRP HUč Y\ X å LW
t
Sleva! 1 650 000,- Kč

... snadno a rychle !

Volejte: 723 335 940
RD Ondratice
RD 3+1 Kostelec n. H.
RD 3+1 Vřesovice ] DKUDG D
P
RD 3+1 Hačky SRUHN ] DKUDG D
RD 4+1 Ptení SORNQ D] DKUDG DJ DUiå
RD Hradčany SORNQ D J DUiå
RD 4+1 Doloplazy J DUiå ] DKUDG D
RD Brodek u Pv ] DKUDG DJ DUiå
RD3+kk Kostelec SRFHONUHN
RD 2+1 Prostějov SRUHNLQ W
HULpUX

Volejte: 739 322 895
RD 5+kk, Dr. Uhra, SRNRP SO
HW
Q t UHNRQ VW
UXNFL
FHOSO
RFKDSR]
P ] DKUDG D P J DUiå
NUE
Cena v RK

inzerce

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk Joštovo nám. půYRG Q t VW
DY
430.000Kč
1+kk E. Beneše ORG å LH
689.000Kč
1+1 Šárka dům SRUHYLW
650.000Kč
1+1 Krapkova 2 9 FLKOD
Sleva 739.000Kč
1+1 Beneše P ORG å LH
789.000Kč
Nový 2+kk Krasická P
1.279.000Kč
Nový 2+kk Studentská P
1.289.000Kč
2+1 Joštovo nám. FLKO P
740.000Kč
2+1 J.B.Pecky FLKOD
970.000Kč
2+kkOlomoucká P SRFHON UHN1.289.000Kč
2,5+1 S.Svobody 2 9 SRUHN k jednání 1.139.000Kč
3+1 Dobrovského P
1.090.000Kč
3+1 Moravská & LKOD2 9 P ORG å LH 0 Rå Q R
J DUiå SRG G RP HP ] D
. č
1.390.000Kč
3+1 Tylova 2 9 FLKOD P
1.399.000Kč
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3+1 Dobrovského, 72 m2 1.090.000 Kč
3+1 Tylova, 72 m2
1.400.000 Kč
1.390.000 Kč
3+1 Moravská, 75 m2
2
1.440.000 Kč
3+1 Dolní, 70 m
1.500.000 Kč
3+1 Kostelecká, 75 m2
2
3+1 Partyzánská, 80 m
1.500.000 Kč
2
1.690.000 Kč
3+1 Slovenská, 65 m
2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m 2.140.000 Kč
1.750.000 Kč
3+KK Podjezd, 68 m2
4+1 B.Němcové, 102 m2 2.500.000 Kč

T. G. Masaryka 30, 796 01 ProstěM
RY SDViå 0 LND
Tel.: 774506771, 774106771, 582330758
E-mail: vasereality-pv@vaserality-pv.cz
www.vasereality-pv.cz

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

DŮM PROSTĚJOV
Cihlový, řadový, 3.NP, 1.PP,
3x byt, dvorek, zahrádka, u centra.
777 867 858
4.120.000 Kč

RD ČECHOVICE
Cihlový, řadový, kompl. rekonstr.,
zahrada, bazén, park. místo, pěkný !
777 867 858
3.500.000 Kč

www.realitypolzer.cz
RD PROSTĚJOV
Cihlový, rohový, 2.NP, 1.PP, velká
GY RX J DU i å ] DK U i GND Q RY i RNQ D
777 867 858
2.350.000 Kč

Prodej řDGRYpKR 5 '
Y' UåRYL
FtFK po
U
HNRQ VW
U
X NFLVP Rå Q RVW
tU
R] ã třHQ t Q RYě přLVW
DYěQ i YHU
DQ G D G YRU
HNVH] iP NRYRX G O
DåERX D] D
KU
DG DVRYRFQ ê P LVW
U
RP \ = DVW
DYěQ i SO
RFKD
P ] DKU
DG D P SDU
NRYiQ t SřHG G RP HP
YãHYG REU
pP VW
DYX DSHčO
LYě X G U
å RYiQ R LKQ HG
NG LVSR] LFL
Cena: 2.300.000,-Kč
Prodej RD 2+1, Čelčice, SR NRP SO
HW
Q tU
HNRQ
VW
U
X NFLG YRU
HN] DKU
DG D Cena: 1.490.000,- Kč
Prodej RD 5+2, Čelechovice na Hané, G YRX
SRG O
DåQ t J DU
iå ] DKU
DG D Cena: 2.266.000,- Kč
Byt 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky
Cena: 1.000.000,- Kč
Byt1+1,OV,58m2,cihla,PV–Studentská
Cena:1.090.000,-Kč
Byt2+1,OV,60m2,panel,KostelecnaHané
Cena:1.190.000,-Kč
Byt3+1,OV,70m2,panel,PV–Anglická
Cena:1.240.000,-Kč
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, 39 ± ( % HQHãHSRU
H
NRQ V
W
U
X NFL
Cena: 1.490.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1,75m2, PV-Anglická
8.000,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

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

3RG ěEUDG RYRQ i P ěVW
t
EX G RYD. RP HUčQ t EDQ N\ ,,, SDW
UR
3URVW
ěM
RY W
HO
H P DLO UHG RP LQ R# VH] Q DP F]
Z Z Z UHDOLW
\ G RP LQ RF]
Tel.: 606 922 838
5 2 ' ,1 1 e ' 2 0 <

& + $ 7<

NOVINKA * RD 6+1 v Mostkovicích,G YRX J HQH
račQ t FLKO
RYê SHU
IHNW
Q tVW
DY9 Sřt] HP tM
HYHO
Nê REê YDFt
SRNRM
VNU
EHP DVHYVW
X SHP Q DW
HU
DVX DRNU
DVQRX ] DKU
D
G X VED]pQ HP NX FK\ ň VSU
FKNRX W
: & DSU
DFRYQ D9
patřHM
VRX SRNRM
HEDO
NRQ W
HU
DVDNRX SHO
Q DVU
RKRYRX
YDQRX : & 9 SRG NU
RYtM
HSU
RVW
RU
Q ê DW
HO
LpU& HO
ê G ůP
M
HSRG VNO
HSHQ SUiG HO
Q DJ DUiå SUR YR] \ = DVW
DYěQ i
SO
RFKD P ] DKUDG D P . O
LGQ i O
RNDO
LW
DQ D
RNU
DM
LREFHX O
HVD
Cena5.950.000Kč.
* RD 2+1 ve Vícově, FLKO
RYê X G UåRYDQ ê Q RYi
HX URRNQ DDSO
\ Q RYê NRW
HO9 Sřt] HP t M
VRX SRNRM
H
kuchyň NRX SHO
Q D: & DYVW
X SQ t KDO
D9 SDW
řHM
H
SRNRM
DW
HU
DVD P 6NO
HS P NRW
HO
Q DSU
iG HO
Q DD
ã SDM
] ] G ěQ i J DU
iå = DVW
DYěQ i SO
RFKD P ] DKU
DGD
Yê P ěU
D P .O
LGQ i O
RNDO
LW
DQ DRNU
DM
LREFHX O
HVD
Cena1.980.000Kč
* RD 5+1 v Brodku u Konice, SRNRP SO
HW
Q tU
HNRQ
VW
U
X NFLFLKO
RYê FHO
NYê P ěU
DSR]
P ] DVWSO
RFKD
P 9 Sřt] HP t M
VRX SRNRM
HNX FK\ ň FKRG EDV
NRX SHO
Q RX D: & 9 SRG NU
RYtM
VRX SRNRM
H] W
RKRM
H
G HQ VO
RG å Lt' iO
HJ DU
iå NRW
HO
Q DDVNO
DG X KO
t Q D] DKU
DGě
J U
LO9 ] G iO
HQRVW NP RG 3U
RVW
ěM
RYDČLVW
ê Y]G X FKNO
LG
DNU
iVQi SřtU
RG D
Cena1.730.000Kč
9 é + 2 ' 1 È & ( 1 $ NM
HGQ i Q t
5'
Y' UåRYLFtFKFLKO
RYê NFHO
NRYpUHNRQ
VW
UXNFLYHãNHUp,6 ] DVW
DYěQ i SO
RFKD P UR]
ViKO
i ] DKUDG DRYê P ěřH
P / 8 . 5$ 7,9 1 Ë
/ 2 . $ / ,7$
Cena k jednání 3.700.000Kč.
Tel.:728 166 255
% < 7<

1+1, DB, Studentská, FLKO
D P E\ W
SůYRG Q t
VW
DY
Cena 730.000Kč
2 9 2 NUX å Q t SDQ HO P E\ WSůYRG Q t
VW
DY
Cena 860.000Kč.
2+1, OV, Tylova, FLKOD P E\ WNRP SOHW
Q t
UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.340.000Kč.
2+1, OV, Pod Kosířem, FLKO
D P E\ Wči VW
UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.290.000Kč.
3+1, OV, E. Beneše, SDQ HO P E\ W
NRP SO
HW
Q t UHNRQ VW
UXNFH
Cena 1.650.000Kč.
3+1, OV, Šlikova, FLKO
D P E\ W
či VWUHNRQ
VW
UXNFH
Cena 1.650.000Kč.
Tel.: 606 922 838
32 = ( 0 . <

* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, RYê P ěřH
P 8 SR] HP NX M
HHO
HNW
řLQD G DO
ã t VtW
ě Q HM
VRX
3R] HP HNVHQ DFKi] t YNO
LGQ pO
RNDO
LW
ě VYHO
P LSěkQ ê P Yê KO
HG HP Q D3O
X PO
RY Cena 160.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v Plumlově o
FHO
NRYp Yê P ěřH
P NW
HUi REVDKX M
HLW
řH
W
LQ RYê SRG tOQ DSřtM
H] G RYp NRP X Q LNDFL 6tW
ěu
SR] HP NX 3RVO
HG Q t YRO
Q i SDUFHO
DYG DQ pO
RNDO
L
tě
Cena 700Kč za 1m2.

www.reality-domino.cz

Plumlov, prodej RD 6+1 VY\ X å LW
tP LM
DNRG YRX J HQ H
račQ tKR G YRX SRG ODå Q t [ : &
[ NRX SHOQD W
RSHQ t
Ò 7 SO\Q RYp SODVW
RYi RNQ D YHONi J DUiå G YůUVYM
H]
G HP ] DKUDG DVHVDP RVW
DW
Q ê P YM
H] G HP 5 ' M
HQ DSěkQ pP NOLG Q pP P tVW
ě VY\ KOtG NRX Q D] i P HNDU\ EQ tN
Cena 2.890 tis. Kč

Ivanovice n. H. 5 '
Y UHNRQ VW
UX NFL SODVW
R
Yi RNQ D HO
9 REHFQ t YRG D P DOê G YRUHN
Cena 235 tis. Kč

Nezamyslice, 5 '
RE\ W
Q pSRG NURYt FLKORYt či V
W
HčQ ě SRG VNOHSHQ ê SO\Q RYp W
RSHQ t : $ 9 YRG DREHFQ t
G YRUHN
Cena 530 tis. Kč

Dřevnovice RD 2+1 a 2+0, SR UHNRQ VW
UX NFL SODVW
2 NQ D YRG DREHFQ t W
RSHQ t Ò 7 Q DW
X Ki SDOLYD J DUiå
] DKUiG ND
Cena 1.175 tis. Kč.

RD PROSTĚJOVIČKY
Řadový přízemní po část. rek. zahrada,
krásné místo. Ihned volný !
Tel.: 777 867 858
1.990.000 Kč

RD DĚTKOVICE
Samostatně VWRM
tF t F L K O
RY ê J DU i å
2.NP, pozemek 5.000 m2, soukromí !
777 867 858
2.990.000 Kč

RD VŘESOVICE
1 RY RVWDY E D3RU RWK H U P 1 3 J DU i å
zahrada, plast. okna, k dokončení.
777 867 858
1.460.000 Kč

RD ČUNÍN
Přízemní důP VJ DU i å t ] DK U DGD O
H V
dílna, plyn ÚT. Výhodná nabídka !
733 158 566
645.000 Kč

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, YKRG Q ê LM
DNR
FKDOXSD VDP RVW
DW
Q ě VW
RM
tFt SR] HP HN
P VW
RG ROD
YM
H] G Q D] DKUDG X
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.
% \ W NN' UFLKOD39 ± 6W
X G HQ W
VNi Cena 750 tis. Kč
± % \ W 2 9 FLKOD39 ± 5HVVORYD
Cena 790 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ( % HQ HãH
Cena 799 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ± ( % HQ HãH Cena 800 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ± â P HUDORYD Cena 920 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ' ROQt
Cena 950 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 ' ROQt
Cena 970 tis. Kč
% \ W 2 9 FLKOD 39 +RUiND
Cena 1.030 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 2 NUXå Q t
Cena 1.250 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 â iUND
Cena 980 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ( % HQ HãH Cena 1.250 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 â SiO\
Cena 1.250 tis. Kč
% \ W NN' UFLKOD39 ± 6W
X G HQ W
VNi Cena 1.369 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO1 ěP čLFH
Cena 990 tis. Kč
% \ W 2 9 FLKOD 39 7\ ORYD
Cena 1.600 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 ' REURYVNpKR Cena 1.200 tis. Kč
% \ W 2 9 SDQ HO39 â iUND
Cena 1.710 tis. Kč
% \ W ' USDQ HO39 $ Q J OLFNi
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

Pozemek DOBROCHOV
Pozemek ke stavbě RD v Dobrochově,
všechny IS, dobrá dostupnost k D1!
Tel: 777 867 858
795.000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
2+KK Vrahovická, 52 m2 6.000 Kč + ink
2+1 Bulharská, 55 m2 7.300 Kč vč. ink
2+KK Daliborka, 80 m2 6.000 Kč + ink
2+KK Krasická, 56 m2 7.000 Kč + ink
2+1 Krasická, 75 m2
8.000 Kč vč. ink
3+1 Belgická,68 m2
8.000 Kč vč.ink
3+1 Blahoslavova, 95 m2 9.500 Kč + ink
3+1 Brněnská, 87 m2 11.000 Kč + ink

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:

Malé Hradisko
RD 3+1, s velkýmí půdními prostorami, zast. plocha a nádvoří
684 m2, zahrada 606 m2. Plyn.
topení, plast. okna. Dům je ihned
k nastěK RY i Q t 0 Rå Q RVW F K RY X
koní.
Cena 1.650.000,- Kč
Tvorovice
RD 3+1, zast.plocha a nádvoří
734 m2, zahrada 1.500 m2 * DU i å
velký dvůr, hospodářské budovy.
DůP M
H RNDP å L W ě k bydlení.
Cena 660.000,- Kč
Kralice na Hané
RD 4+1, dům je po rekonstrukci.
Zast. plocha a nádvoří 249 m2,
zahrada 460 m2. Topení plynové,
krbová kamna. Volný ihned!
Cena 1.550.000,- Kč

Pronajmu byt 1+1 v Pv.
RK nevolat. Tel.: 777 870 452.
Zájemci
prostejov@ byty-gfb.cz
olomouc@byty-gfb.cz
774 409 430, 774 101 818
nabízí k prodeji :
Rodinné domy se zahradou:
PV Mostkovice
Plumlov
PV centrum
Plumlov
Vrahovice

4 690 000 Kč
4 200 000 Kč
3 690 000 Kč
2 890 000 Kč
1 940 000 Kč

2+1, OV, Špály
SDQ HO P 2 1 090 000 Kč

v Prostějovském

Zdětín
RD 6+1, prodej cihlové podsklepené zemědělské usedlosti.
Zastavěná plocha a nádvoří se
zahradou 2.042 m2. Nádherný
čtvercový dvůr. Dům je určený k
rekonstrukci. Cena 670.000,- Kč

3+1, DB, Dobrovského
SDQ HO P 2, 1 060 000 Kč

SDQ HO

Večerníku

2 9 2 NUX å Q t
P 2 1 190 000 Kč

2+1, OV, Vrahovická
FLKOD P 2 1 350 000 Kč

volejte

2,5+1, OV, sídl. Svobody
SDQ HO P 2 1 050 000 Kč

3+1, DB, Anglická
SDQ HO P 2 1 120 000 Kč
3+1, DB, Němčice na Hané
SDQ HO P 2 1 000 000 Kč

číslo
608 022 023,

Pro naše klienty hledáme :

... snadno a rychle !
www.asistent-reality.cz

www.byty-gfb.cz

Kupní smlouva
Depozitní úschova
Vklad na K.Ú.
Zpracování daň. přiznání

inzerci

Pěkné b yty:

Iváň
5'
V P Rå Q RVW t U R] ã tření
o půdní prostory, se sklepem a
hosp. místnostmi. Zastavěná
plochá a nádvoří 245 m2, zahrada 200 m2. Nová kuch. linka,
koupelna a plynové topení.
DůP M
H Y RO
Q ê L K Q H G 2 NDP å L W ě k
nastěhování. Cena 470.000,- Kč

RD se zahrádkou 4-5+1
Byt 2+1 do 1 mil. Kč
Pronájem bytu 2+1
Nabídněte !
1 Dã HVO
X å E\ SUR9 i VM
VRX
ZDARMA!

3
3
3
3

o plošnou

paní Bílá.

11. ledna 2010
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Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 Prostějov. Spěchá! 775 125 779.

Ihned vykoupím Vaši nemovitost - byt
nebo RD v Prostějově. Možno zatíženo jakoukoliv formou zástavy nebo
dluhu. Tel.: 731 830 950, 603 560 836

Hledám menší domek se zahrádkou i k rekonstrukci - kdekoliv na
Prostějovsku.
Platím
hotově.
Spěchám. 777 231 606.
Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platím hotově. 777
851 606.
Koupím stavební pozemek s možností okamžité výstavby. Prostějov a okolí. 777 231 606.
Koupím rodinný dům v Prostějově
nebo okolí, s menším pozemkem.
Stav nerozhoduje. 775 125 779.
Koupím byt 1 + 1 v dobré lokalitě,
Prostějov. 777 231 606.

Prodám DB 3 + 1, 72 m2. V pěkné lokalitě. Cena 1.050.000 Kč. Tel.: 606
788 386.
Pronajmu kanceláře v 2. NP. na
Svatoplukově ul., 40 m2, 2. místností
samostatně přístupné z chodby, vč.
soc. zařízení. Cena dohodou. Tel.: 777
64 06 18.
Pronajmu byt v České ul. v přízemí, 2
+ 1, nadstandardní provedení. Od února 2010. Tel.: 777 64 06 18.
Prodám RD v Bílovicích na pozemku
1500m2. Vč. bazénu a okrasné zahrady. Cena dohodou. Tel.: 777 64 06 18

Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1. Osobní
vlastnictví, sídliště u Nové nemocnice. Děkuji. 777 851 606

3 + 1 Sídl. svobody, OV, panel, 75 m2,
6.P., po celk. revital. Byt má prostor.
lodžii na jih vč. lo. a pok. Tel.: 776 212
504.

Hledám do pronájmu byt 3 + 1 – kdekoli na sídlišti v Prostějově. Cena
max. 10.000 vč. inkasa.
777 231 606.

Pronájem nově rekonstruované garsonky v PV, Poděbradovo nám.
Možnost parkování ve dvorním traktu.
Nízký nájem. Info: 777 862 900.

Koupím nájemní dům, i s nájemníky.
774 851 606.

Pronajmu garáž za Brněnskou ulicí,
1.200 Kč/měs. Tel.: 737 488 473.

Hledám udržovanou chalupu k rekreaci v okolí Konice, Přemyslovic,
Nové Dědiny aj. Částečná rekonstrukce možná. 775 125 779.

Přenecháme byt 3 + 1 na nám. T.G.M,
PV, 165 m2, po rekonstrukci. Prodáme
vybavení. Tel.: 776 892 003.

Prodám byt 1 + 1 s alkovnou v os. vl..
45 m2, Krasická ul., cena 1.240.000
Kč. Tel.: 774 24 14 24.
Pronájmy bytů 1 + KK a 1 + 1 v PV,
722 912 715.
Pronajmu byt 2+KK a 3+1, PvKrasická. 602775607
Prodám cihl./DB, 2 + 1, 51 m2, sklep,
zatepleno, plastová okna. PV –
Krokova. Tel.: 605 879 627. Cena dohodou.
Pronajmu 2 + 1 v PV, V perfektní stavu. Cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu zařízený byt 2 + 1 na
V.Špály, PV. Nájem vč. ink. 7.500 Kč.
RK nevolat!. Tel.: 774 341 782.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. Brněnská,
možnost i částečného zařízení. Volný
od 1.2.2010. 5.900 Kč vč. ink. Tel.:
737 443 115.
Pronajmu garsonku na ul. Budovcova.
Cena 5.000 Kč. Tel.: 728 005 674.
Pronajmu řadovou garáž na ul.
Moravská, za Sandrou – na celý rok,
850 Kč/měs., 731 492 450.
Prodám DB 2 + 1 se zařízením v PV,
do 950.000 Kč. Ne RK! Tel jen SMS
732 686 020, e-mail: dedek50a@seznam.cz
Vyměním v PV větší byt za menší.
Info tel.: 739 415 619.

Prodám byt 2 + 1, 59 m2, OV, panel,
původní stav, dobrá lokalita. Bez RK.
Tel.: 723 563 169.

práci
nabízí

práci
hledá

Přivýdělek 12 – 24 tis. Kč s českou
a.s. Ne manuálně. Tel.: 775 972
354.

Hledám hodného důchodce na občasné hlídání starší fenky – pudl malý.
Velmi hodná. Platba dohodou. Tel.:
602 745 128.

Nabídka přepisování textů na PC,
možnost přepisování i z diktafonu.
Tel.: 731 460 392.

!!!POZOR!!! Vaše šance do nové
kanceláře. Přijmu 2 lidi, zajímavá a
nenáročná práce. Výplata denně!!!
Volejte: 605 183 668.

Přijmeme brigádnici(ka) do baru v
centru města na soboty a neděle. Tel.:
728 530 263.

V novém roce balík! Přijmu 5 spolupracovníků na jednoduchou práci v
kanceláři. Výdělek od 12 tis. týdně,
vyplácíme denně!!! Vybereme ty nejlepší. Tel.: 737 465 727, 605 183
Kadeřnická salon na Plumlovské ul.,
ihned přijme nehtařku na ŽL. Spěchá.
Dále přijmeme kosmetičku a masérku. Informace na tel.: 774 834 789.
Jste bez práce, chcete si vydělat peníze? Nejde o dealerství ani půjčky.
Zavolejte 722 785 488, 720 183 355.
www.domajob.cz Z domova!!
Čs. fa přijme pracovníky-ce do nové
pobočky v Prostějově. Nabízíme zajímavou práci, výdělek 22-50 000 Kč.
za měs. Tel. 605 254 556.
Práce z domu-www.cinnostdoma.cz/
mech
Firma se sídlem v Brodku u
Prostějova přijme vyučené: automechaniky – opraváře zem. strojů na
opravy nákladních vozidel (přev.
TATRA, LIAZ, AVIA – ŘP (skup. C
není podmínkou), svář. průkaz elektro, plyn, CO. Praxe nutná. Doprava z
PV do zaměstnání zajištěna. Nástup
dle dohody. Tel.: 582 333 380.

Pronajmu zděnou řadovou garáž v
blízkosti sídl. B.Němcové, PV. Tel.:
724 312 134.

Přijmeme 3-5 lidí v Olomouci a okolí. Tel.: 774 664 892

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

Pronájem bytu 1+1 Dolní ul. 6000
včetně inkasa. 777290319

práci
nabízí

Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v klidné lokalitě, blízko centra – ulice Krokova.
Vybaven. Ihned volný. Tel.: 608 887
664. RK nevolat!

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Hledám pronájem pokoje na určitou
dobu v PV. Jsem muž ve středním věku. Tel.: 606 886 558.
Pronajmu sklad. T.: 776419634.
Pronajmu 1 + 1, 2 + 1, 602 745 131.
Pronajmu 3 + 1 v PV, cena 5.000
Kč/měs. Solidní zájemce. Tel.: 724
337 984.
Pronajmu 2x nebytové prostory v PV,
200 m2 a 120 m2, u náměstí (centrum). Tel.: 724 337 984.
Prodám RD 7 + 1 Kostelec na Hané.
2.290.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám byt OV 3 + 1 v PV, v perfektním stavu, po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodej nového cihlového bytu 2 + kk v
PV. Kolaudace 2008. Super stav. Cena
dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodám cihlový byt 3 + 1 v OV, PV
(ul.Slovenská). 1.NP, balkon, zahrada,
sklep, vlastní plyn. topení. Volný od
1/2 února 2010. Tel. majitele: 724 774
009.

Mimořádná nabídka práce. Vaše šance do nové kanceláře. Zajímavá a nenáročná práce. Zaškolíme. Výdělek
od 10 tisíc týdně! Vyplácíme vás denně! Neváhejte a ihned volejte 605 183
668 nebo 737 465 727.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Studio CREATIVE přijme kadeřnici
na ŽL. Tel.: 721 755 420.
Hledáme hlavní pokladní do prodejny v centru Prostějova. Pouze s praxí.
Plat: 15 – 20 tis. Kč. Tel.: 775 939 021.
Nabízím práci finančního poradenství, vhodné pro absolventy a studenty střední nebo vysoké školy se zaměřením na obchod a ekonomiku.
Úvodní a produktová školení zdarma.
Tel. 777 164 309, mail:
jiri.dostal@fincentrum.com.
Přijmu na zkrácený úvazek cca 5 hod.
denně pracovníka do vzorkovny v
PV. Vhodné i pro důchodce. Tel.: 608
887 664.

Pronajmu byt 2 + 1 v 1. patře panel. domu, v ul. Okružní, PV. Nájem 5.000
Kč + ink. Tel.: 728 890 522.

Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný ihned,
praxe v oboru výhodou. Info na tel.:
608 824 136.

Prodáme nebo pronajmeme nový
půdní byt (3.NP), 2 + kk, vč. parkovacího stání pro os. auto, v PV. Tel.: 608
328 617.

Přijmu pracovníka na nákladní a
osobní pneuservis v Prostějově.
Nástup možný ihned, praxe výhodou.
Info na tel.: 777 870 729.

MOTOREST VRCHOSLAVICE
K pronajmutí vč. zařízení - ihned.
Tel.: 602 719 265
Pronajmu velkou garáž ve dvoře rod.
domu na Dvořákově ul. Tel.: 608 331
229.
Pronajmu přízemní nebytové prostory
v centru Prostějova, 3.500 Kč – 24m2,
5.000 Kč – 54m2, 6.000 Kč – 62m2,
6.500 Kč – 67m2, 7.000 Kč – 85m2,
25.000 Kč – 350m2. Pronajmu 2 byty
3 + kk na Vápenici. Tel.: 602 787 096,
606 312 009.
Mladá rodina hledá levný pronájem
bytu nebo domu. Tel.: 737 310 456.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena 490
Kč/m2. Dohoda možná. Tel.: 737
112 123.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. St. Manharda
35 – 37. Informace na č. 608 733 571.
Pronajmu garáž 5 min. od Teska. Tel.:
777 30 16 37.

ZIMNÍ SLEVY
KOL AŽ 30%
SLEVY NA ZIMNÍ
CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ
PRODEJ NA
SPLÁTKY
A BONUSOVÉ
KARTY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Jste bez práce? Zavolejte 775 926
575.
Jim Beam restaurant přijme schopné
číšníky/servírky. Nástup možný ihned. Info na tel.: 608 811 169, www.
texmexrestaurant.cz
Nabídka práce všem. Tel.: 733 65 66
02.
Práce doma i v kanceláři. Tel.: 607 73
61 70.
Přijmeme telefonisty/ky pro firemní
účely. S nástupem 12 – 16 tis. Kč. T.:
777 900 194.
Firma Ajda přijme lidi na práci z domu. 3 – 6 tis. Kč. 733 608 672.
Hledám příležitostné hlídání pro
9ti letého syna v případě nemoci.
Cena 400 Kč za jeden den, doba od
8-15 hod, vždy max. 3 po sobě jdoucí dny, leden až květen 2010.
Sídliště u Nové nemocnice. 775 125
779.

finance

Muž 58, hledá práci jako řidič sk. C, E
+ VZV. Praxe 35 let. Lze i jiné uplatnění. T: 723 747 457.

finance

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

SUPER NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA od 200 tisíc Kč. Úrok 5,9%
ročně, splatnost až třicet let. Expess
do 48 hodin volejte přímo 737 465
727 nebo 605 183 668.

JISTÁ PŮJČKA. PENÍZE KAŽDÉMU, BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU. TEL.. 775 972 354.

EXKLUZIVNÍ KREDINÍ KARTA až do 500 tisíc Kč, vystavena ihned na místě zdarma všem. Nejsme
linka 900 ... Volejte 737 465 727 nebo
605 183 668.

Letos půjčky nově! Rychlá hotovost
s nízkým úrokem. Průchodnější hypotéky. Nejsme linka 900. Tel.: 737
404 086.
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.

PŮJČKY I PRO ZADLUŽ.
KLIENTY, VČ. EXEKUCÍ.
T.: 606 279 356.
Akce z vlastního kapitálu, bez registru, do 300.000 Kč. I pro nezaměstnané, důchodce i ženy na MD. T.: 777
903 876.

Akce! Půjčky, úvěry, nebankovní
zdroje. Stačí 2 doklady, příjem a registry neřešíme! Švýcarský kapitál.
Nejsme linka 900...!!! Ne SMS.
Pouze Olomouc a okolí. Tel.: 774 664
892.
Potřebujete peníze? Kdo ne?! Přijmu
5 lidí na vyplňování formulářů, vyplácíme denně. Zaškolíme! Tel.: 604 591
186.
Bankovní a nebankovní úvěry, podnikatelské úvěry, půjčky, leasingy od
50000 do xxx miliónů. Švýcarský kapitál, kreditní karty. Nejsme 900...!!!
Tel.: 774 664 892.
Ježíšek byl tu! Rozdal punčochy plné
peněz a ještě mu zbyly. Volejte ihned,
než peníze dojdou! Tel.: 737 465 727,
605 183 668.
GOLD EXPRESS PŮJČKA !!!
Žádné registry ani potvrzení příjmů,
stačí OP, délka splácení dle dohody.
Kontakt bez volání na linku 900... 737
465 727 nebo 605 183 668.

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627
358.
ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/
maba
www.azhubni.cz Navždy!!
zdravé hubnutí - www.hubnete.cz/
mech

Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.

auto-moto

MOTOBAZAR
DOVOZ MOTOCYKLŮ
AŽ 50 MOTO NA SKLADĚ,
WWW.FREE-MOTO.CZ
TEL. 604460722
PRODEJ I NA SPLÁTKY.

Kawasaki ZX6R, r.v.05, 107t

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, plesu apod. Tel.: 608 539 783.
Provádím elektro práce – opravy a
instalace. Tel.: 775 363 086.
tučně
Provádíme veškeré zednické práce,
betony, sádrokartony, rekonstrukce
bytových jader, malířské práce. Tel.:
774 732 228.

oznámení
5. února - SEMMERING Rakousko. Jednodenní lyž. zájezd.
Testování nových lyží ZDARMA.
Cena 650 Kč + 32 EUR s sebou.
24. - 27. 3. 2010, ZILLERTAL Arena
- Rakousko. Tři dny lyžování. Cena:
1650 Kč + EURA s sebou. Pořádá
svaz lyžařů a CK MINITRANS. Inf.
a přihl.: OS ČSTV, Česká 15, tel.: 588
507 048.
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu, www.vinotekauzbynka.webnode.cz

Honda Varadero 125,r.v.06, 63t

Topíte se v dluzích? Máme pro Vás řešení. Nebankovní půjčky pro problémové klienty. Nejsme 900… Tel.: 736
228 277.
Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Jednoduché – vhodné i pro ženy
na MD. Tel.: 725 140 201, 773 546
206.

Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Zahrajem svatby, oslavy, plesy. 776
044 253.

Léčíme finanční chřipku od 50.000
Kč. Rychle, kvalitně, jednoduše.
Nejsme 900....Tel.: 607 896 359.
Pozor!!! Finanční jistota do Vaší peněženky. Úvěry od 50. Tis. Kč do XX.
Jen platný OP. Volejte 739 624 333.

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.

www.hubnete.cz/vip1

Snadné půjčky a průchodnější hypotéky s nízkými splátkami. Nejsme
900... Tel.: 737 404 086
Pozor!!! Vánoční půjčky pro každého, stačí OP. Bonus od nás – kreditní
karta. Tel.: 777 866 069.

Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby včetně zámkových.
Dále nabízíme pokládku plovoucích podlah a po dohodě i jiné práce.
Kvalita a rozumná cena. Tel.: 604
524 666, p. Rosička Jiří.

Zhotovím modeláž nehtů i u Vás
doma. Výhodná cena. Tel.: 774 334
732.

Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.

Snadné půjčky i hypotéky s nízkou
splátkou. Nejsme linka 900... Tel.: 732
659 877.

Nabízím vedení účetnictví i daňové
evidence, přehledy OSSZ, ZP, zpracování mezd – praxe, spolehlivost.
Tel.: 732 781 429.

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.

ÚVĚROVÉ CENTRUM OLOMOUC – centrum pomoci VŠEM!!!
Nejlepší finanční servis na všechny
druhy půjček, hypoték, kred. karet
pro občany a podnikatele.
Nezkoumáme příjmy ani registry.
BONUS – kred. karta pro každého
klienta. Tel.: 605 183 668, ne SMS!
Nejsme linka 900...

Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775 300
501.

služby

Provádíme strojní čištění podlah,
koberců a sedacích souprav. Milan
Revay: 582 38 23 25, 604 43 93 02.

VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.

SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
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Kawasaki ZX9R Ninja, r.v.00, 75t

auto-moto
LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ.
Opravy havarovaných zkorodovaných
osobních vozidel vč. laku. G.O. veteránů. Ošetření dutin a spodků. Tel.: 607
605 373.
Prodám VW Sharan 4motion, r.v.
2002. Cena dohodou. Tel.: 777 571
219.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 7 Kč/kg
(pro malo i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

seznámení
Svobodný 36/170 hledá touto cestou
ženu přiměřeného věku k vážnému seznámení. Tel.: 774 187 024.

zvířata
Německý ovčák – prodám štěňátka s
PP, po výborných rodičích z výběrového chovu, 1. tř. chovnosti, barva
černá – pálené znaky. Otec:
Faustmirtan Bohemia 5JX1/P, 2K:
ZVU1, IPO1, RTG 0/0. Matka: Sára
z Javů, 5JX1/P, ZVU1, RTG 0/0.
Štěňata budou očkovaná, odčervaná.
Cena 5.000 Kč. Odběr – 7.2.2010.
Tel.: 776 29 33 65.

koupím
Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v
hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Uzávěrka řádkové
inzerce je
v pátek 15. ledna
v 10.00 hod

Společenská
inzerce na str. 20

11. ledna 2010
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2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - předehrávané 44. KOLO
VSK TECHNIKA BLANSKO - HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
5:6 PP
Třetiny:

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

Branky a nahrávky:17. Veselý (Fischer, Pazdera), 30. Hrůza (Benýšek,
Pálka), 50. Tobiáš (Polanský), 53. Mifek (Hrůza), 59. Polanský (Brzobohatý) 3. Smejkal (Bašnár), 19. Bordowski (Zábranský), 21. Bordowski (Zábranský),
29. Stejskal, 54. Doseděl (Berčák), 65. Duba (Stejskal).
Sestava Prostějova
Sedlář
Hajas, Pekar
Luža, Sova
Doseděl, Paška
Trenéři:

Noga - Rak - Smejkal
Bordowski - Zábranský - Žajgla
Brynecký - Stejskal - Duba
Bašnár - Berčák - Piluša.
Aleš Tomášek - Svatopluk Kosík

HC ZUBR PŘEROV - HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 7:1
Třetiny: (2:0, 5:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Ditrich (Sprušil, Kolář), 6. Kotásek (Osina, Vlček),
21. Kotásek (Osina, Hanák), 25. Pala (Sprušil, Ditrich), 26. Coufal (Kohút,
Goiš), 27. Menšík (Sedlák, Martinák), 35. Martinák (Sedlák, Menšík) - 37.
Duba (Stejskal)
Střely na branku: 49:33, Vyloučení: 7:7, Využití: 4:0
Oslabení: 0:0, Diváků: 700,
Sestava Prostějova
Sedlář (25. Musil, 41. Sedlář)
Pekár, Hajas
Brynecký - Stejskal - Duba
Luža, Sova
Noga - Rak - Smejkal
Doseděl, Paška
Bašnár - Zábranský - Žajgla
Trenéři: Aleš Tomášek - Svatopluk Kosík

Výsledky 2. hokejové ligy - skupina Východ:
Předehrávané
ř
á é 44
44. kolo: VHK Vsetín
í - TJ G
Gedos Nový
ý Jičín
ičí 11:3
3 (0
(0:0,
0
0:3, 1:0). Branky a nahrávky: 60. Matula - 25. Pavel Hruška (Pavlačka,
Šimo), 27. Petružálek (Macháček, Bacul), 38. Bacul (Gulda) • VSK
Technika Blansko - HK Jestřábi Prostějov 5:6 v prodloužení (1:2,
1:2, 3:1 - 0:1). Branky a nahrávky: 17. Veselý (Fischer, Pazdera), 30.
Hrůza (Benýšek, Pálka), 50. Tobiáš (Polanský), 53. Mifek (Hrůza),
59. Popolanský (Brzobohatý) - 13. Smejkal (Bašmár), 19. Bordowski
(Zábranský), 21. Bordowski (Zábranský), 29. Stejskal, 54. Doseděl
(Berčák), 65. Duba (Stejskal) • HC Uničov - SHK Hodonín 3:4 po
samostatných nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0). Branky a nahrávky: 7.
Handl (Pavlas), 24. Sršeň (Frieb), 27. Drábrek (Pavlas) - 16. Holuša
(Flašar), 18. Korotvička (Holuša), 34. Pokorný (Flamík, Vaškovič), rozhodující nájezd Haring • HC Orlová - HC Bobři Valašské Meziříčí
5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Branky a nahrávky: 9. Valchař (Ovšák, Studený), 27.
Prokop (Potočný, Urbánek), 31. Hegegy (Valchař), 36. Rozum (Potočný),
44. Stránský (Potočný) - 18. Šebesta (Brokeš, Sochorek) • HC Břeclav HC Slezan Opava 2:3 po samostatných nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0).
Branky a nahrávky: 9. Nekvasil (Strýček), 41. Mráz - 6. Kukol (Měch),
38. Tichý (Kocián), rozhodující nájezd Grofek • HC ZUBR Přerov HC Frýdek-Místek 4:3 (1:0, 2:3, 1:0). Branky a nahrávky: 13. Kočara
(Kotásek, Osina), 29. Hanák (Sedlák), 34. Ditrich (Sedlák), 50. Musil
(Vlček, Kohút) - 23. Martiník (Pelikovský), 34. Merta (Pavlas, Maruna),
35. Maruna.
28. kolo: HC ZUBR Přerov - HK Jestřábi Prostějov 7:1 (2:0, 5:1,
0:0). Branky a nahrávky: 6. Ditrich (Sprušil, Kolář), 6. Kotásek (Osina,
Kočara), 21. Kotásek (Osina, Hanák), 25. Pala (Sprušil, Ditrich), 26.
Coufal (Kohút, Goiš), 27. Menšík (Sedlák, Martinák), 35. Martinák
(Sedlák, Menšík) - 37. Duba (Stejskal) • HC Břeclav - HC Orlová
5:4 (1:1, 1:2, 3:1). Branky a nahrávky: 4. Prachař (Pelán), 40. Hlouch
(Zapletal), 46. Nekvasil (Sedláček), 50. Mráz (Sedláček), 50. Gajda - 11.
Rozum (Prokop), 23. Mintěl, 40. Prokop, 56. Grygar • VHK Vsetín HC Uničov 9:3 (4:0, 3:1, 2:2). Branky a nahrávky: 1. Mokrejš (Štraub,
Horák), 4. Sakrajda (Bořuta, Šimek), 12. Bořuta (Sakrajda, Plachtovič),
14. Mokrejš (Sakrajda), 25. Mokrejš (Štraub, Rajnoha), 26. Zavrtálek
(Bořuta, Hrňa), 37. Mokrejš (Horák, Štraub), 42. Mokrejš (Tesařík,
Štraub), 45. Ševčík (Matula) - 33. Drábek (Handl), 48. Drábek (Hrčka.),
57. Frieb (Přikryl, Hrčka) • HC Nový Jičín - HC Bobři Valašské Meziříčí
4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Branky a nahrávky: 3. Andrýsek (Bacul), 4. Hruška
(Šimo, Pavlačka), 22. Toman (Šimo, Hruška), 24. Šimo (Toman) - 1.
Tatarčík (Blažek, Růčka) •HC Frýdek-Místek – SHK Hodonín odloženo
kvůli sněhové kalamitě; • VSK Technika Blansko – HC Slezan Opava
1:3 (0.0, 1:0, 0:3). Branky a nahrávky: 25. Hrůza (Mifek) - 42. Pavelek
(Kocián), 51. Grofek (Kukol, Suchánek), 60. Grofek (Měch).
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HC Zubr Přerov
2. HC Bobři Valašské Meziříčí
3. HC Orlová
4. SHK Hodonín
5. HC Nový Jičín
6. HC Slezan Opava
7. VHK Vsetín
8. HC Břeclav
9. HC Uničov
10. VSK Technika Blansko
11. HK Jestřábi Prostějov
12. HC Frýdek-Místek

29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
28

20
18
17
16
14
10
11
9
8
8
5
5

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

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

6
98:61
8 143:97
7 126:88
7 126:80
10
91:84
10 88:103
11
93:85
14 77:104
14 102:132
16 73:112
17 78:110
21 75:114

66
60
59
55
51
44
42
35
33
30
26
18

Kam příště
29. kolo, středa 13. ledna 2010, 18:00 hodin: HC Orlová - VSK
Technika Blansko, HC Uničov - HC Břeclav, HK Jestřábi Prostějov
- VHK Vsetín, SHK Hodonín - HC Zubr Přerov, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Frýdek-Místek, HC Slezan Opava - HC Nový Jičín.
30. kolo, sobota 16. ledna 2010, 17:00 hodin: HC Frýdek-Místek
- HC Slezan Opava, HC Zubr Přerov - HC Bobři Valašské Meziříčí,
HC Břeclav - HK Jestřábi Prostějov, HC Orlová - HC Uničov, VHK
Vsetín - SHK Hodonín, VSK Technika Blansko - HC Nový Jičín.
-pkVÝSLEDKY SOUTĚŽÍ OŠSF PROSTĚJOV NAJDETE Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ AŽ V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

BLANSKO/PROSTĚJOV - Do
nového roku vstoupili hokejisté
Prostějova pravou nohou, byť
před vstupem do cílové brány
provedli ještě jeden půlkrok
dozadu. Jestřábi totiž vedli na
ledě Techniky, která pro letošní
sezonu našla své sídlo v Blansku
(po skončení ročníku se však má
tým údajně zase stěhovat do
Rosic - pozn.red.), již 4:1, nakonec však byli rádi za hubené
vítězství v prodloužení... Stejně
jako v prosinci, tak i tentokrát
dospěl zápas k nastavenému času. Tehdy vyhráli Hanáci dokonce až na nájezdy. Vítězný gól předehrávaného 44. kola východní
skupiny druhé ligy zaznamenal
Lukáš Duba.
Zatímco domácím chyběl nemocný Látal, Prostějov přijel s notně
obměněnou sestavou, ve které už

nefigurovali někteří zkušení hráči,
zato nastoupily čtyři nové posily (další tři ještě neměli vyřízeny
transferkarty). Dva z nováčků
zařídili při své premiéře tři góly.
Nutno podotknout, že u obou
střelců šlo o obnovenou premiéru,
neboť za Prostějov již v minulosti nastupovali. Ve 13. minutě se
trefil Smejkal, v 19. přesně mířil
Bordowski, který poté přidal další
gól hned po přestávce.
Na úvodní Smejkalovu trefu
dokázala Technika odpovědět
zásluhou Veselého o čtyři minuty
později, ale vedení vrátil jestřábům již zmíněný Bordowski, který v Prostějově působí na střídavé
starty z Olomouce. Po jeho druhém
úspěchu vedli hosté již o dvě branky a ve 29. minutě to bylo již 1:4,
když se prosadil Stejskal. Techniku
vrátil do hry o necelou půlminutu

později kontaktní trefou Hrůza. Ve
třetí třetině se pak domácím hokejistům podařilo dokonce vyrovnat,
když na 3:4 snižoval v 50. minutě
Tobiáš a o tři minuty později srovnal stav Mifek. Prostějov však
neskládal zbraně a Petr Doseděl
šest minut před koncem vrátil
Jestřábům vedení. Ani Technika se
ale nevzdala a v čase 58:30 srovnal
na 5:5 Polanský. Utkání tak dospělo do prodloužení. V něm projevili
více houževnatosti Jestřábi a brankou Duby z poslední minuty nastavení si zajistili dva body.
Zajímavostí je, že z posledních
osmi utkání dokázali prostějovští hokejisté bodovat jen dvakrát. V obou případech to bylo
v Blansku, v obou případech se
prodlužovalo a v obou případech si
připsal rozhodující branku Lukáš
Duba....
-pk-

PŘEROV/PROSTĚJOV –
Překvapení se nekonalo, vše při
starém. A ještě k tomu debakl...
Asi s takovými pocity odjížděla
většina notně znechucených příznivců prostějovského hokeje
ze zimního stadionu v Přerově.
Jestřábi nezvládli ani třetí derby a pro letošní sezonu je jasné,
že na druholigové úrovni vládne hanáckému regionu Přerov.
A to zcela jednoznačně.... Jak
vše probíhalo? Utkání 28. kola
vedoucího celku východní skupiny druhé ligy s předposledním mělo od začátku jasný průběh. Dva rychlé přesné zásahy
během sedmnácti vteřin šesté
minuty poslaly domácí Zubry
do vedení. Na konci čtrnácté
minuty narušil průběh zápasu
výpadek elektrického proudu,
který postihl celý Přerov. Po
neplánované třičtvrtěhodinové
pauze pokračoval v Maxi-Tip
Aréně brankostroj domácích
Zubrů a Jestřábi byli zralí na
ručník ještě před polovinou
utkání, kdy už prohrávali 5:0.
Po druhé části pak byl stav 7:1
pro domácí a jelikož poslední dvacetiminutovka již další
branky nepřinesla, skončilo
derby odvěkých rivalů jasnou výhru Přerova 7:1. Zubři
si tak udrželi vedoucí příčku
moravské druholigové skupiny,

Prostějov je stále připoután na
chvostu průběžné tabulky...
Zubři se do svého soupeře pustili hodně ostře hned od úvodního
buly a už v první minutě musel
brankář Sedlář vytáhnout pěkný
zákrok proti Kotáskovi. Na druhé
straně měl po chvilce výbornou
šanci Noga, který sebral puk po
špatné Osinově rozehrávce, ale
těsně minul Tihlářovu svatyni.
Pátá minuta přinesla první přesilovou hru Zubrů a ta byla bleskově
využita Ditrichem, který bez váhání napálil kotouč do prostějovské
branky - 1:0. Jestřábi se z inkasovaného gólu ještě pořádně ani
nevzpamatovali a už měli ve své
kleci druhý puk. Hned za sedmnáct vteřin totiž zvyšoval vedení
Přerova Kotásek - 2:0. Na rychlou
gólovou sprchu reagovala střídačka Jestřábů oddechovým časem,
který týmu pomohl k větší aktivitě.
V 10. minutě měl navíc Prostějov
možnost snížit nepříznivý stav
v přesilovce, ta se však Jestřábům
příliš nevyvedla. Další průběh první třetiny poté na přerovském stadionu narušil výpadek elektrického
proudu a dokonce chvíli nebylo
jasné, jestli se derby dvou nesmiřitelných soupeřů vůbec dohraje.
Po dlouhém čekání se nakonec
světla rozsvítila a mohlo se v utkání pokračovat. V 17. minutě měl
hokejce snížení stavu prostějovský

Bašnár, svůj slalom mezi přerovskými obránci však dokázal dovést
do úspěšného konce.
Úvod druhé třetiny byl pro prostějovský tým jako z černého snu.
Po necelých čtyřiceti vteřinách
totiž střílel Osina a Kotásek měl
při dorážce už snadnou práci - 3:0.
Také v dalších minutách Zubři
vydatně potěšili svoje fanoušky
a odpor soupeře definitivně zlomili. Při přesilové hře se totiž na
modré čáře napřáhl Pala a jeho
nechytatelný projektil se zastavil
až o síťku v Sedlářově brance 4:0. To prostějovský brankář už
nevydržel a přepustil své místo
náhradníkovi Musilovi. Ten si
však ještě ani pořádně nesáhnul
na puk a už jej také musel lovit
zpoza brankové čáry. Při další
akci totiž střílel Coufal a dvojice
prostějovských beků si v následné
nepřehledné situaci v brankovišti
srazila kotouč do vlastní branky -

Vlastimil ODEHNAL (Technika Brno): „Vůbec nám nevyšel
začátek utkání,
utkání byli jsme u všeho pozdě
pozdě, hráli jsme bojácně a kupili
chyby. Od našeho třetího gólu jsme byli lepším týmem a řekl bych,
že i prodloužení jsme odehráli lépe. Bohužel asi pětatřicet sekund
před koncem přišla chyba našeho obránce, který na modré nastřelil
soupeře, a dostali jsme rozhodující gól. Vzhledem k tomu, jak jsme
prohrávali, jsem s bodem nakonec spokojený. Prostějov má úplně
jiné mužstvo než na začátku, stále posilují a půjdou nahoru.“
Aleš TOMÁŠEK (HK Jestřábi Prostějov): „Je to velká škoda.
V zápase jsme měli strašně moc velkých příležitostí, které jsme
bohužel nedokázali proměňovat. Nejmarkantnější to bylo právě
před brankou na 5:5, kdy jsme dali břevno, puk se od nás odrazil
a Technika vyrovnala... Bohužel ztratili jsme slibné vedení a z toho
důvodu nemůžu být s naším výkonem spokojený. Zejména v obraně jsme nehráli, tak jak bychom hrát měli. Dostat pět gólů sice není
jenom o obraně, ale určité rezervy tam byly. Takový náskok bychom
neměli pouštět. Na druhou stranu to není žádná tragédie. Teď hlavně
potřebujeme sbírat body a první dva vezeme z venku.“
-pk-

Hlasy
H
lasy t
trenérů
renérů
Lubomír OSLIZLO (HC ZUBR Přerov): „Výsledek je pro nás
opravdu super.
super Hlavně jsme ale rádi,
rádi že se to utkání vůbec podařilo
po tom výpadku proudu dohrát. Hodně nám vyšla první třetina, kdy
jsme soupeře téměř k ničemu nepustili. Nakonec pak rozhodly ty tři
minuty ve druhé třetině, jak jsme soupeři nasázeli další tři góly. Pak
jsme sice za stavu 7:0 už polevili, ale v kabině jsme si řekli, že takhle
hrát nemůžeme. Nechtěli jsme soupeři dát možnost, aby se dostal do
nějakých vážnějších šancí.“
Aleš TOMÁŠEK (HK Jestřábi Prostějov): „Přerov je na prvním
místě tabulky právem. My jsme chtěli v utkání dobře bránit a z rychlých protiútoků se pokusit vstřelit nějaké góly. Bohužel místo toho
jsme velice rychle prohrávali 0:2. Děláme obrovské taktické chyby
a soupeř nás hodně potrestal v přesilovkách. Přerov má ty přesilové
hry zvládnuté velmi dobře a to je dnes kořením hokeje. Přerov přesilové hry umí a my bohužel ne....“
-red-

má Prostějovsko hned pětici
svých zástupců - SK Jesenec,
Sokol ORESVO Plumlov, TJ
Sokol Čechovice, TJ Sokol
Klenovice na Hané a TJ
Sokol Mostkovice. Dále se
dostane na nejnižší soutěž
O KFS, kterou je I.B třída,
veškerá klání Okresního
fotbalového svazu Prostějov
(Přebor-II. třída, III. třída a
dvě skupiny IV. třídy). Svůj
prostor budou mít vyhrazený
nejen dorostenecké soutěže
včetně celků 1.SK Prostějov,
ale věnovat se budeme i ženským týmům, FC Kostelec
na Hané a Jiskra Brodek u
Konice. Průběžně budeme
zveřejňovat také veškeré
aktuální novinky ze zákulisí
všech klubů prostějovského
regionu.
Z technických důvodů pokra-

tě se snažil tvrdou střelou zakončit útočnou akci Duba a o chvíli
později před Tihlářem neuspěl
ani Brynecký. Osm minut před
koncem mohli naopak přidat další
přesnou trefu Zubři. Po nečekaném odrazu puku se totiž Hanák
s Kotáskem dostali do přečíslení,
ale první jmenovaný nedokázal
zpracovat razantní přihrávku
svého spoluhráče. V 56. minutě
si Prostějov v utkání naposledy zahrál přesilovku a v početní
výhodě si vypracoval tlak. Neujala
se však ani tvrdá střela Smejkala,
kterou Tihlář vytěsnil mimo
nebezpečí. Definitivní tečku za
téměř tři hodiny trvajícím zápasem tak udělala šance přerovských
útočníků Sedláka a Martináka,
které ale při akci bravurním zákrokem vychytal brankář Sedlář, jenž
se na třetí třetinu znovu vrátil do
klece. Hanácké derby má letos jen
jednoho vítěze...
-pk-

nakonec z toho ale byla sedmička...

připravujeme na příští číslo
Po skončení podzimní části jsme zahájili náš tradiční
seriál FOTBAL EXTRA,
který tentokrát nese podtitul
PODZIM 2009. V jeho úvodním dějství jsme se zaměřili
na nejvyšší krajskou soutěž, Přebor Olomouckého
Krajského fotbalového
svazu, přičemž podrobněji
jsme se ohlédli za vystoupením regionálních zástupců
Prostějovska - FC Kralice
na Hané a Sokol Určice.
Po týdenní pauze dostalo
prostor o stupeň vyšší klání - divize a její skupina
„D“, v níž má prostějovský
region taktéž dvě želízka v
ohni, týmy Sokol Protivanov
a Sokol Konice. Třetím
v řadě měla být I.A třída
Olomouckého KFS a konkrétně skupina „B“, v níž

5:0. Velice silnou útočnou chvilku
Zubři poté zakončili za další minutu, kdy měl dobrou pozici ke střele
Menšík a nemýlil se - 6:0. Opaření
Jestřábi dostali po chvilce možnost
hrát přesilovou hru, ale naložili
s ní velmi bídně a Tihlářovu branku prakticky neohrozili. To Zubři
byli naopak v početních výhodách nekompromisní a dokázali
to znovu na začátku 35. minuty,
kdy se v prostoru kruhu dostal ke
střele Martinák a trefil se parádně
na vzdálenější tyč - 7:0. V dalších
minutách druhé třetiny Zubři díky
vysokému vedení už trochu polevili v koncentraci a soupeř je za
to potrestal. V úvodu 37. minuty
obránci zapomněli na dobře postaveného Dubu, který poslal puk
těsně za brankovou čáru - 7:1.
Ve třetí třetině se Prostějov snažil
ještě kosmeticky upravit hodně
nepříznivý stav a měl k tomu
několik příležitostí. Ve 45. minu-

V Přerově se málem nedohrálo,

Speciál FOTBAL EXTRA

čujeme v jednotlivých dílech
seriálu až od příštího týdne,
kdy se fotbal opět dostane
ke slovu. A jak bude speciál
FOTBAL EXTRA nyní probíhat dál? Věříme, že na nás
nezanevřete a nezapomenete
si zajistit veškerá další čísla
našeho týdeníku. Věřte, že se
máte na co těšit!
-pk-

PŘÍŠTĚ
3. DÍL: 18. 1. 2010
I.A třída Olomouckého KFS,
skupina „B“ (SK Jesenec,
Sokol ORESVO Plumlov,
TJ Sokol Čechovice, TJ
Sokol Klenovice na Hané a
TJ Sokol Mostkovice)

defilé
7. DVOUKOLO EXTRALIGY
EXTRALLIGY ČR

SK RG Prostějov
stějov
tějov - TJ Znojmo MMS YMCA

17:9
(10:5)

Rozhodčí: hlavní Filip, čárový Vávra

Diváků: 100

město Přerov ocitlo v úplné tmě.
Před osmnáctou hodinou zhasla
všechna světla nejen v Přerově ale
i v jeho okolí. Podobné probklémy
měli v tu chvíli i v Olomouci. Zápas
na ledě vedoucího týmu tabulky byl
ve čtrnácté minutě střetnutí přerušen za stavu 2:0 pro domácí Zubry.
Důvodem je výpadek elektrického
proudu. Podle aktuálních zpráv je
bez elektrické energie celý Přerov.
Hlavní sudí Klapetek poslal obě
lavičky do kabin. „Důvod výpadku
momentálně zjišťujeme. Technici
jsou v Dluhonicích a zjišťují na
místě, kde se stala chyba. Problém

j zřejmě
je
j nna vedení velmi vysokého na
napětí v Dluhonicích,“
říka
kala v sobotním podříkala
več
čer novinářům Alice
večeru
Lut
utiša
Lutišanová,
mluvčí společ
čnos ČEZ. Podle její
lečnosti
slovv je to otázka asi hodiny,
nežž pr
pracovníci zjistí příčinu výpadku a začnou ji odstraňovat. „Porucha vznikla v 17.24
a dodávky elektrické energie se
nám podařilo obnovit již v 18.12.
Příčinou byla námraza na vedení velmi vysokého napětí mezi
Dluhonicemi a Kojetínem. Opravy
i nadále pokračují. Naši technici,
všechny domácnosti napojili ze
záložních zdrojů a zákazníci by
již v tuto chvíli neměli být nijak
omezení,“ doplnila informace již
s úsměvem o něco později.
Hokejové derby se tak dohrálo,
sport zvítězil.
-pk-

SÁLOVÝ FOTBAL
KRAJSKÁ LIGA „ZLÍNSKO“:
5. TURNAJ, pořadatel SK BURE Hulín, hala: Kostelec na Hané, sobota 9. ledna 2010:
HARKO Kroměříž - INDIANA Plumlov 2:4 (0:0), branky: Kiška Jiří, Hrstka, Křupka,
Koláček
INDIANAPlumlov- DRUKO Zlín 4:3 (1:2), branky: Piňos 2, Hrstka, Koláček
VICTORIAKroměříž - INDIANAPlumlov 2:2 (1:1), branky: Piňos, Hrstka
BURE Hulín - RELAX Prostějov 2:8 (0:2), branky: Spáčil 3x, Bárta 2x, Voráč 2x,
Růžička
EKOSOLARIS Kroměříž - JIŘINAProstějov 0:1 (0:1), branka: Svozil
RELAX Prostějov - LIHOVAR Kojetín 3:1 (1:0), branky: Dadák, Voráč, Spáčil
JIŘINA Prostějov - BURE Hulín 4:1 (2:0), branky: Cetkovský, Svozil, Kolkop,
Vinklárek
EKOSOLARIS Kroměříž - RELAX Prostějov 3:3 (0:2), branky: Růžička, Voráč, Spáčil
LIHOVAR Kojetín - JIŘINAProstějov 2:2 (1:1), branky: Husařík, Kolkop
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. TURNAJI
1. FC Relax Prostějov
13
11
2
0
72:21
35
2. Jiřina Prostějov
14
10
1
3
38:23
31
3. Vokno Kroměříž
14
9
2
3
54:31
29
4. Rovers Otrokovice
13
9
1
3
36:28
28
5. Indiana Plumlov
13
7
3
3
41:35
24
6. Lihovar Kojetín
14
6
3
5
36:31
21
7. SK Speed Otrokovice
14
5
2
7
32:47
17
8. Ekosolaris Kroměříž
14
4
4
6
35:37
16
9. SK Bure Hulín
13
5
0
8
41:46
15
10. Harko Kromeříž
14
3
1
10
28:45
10
11. Druko Zlín
14
3
0
11
30:60
9
12. F.C. Victoria Kroměříž
14
0
1
13
22:61
1
Poznámka: V tabulce není započítán výsledek zápasu Relax Prostějov - Indiana Plumlov, který
řeší STK.
-koc, pk-

Uherka M. 5, Bednář 4, Faltýnková 3, Koldová 1, Lešanská 1, Snášel 1 (48. Tichý
1), Šnévajs 1, Sequensová (56. Planičková)
Trenér: Jan Mynařík.

SK RG Prostějov
ostějov - TJ Znojmo MS YYMCA

18:17
(8:9)

Rozhodčí: hlavní Vávra, čárový Filip

Diváků: 150

Sestava a koše Prostějova
Bednář 4, Faltýnková 4, Uherka M. 3, Lešanská 2, Snášel 2, Šnévajs 2, Koldová
1, Sequensová
Trenér: Hennie Baas a Jan Mynařík.

extraligový servis korfbalu
7. dvoukolo: KCC Sokol České Budějovice - KC Slavia Havířov nehráno;
Havířov nedojel, SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA 17:9 (10:5) a 18:17
(8:9), Korfbal Brno - VKC Kolín 19:18 (10:10) a 23:18 (13:6),

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. TJ Znojmo MS YMCA
2. Korfbal Brno
3. VKC Kolín
4. SK RG Prostějov
5. KCC Sokol České Budějovice
6. KC Slavia Havířov

14
14
14
14
12
12

9
8
7
6
5
2

1
0
1
1
0
0

Radek Štěpánek se dostal

Tým SK RG dvakrát zdolal mistra ze Znojma! do finále, ale neobhájil

Sestava a koše Prostějova

Smutné poznání: druholigové Hané jednoznačně kraluje PŘEROV...

PŘEROV/PROSTĚJOV
V
- Černou můrou pro pros-á
tějovské hokejisty se stává
rival z Přerova. A v sobo-tu platilo doslova. Třetíí
u
derby v letošním ročníku
totiž pohltila tma.. Domácíí
a
Zubři vedli již 2:0, kdyžž na
zimním stadionu v Přerověě
vypadl proud. Na obnovu
dodávky elektřiny čekali diváci
i hokejisté skoro pětačtyřicet
minut. Jestřábi by byli možná
raději, kdyby se utkání nedohrálo. Byli by ušetřeni ostudné
porážky, která se zrodila především ve druhém dějství, kdy
Zubři vsítili pět branek.... Po
zmíněné třičtvrthodině se ale
Přerov opět rozsvítil a mohlo se
hrát dál.
Uprostřed hokejového derby
Přerova mezi Prostějovem se celé

Korfbalové Vánoce přišly v Prostějově o trochu později

18-19

0
0
0
2
1
0

4275:211
6273:238
6275:259
5259:250
6200:222
10154:256

29
24
23
22
16
6

Kam příště
88.. k
kolo,
olo
ol
lo,
o, ssobota
obot
ob
bot
otaa 30.
30. ledna
ledna
led
dna 2010:
2010
20
10:: T
10
TJJ Zn
Z
Znojmo
noj
ojmo
jmo MS
MS YM
YMCA
CA-- Kor
CA
Korfbal
Korfb
fball Brn
B
Brno,
rnoo,
VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice, KC Slavia Havířov - SK
RG Prostějov (neděle 31.1.2010).
-pk-

Výsledkový servis Mattoni NBL
22. kolo: BK Děčín
ěč - Sokol Vyšehrad
š
77:50 (26:18, 41:31, 59:42). Nejlepší
hráči: P. Houška 19 bodů, 12 doskoků a 4 asistence, Hatcher 13 bodů a 5
asistencí, Alič 11 bodů a 5 doskoků, J.
Houška 11 bodů a 9 doskoků, Červenka
10 - Skořepa 13 bodů a 6 doskoků,
Klimánek 9 bodů a 4 doskoky. Trojky:
34/10:12/5. Střelba 2b.: 35/21:45/16. Trestné
hody: 5/5:5/3. Doskoky: 42:28. Osobní chyby:
16:16. Rozhodčí: Macela, Hruša, Kučera. Diváků:
520 • NH Ostrava - BC Kolín 88:84 (28:27, 50:53, 73:68). Nejlepší
hráči: Payne 23 bodů a 6 doskoků, Stuchlý 22 bodů a 6 doskoků, Palyza
13 bodů a 5 doskoků, Mitchell 12 bodů a 8 doskoků, Číž 9 bodů a 5
doskoků - Marko 17, Platt, Smith oba 16 bodů a 6 doskoků, Jones 16,
Pavlík 11. Trojky: 16/6:21/9. Střelba 2 b.: 41/28:34/24. Trestné hody:
18/14:13/9. Doskoky: 33:24. Osobní chyby: 10:14. Rozhodčí: Paulík,
Kurz, Jedlička. Diváků: 1156 • Karma Basket Poděbrady - USK
Praha 73:95 (14:26, 42:42, 56:69). Nejlepší hráči: Thomas 22 bodů
a 8 doskoků, Stria 20 bodů, 5 doskoků a 5 asistencí, Páleník 12 bodů a 4
doskoky, Castleberry 9 bodů a 6 doskoků - McKay 30 bodů, 6 asistencí
a 5 doskoků, Ford 23 bodů a 8 doskoků, Vocetka 16, Kotas 8 bodů, 7 asistencí a 6 doskoků. Trojky: 26/9:21/9. Střelba 2 b.: 42/18:40/26. Trestné
hody: 12/10:18/16. Doskoky: 30:32. Osobní chyby: 16:15. Rozhodčí:
Vyklický, Karásek, Matějek. Diváků: 300 • BK Breda&Weinstein
Opava - Basketball Brno nehráno; z důvodu sněhové kalamity
požádali tým Basketball Brno o odložení zápasu. Náhradní termín je
předběžně stanoven na 3. února 2010 • Mlékárna Miltra Nový Jičín
- ČEZ Basketball Nymburk 98:95 po prodloužení (24:23, 46:42,
61:64, 81:81). Nejlepší hráči: Muirhead 22, Šarović 17 bodů, 9 doskoků a 4 asistence, Sanders 14 bodů, 6 asistencí a 4 doskoky, Walker 10
bodů a 9 doskoků, Gavlák 9 bodů a 4 asistence, Pandula 9 bodů a 5
doskoků, Šteffel 8, Varnelis 7 bodů a 7 doskoků - Lee, Slezák oba po 17,
Ricci 15 bodů a 4 doskoky, Sokolovský 14 bodů a 5 doskoků, Benda 13
bodů a 5 doskoků. Trojky: 16/4:14/7. Střelba 2 b.: 44/26:54/26. Trestné
hody: 40/34:26/22. Doskoky: 43:19. Osobní chyby: 20:30. 5 chyb: 40.
Pumprla, 41. Benda, 45. Sokolovský, 45. Lee (všichni N). Rozhodčí:
Dolinek, Hruša, Kapaňa. Diváků: 1700 • BK Synthesia Pardubice
- BK Prostějov 76:78 (19:20, 44:33 68:55). Nejlepší hráči: Arnold
22 bodů a 4 doskoky, Wright 11 bodů a 5 doskoků, Miloš 11 - Šležas
19, Chán 15 bodů a 10 doskoků, Lawrence 11, Veikalas 10 bodů a 6
doskoků, Hyzy 10 bodů a 5 doskoků. Trojky: 20/6:21/8. Střelba 2 b.:
42/20:37/19. Trestné hody: 24/18:23/16. Doskoky: 28:33. Osobní chyby: 22:24. 5 chyb: 33. Hyzy (Pv). Rozhodčí: Lukeš, Vrážel, Znamínko.
Diváků: 2060.
-pk-

PROSTĚJOV - Extraligový
tým SK RG čekala v prvních
utkáních v novém roce velká
zkouška v podobě soubojů s mistrovským Znojmem. V sobotu 9.
ledna 2010 před kamerou České
televize viděla stovka diváků
ve sportovní hale RG a ZŠ na
Studentské ulici dvě překvapivá vítězství nad Jihomoravany,
kteří přijeli pouze v sedmi hráčích, což ale pro domácí nebyla
zase tak obrovská výhoda, jak
by hráči Prostějova mohli ze své
zkušenosti vyprávět. Šest bodů
se Znojmem se nakonec může
ukázat jako zásadních na cestě
do play-off!

PRVNÍ UTKÁNÍ:
výhra o osm
Korfbal, jako původně školní sport,
a jeho pravidla pamatují na možnost hrát se sedmi, nebo dokonce
šesti hráči. Rozdíl v počtu hráčů
je vyrovnán tím, že hráč „navíc“
nemůže střílet. V prostějovském
týmu padl tento „Černý Petr“ na
Terezu Sequensovou, která se svojí
rolí vyrovnala na výbornou a podporovala své spoluhráče převážně
v prostoru kolem koše. V prvním
poločase úvodního utkání Prostějov
dominoval, když hlídal střelce
Znojma těsnou obranou prakticky
po celém hřišti. Když v 10. minutě
šli po skórově vyrovnaném začátku
do vedení 4:3 proměněnou penaltou v podání Martina Uherky, tak
už jej nepustili a vedení dále navyšovali. V poločase to pak již bylo
o pět košů – 10:5. Po přestávce se
Hanáci dostali do menších útočných problémů, když hře chybělo
tempo. Ale ani hosté nedokázali
zvrátit vývoj utkání, i když hned ze
začátku druhého poločasu snížili
z penalty. Zápas byl jasně v moci

domácích, a příležitost tak dostali
i mladí Tichý a Planičková. Prvně
jmenovaný svůj dobrý výkon na
hřišti podtrhl úspěšně zakončeným
dvojtaktem. Hráči SK RG mohli
po zápase slavit historicky první
extraligové vítězství proti Znojmu
- 17:9.
DRUHÉ UTKÁNÍ:
těsné vítězství

Před druhým utkáním varoval
prostějovský trenér Mynařík své
hráče před uspokojením z prvního
zápasu, přesto to nestačilo, i když
v 7. minutě to bylo již po dvojtaktech Snášela a Lešanské a střele
Bednáře z dálky již 3:1 pro domácí. Pak ale uchopili otěže zápasů
hosté ze Znojma, když si vypracovali až tříkošový náskok - 5:8 v 21.
minutě. V tu chvíli držel prapor
domácích hlavně Bednář se třemi
trefami na kontě. Teprve po oddechovém času domácích se hráči
Prostějova vzpamatovali a do přestávky dokázali stáhnout na rozdíl
jediného koše, když v posledních
dvou minutách skórovali Šnévajs
z dálky a kapitánka Faltýnková
z průniku pod koš - 8:9 z pohledu domácích. Poločasová pauza
sloužila k ještě většímu motivování hráčů Prostějova, aby zlepšili
útočný pohyb a jenom nečekali, že
to tam konečně „spadne“. Hráči
dokázali instrukce uposlechnout
a ofenzivní hra se skutečně vylepšila, což se proměnilo i ve vstřelené koše. Nejdřív sice ještě domácí
inkasovali hned po přestávce, ale
pak šňůrou 5:0 strhli vedení na
svoji stranu - 13:10 v 39. minutě. Kdykoliv ale Hanáci v tomto
utkání odskočili na rozdíl dvou či
více bodů, dokázalo Znojmo vždy
korigovat na nejtěsnější rozdíl.

V druhém poločase veleli k útoku domácích hlavně kapitánka
Faltýnková a Martin Uherka, oba
se třemi zásahy v této půli. Znojmo
je ale známé svými dobrými závěry a nápor skutečně dvě minuty
před koncem za stavu 18:17 přišel
v podobě minutu a půl dlouhého
útoku. Ten ale dokázala bezchybná prostějovská obrana účinně eliminovat a 25 vteřin před koncem
se dostal míč znovu na útočnou
polovinu domácích. Tento útok
již dokázali Prostějované takticky zvládnout, i když při stažené
obraně hostí prostě museli střílet. Úspěšní ze střelby nebyli, ale
důrazným doskokem udrželi míč
v útoku až do závěrečného klaksonu - 18:17. Extraligový tým SK
RG se tak mohl radovat z celkem
šesti bodů, které jsou rozhodně nad
plán!
„Jsem nadšen! Konečně jsme v extralize dokázali nad
Znojmem zvítězit a jsou to pro
nás moc důležité body. Tyto dvě
výhry ale také částečně odčinili náš neúspěch v domácích
utkáních s Kolínem ze začátku
prosince,“ jásal po utkání Jan
Mynařík, jeden z dvojice prostějovských kormidelníků. „Ve
druhém utkání jsme si prošli
krizí, kterou jsme ale dokázali taktickými pokyny odstranit
a toho si u hráčů hodně cením.
Vytoužené play-off je blízko, ale
jak už to bývá, následující zápasy s Havířovem a Budějovicemi
budou ty nejdůležitější. Jsem
moc rád, že jsme se opět posunuli o něco dále a budu moct předat tým trenéru Baasovi po jeho
návratu do ČR se získanými šesti
body nad plán,“ těšil se Mynařík
a zmínil tak absenci nizozemského trenéra.
-pk-

BRISBANE/PROSTĚJOV Skvěle začali rok 2010 čeští tenisté. Celé trio zástupců TKAgrofert
proklouzlo na prvním turnaji
letošní sezony v australském
Brisbane až do závěrečných bojů, na vytoužený triumf ale nakonec nedosáhl žádný z nich. Přesto
se dá vstup prostějovských hráčů na betonové dvorce v daleké
Austrálii považovat za zdařilý.
Vždyť Radek Štěpánek postoupil do finále dvouhry, Tomáš
Berdych si zahrál semifinále (na
oba vyzrál Američan Roddick,
vítěz klání – pozn.red.) a Lukáš
Dlouhý byl aktérem deblového souboje o titul. Vědět o sobě
dala také Lucie Šafářová, která
na stejném místě postoupila do
čtvrtfinále ženského podniku.
Tenista Radek Štěpánek titul z
Brisbane neobhájil, když ve finále podlehl Američanovi Andymu
Roddickovi dvakrát 6:7. Ve druhém setu přitom dokázal srovnat
krok až ze stavu 1:5, kdy otočil
vývoj na 6:5 a v tie-breaku pak
český daviscupový reprezentant
odvrátil pět mečbolů, aby se z vítězství stejně nakonec radoval po více
než dvouhodinovém boji nejvýše
nasazený hráč Roddick. „Odehrál
jsem výborné utkání, které jsem
prohrál v tie-breacích. V těch jsem
smolně tahal za kratší konec, když
jsem se předtím dokázal fantasticky dostat ve druhém setu zpět do
hry. Je to dobrý vstup do sezony
a odnáším si hodně sebevědomí
do přípravy na Australian Open.
Být ve finále bylo krásné,“ napsal

českým médiím jednatřicetiletý
Radek Štěpánek, kterého nyní čeká
exhibice v Adelaide. Obdobně proti Roddickovi dopadl také Tomáš
Berdych o kolo dříve. V semifinále
sice vyhrál nad americkou jedničkou úvodní sadu v poměru 6:1, v
dalších dvou ale podlehl 3:6, 4:6.
A z triumfu se neradoval ani deblista Lukáš Dlouhý. Ten byl společně
s Indem Paesem nasazeni jako
číslo jedna, ale proti překvapení turnaje, francouzskému páru
Chardy – Gicquel neměli šanci. A
to zejména proto, že Dlouhý neměl
svůj den... Kolik toho tenista TK
Agrofert zkazil a udělal dvojchyb,
to se u něj někdy nevidí ani za celý
turnaj. „Musím říct, že zápas mi
vůbec nevyšel. Hrál jsem fakt špatně,“ uznal pozici nejhoršího hráče
na kurtu Dlouhý, který může mít
radost alespoň ze samotného postupu do finále.
Dařilo se také Lucii Šafářové,
která si proklestila cestu do čtvrtfinále, na níž porazila například
Kanaďanku Wozniakovou hladce
6:3, 6:1, a i když se proti Belgičance
Clijstersové rvala jako eskymácký pes a nadělila bývalé světové
jedničce ve druhé sadě dokonce
„kanára“, nakonec se musela před
uměním této hráčky podle očekávání sklonit.
Na úvod to však nebylo od našich
tenistů vůbec špatné, tudíž se
nechejme překvapit, co nám
předvedou na blížícím se prvním
tenisovém svátku nového roku,
Australian Open v Melbourne.
-pk-

Novoroční turnaj starších minižaček
vyhrály „Chobotničky“ z Prostějova
PROSTĚJOV - První víkend
tohoto roku byl v Městské hale
Sportcentrum DDM k vidění
špičkově obsazený turnaj kategorie starších minižaček, ročník
1997. Z pěti nejlepších družstev
České republiky přijely hned
čtyři, které navíc doplnil šampión Slovenska, Banská Bystrica.
Hrál se tak vskutku skvělý basketbal této kategorie, spokojenost domácích pořadatelů byla
o to větší, že z prvenství se nakonec radovala děvčata TJ OP
Prostějov!
Tým trenéra Švécara většinou
jezdí na turnaje, kde má možnost
zahrát si s kvalitnějšími soupeři než
v oblastním přeboru. Tentokrát se
podařilo do našeho města zlákat
skutečně skvělý výběr družstev,
když z tuzemské špičky chyběl
pouze vicemistr Slovanka Praha,
který byl na turnaji v Trutnově,
kde mimo jiné s přehledem zvítězil. Do Prostějova tak přijely týmy
Hradec Králové - mistr ČR, UMB
Banská Bystrica - mistr Slovenska,
domácí TJ OP Prostějov alias
„Chobotničky, Valosun Brno - 4.
celek z MČR a Žďár n. S. - 5. tým
domácího šampionátu. „Po dva
dny byl k vidění výborný basketbal, o výsledcích nakonec rozhodla momentální forma. Naše děvčata přehrávala své soupeře v obou
pětkách. První místo na skvěle
obsazené akci je důkazem toho,
že holky stále patří k nejlepším u
nás a na květnovém mistrovství
republiky budou patřit ke kandidátům na medaile. Poděkování
patří i domácím pořadatelům, kteří zajistili dobře zorganizovanou
akci,“ zhodnotil vydařenou premiéru v novém roce Pavel Švécar,
kouč starších minižaček TJ OP. A
jak se turnaj vyvíjel, pro všechny
basketbalové příznivce monitorovaly internetové stránky www.
bkprostejov.cz.
SOBOTA 2. LEDNA
TJ OP Prostějov - Valosun Brno
72:20. Střelkyně Prostějova:
Krátká 20, Tilšarová 11,
Neubauerová 10, Melichárková
7, Švécarová a Fialová po 6,
Handlová a Kyselá po 3, Salajová
a Hanousková po 2. Nejlepší střelkyně Brna: Hráčková a Žáková
po 4. „Na úvod jsme narazili na
oslabené Brno a bez větších problémů jsme zvítězili,“ okomentoval vstup do turnaje trenér Švécar;
Sokol Hradec Králové - BK Žďár
nad Sázavou 26:47 (nejlepší střel-

Konečné pořadí turnaje: 1. TJ OP Prostějov 8 bodů, 2. BK Žďár nad
Sázavou 7, 3. Sokol Hradec Králové 6, 4. BK UMB Banská Bystrica
5, 5. Valosun Brno 4. All stars turnaje: Neubauerová (Prostějov),
Zvrškovcová (Hradec Králové), Striešová (Banská Bystrica), Šoukalová
a Horáková (obě Žďár n.S). Nejlepší střelkyně: Anna Horáková (Žďár
n.S.) 50 bodů. Nejužitečnější hráčky všech týmů: Prostějov - Krátká,
Žďár n.S. - Horáková, B.Bystrica - Striešová, Hradec Králové –
Dvořáková, Brno - Žáková.
kyně: Skřivánková 5 - Krejčíková
17), Valosun Brno - BK UMB
Banská Bystrica 24:56 (Sabolová
7 - Striešová 14), TJ OP Prostějov
- BK Žďár nad Sázavou 38:28.
Střelkyně Prostějova: Krátká
10, Kyselá, Švécarová po 6,
Neubauerová 5, Hanousková
4, Salajová, Melichárková,
Ošt'ádalová po 2, Handlová
1. Nejlepší střelkyně Žďáru:
Horáková 7. „Utkání bylo vyrovnané až do konce. Po celou dobu
musely naše hráčky překonávat
výbornou obranu soupeře, naše hra
v útoku nebyla z daleka tak pohledná jako obvykle. Nakonec se nám
podařilo dovést zápas do vítězného
konce a asi málokdo čekal, že se
jednalo o finálový zápas,“ uvedl
po skončení druhého vystoupení
P. Švécar; Sokol Hradec Králové
- BK UMB Bánská Bystrica
44:41 (Zvrškovcová 14 - Lakotová
14), Valosun Brno - Žďár nad
Sázavou 20:66 (Kousalíková 5 Horáková 26).
NEDĚLE 3.LEDNA
TJ OP Prostějov - BK UMB
Bánská Bystrica 38:22. Střelkyně
Prostějova: Neubauerová 12,
Fialová 5, Švécarová, Tilšarová,
Hanousková, Salajová po 4,
Krátká, Melichárková po 2,

Handlová 1. Nejlepší střelkyně B.
Bystrice: Striešová 8. „S Bánskou
Bystricí jsme hráli již dvakrát a vždy jsme odešli poraženi. Tentokrát
nastoupila naše děvčata velmi koncentrovaná a díky těsné celoplošné
obraně a rychlým protiútokům
jsme konečně zvítězili,“ radoval se z cenného triumfu lodivod
domácích nadějí; Valosun Brno
- Hradec Králové 36:57 (Žilková
9 - Zvrškovcová 15), Žďár nad
Sázavou - Banská Bystrica
29:23 (Horáková 10 - Striešová
8), TJ OP Prostějov - Sokol
Hradec Králové 48:29. Střelkyně
Prostějova: Melichárková 12,
Tilšarová a Neubauerová po 8,
Švécarová 6, Kyselá 4, Fialová 3,
Handlová, Salajová a Hanousková
po 2. Nejlepší střelkyně Hradce
Králové: Zvrškovcová a Rindová
po 6. „Souboj s českým mistrem,
který nás doposud vždy porážel, byl
ve znamení maximálního nasazení
našich hráček. Ty bojovaly o každý míč, vrhaly se do soubojů a náš
náskok začal narůstat. Předchozí
porážky byly zapomenuty a soupeř
odcházel zdrcen! Poslední zápas
bylo jasné, že k vítězství mohou
naše hráčky i prohrát, nakonec slavily vítězství v turnaji bez porážky,“
usmíval se spokojeně Pavel Švécar.
-pk-

VYHRÁLY I DÍKY CHOBOTNICI. Mladá prostějovská děvčata uspěla v domácím
klání, když v silné konkurenci novoročního turnaje ani jednou nezaváhala. K úspěchu jim
dopomohl maskot v podobě žlutomodré chobotnice, která pochopitelně nechybí ani na
závěrečném společném snímku vítězného výběru trenéra Pavla Švécara (úplně vpravo).
Foto: www.bkprostejov.cz

BOJOVAL JAKO LEV, NAKONEC PADL. Tenista Radek Štěpánek
neobhájil v Brisbane loňský turnajový titul, když se musel sklonit
před uměním Andy Roddicka. Ten mu však po zápase složil hold:
„Radku, bojuješ a nikdy se nevzdáváš, a tomu se musí zatleskat,“
uvedl Američan bezprostředně po utkání přímo na dvorci.

18. ledna 2010

vzpomínáme

Dne 15.1.2010 uplyne
4. smutný rok od tragické smrti
našeho milovaného
syna a bratra
Zdeňka KRATOCHVÍLA.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče
a sestra Katka.

Dne 14. ledna 2010
si vzpomeneme na
1. výročí úmrtí
paní MARIE ZAVADILOVÉ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera
a syn s rodinami.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 10. ledna 2010 jsme
vzpomenuli 1. smutné výročí
úmrtí naší maminky a babičky
paní Věry SPÁČILOVÉ
z Určic.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 13. ledna 2010
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
naší milované, maminky,
babičky, a sestry
paní Milady ŠIMKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

Po krátkých cestách chodili
jsme spolu,
na dlouhou odešel jsi sám...

Dne 14.1.2010 vzpomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří SVOBODA
z Prostějova
Stále s láskou vzpomíná
manželka Věra
a děti s rodinami

Dne 4. ledna 2010
jsme si připomněli
smutné 25. výročí
od úmrtí
paní Marie UJCOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci stále
vzpomínají dcera Drahomíra
a syn Jan s rodinami.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

SLEVY MODELŮ
2009
SUPERIOR,
APACHE
A STRATOS

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Uzávěrka řádkové
inzerce je
v pátek 15. ledna
v 10.00 hod
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CO PŘINESL ROK 2009 V PROSTĚJOVSKÉM SPORTU? - 2. DÍL (červenec až prosinec)?
ČERVENEC

SRPEN

Tradiční turnaj v malé kopané
„Krumsínský Haná Cup“ ovládl
letos výběr složený z olomouckých fotbalistů, který se nazval
„Dream Team“. A přesně v duchu
týmu snů se také jeho hráči chovali, když překonali všechny
nástrahy a radovali se z celkového prvenství. Ve finále skončila
pouť týmu Skalky, semifinále se
stala konečnou pro 1.FC Betis
Prostějov a Helas Keloc Brno
„B“. Hodnocení turnaje dopadlo
pro organizátory příznivě, turnaj se dle slov většiny účastníků
opět vydařil. Tenisté s klubovou
příslušností TK Agrofert Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek zařídili po třinácti letech postup České
republiky do semifinále Davisova
poháru, když si v Ostravě poradili s Argentinou. A byli u toho
i bouřliví fanoušci z Prostějova.
Právě kvůli tomuto úspěchu
byla zrušena tenisová extraliga
smíšených družstev, která se
měla konat v termínu semifinále.
Hanáci tak příležitost obhájit titul
z roku 2008 nedostali...V jednom
ze závodů seriálu ME v anglickém Chedaru se bikrosařka Jana
Horáková radovala z prvenství
a v průběžném pořadí opět atakovala medailové pozice. Nakonec
z toho byla i díky neabsolvovaným závodům čtvrtá, „bramborová“ příčka. Stejného umístění
dosáhla také na mistrovství
světa v australském Adelaide...
Volejbalový klub dostal do názvu
firmu Modřanská a dokončoval skládačku svého kádru pro
novou sezonu. Posilou se stala
slovenská kráska Biksadská
i německá reprezentantka
Ssuschkeová. Obdobně na tom
byli i basketbalisté, kteří dokonce překopávali takřka celý tým.
Zvučnou posilou se měl stát
americký rozehrávač Lawrence,
či kanadský reprezentant pod koš
Kyle Landry. Fotbalisté si na své
valné hromadě rozlosovali nový
ročník mistrovských soutěží
v rámci OFS, po celém regionu
se pak konaly nejrůznější letní
turnaje. V Bedihošti i v Brodku

Úvod druhého prázdninového
měsíce patří v Prostějově tradičně mistrovství světa družstev do
14 let, které se na Hané uskutečnilo již podesáté. Ze zlatých
medailí se tentokrát radovaly
mladé tenistky USA a tenisté
Španělska. Nečekaně uspěly také
české výběry, když děvčata to
dotáhla až do finále a získala tak
senzační stříbrné medaile, chlapci se museli spokojit s umístěním
těsně pod stupni vítězů, když
jim patřila čtvrtá pozice. Druhý
srpnový víkend byly zahájeny
veškeré nižší fotbalové soutěže
a první trénink na ledě absolvovali hokejisté prostějovských
Jestřábů. Hned o den později se
k přípravě před novou sezonou
sešli basketbalisté. A svěřenci
trenéra Flašara okamžitě odehráli
také první dva přípravné zápasy.
Ani v jednom z nich neinkasovali, když zvítězili v Blansku
nad Technikou (1:0) a doma nad
Frýdkem-Místkem tenisovým
kanárem 6:0. Příprava sehrála na prostějovském ledě také
brněnská Kometa, která si na
Hanou kvůli rekonstrukci svého stánku pozvala Zlín. Utkání
se hrála v brněnské hokejové
horečce a Kometa vyhrála v prodloužení. Hokejoví fajnšmekři
měli nabitý program, když jen
o pár dnů později změřili jejich
Jestřábi síly s hvězdným výběrem Jágr Teamu. A Prostějov
vyhrál na nájezdy! Ve finále
fotbalového poháru OFS kralovala Haná Prostějov, která na
hřišti v Přemyslovicích rozdrtila Hvozd způsobem hodným
svých borců v sestavě, kteří raketu vyměnili za kopačky – 6:0.
Fotbalisté divizního Protivanova
zase překonali ve druhém kole
Poháru ČMFS Uničov, když tým
z MSFL přemohli po rozstřelu
pokutových kopů! A mohli se
začít těšit na Sigmu. Úspěchem
skončilo vystoupení prostějovských nohejbalistů na tuzemském juniorském šampionátu,
z něhož si Dočekal dovezl bronz
a Valenta skončil čtvrtý. Na pro-

skupinovou akrobacii, když
s přehledem zvítězili ve čtveřicích, osmičkách i čtveřicích
žen. Jedno prvenství vybojovali
Finové a Britové, ti navíc přidali ještě jeden bronz. Dvě stříbra
a jeden bronz putovaly zásluhou
osmiček a ženských čtveřic do
Německa. Neztratili se ani Češi,
byť startovali pouze ve dvou
disciplínách a veškeré náklady
si musí hradit sami. Manželé
Martina a Ondřej Rydlovi skončili v kategorii freestyle sedmí,
v redukovaném pořadí mistrovství Evropy dokonce pátí. Na
Plumlovské přehradě se jel další
závod dračích lodí a opět to byla
skvostná paráda. Korfbalový
tým SK RG absolvoval týdenní
pobyt v nizozemském Enschede
a právě s tímto klubem prohloubili Hanáci ještě více spolupráci.
Cyklisté z prostějovského střediska se stali vítězem přeborů
SCM na dráze. Do nových ročníků vstoupili házenkáři Kostelce
na Hané (1. liga) a Prostějova
(2. liga SM). Basketbalisté
Prostějova vyhráli v rámci své
přípravy kvalitně obsazený turnaj
na Slovensku, mladí nohejbalisté
dovezli z mezinárodního klání
taktéž od východních sousedů
rovnou double z věkových kategorií mladšího i staršího žactva.
Zlato bohužel tentokrát necinklo
z dorostenecké extraligy družstev, kde byla nad síly Prostějova
pražská Kotlářka, jenž uspěla
ve třech finálových zápasech.
A do třetice Slovensko - florbalisté Prostějova vyhráli v rámci svého přípravného období
turnaj v Žilině. Na boxerských
šampionátech seniorů a juniorů
startovalo hned trio zástupců BC
DTJ, ovšem Besaljan mezi muži,
ani mladíci Šerban a Chmela se
výrazněji neprosadili. Veklkou
pozornost přilákal český překážkář a olympionik z Pekingu
Petr Svoboda, který se zúčastnil tradiční Velké ceny města
Prostějova na 110 metrů překážek, kterou nejenže vyhrál, ale
zároveň stanovil i nový rekord.
Čeští tenisté v čele s Berdychem,
Štěpánkem a masou příznivců
z Hané slavili v chorvatské Poreči
postup do finále Davis Cupu,
kam se samostatná Česká republika dostala vůbec poprvé ve své
historii! Svůj ročník započali
hokejisté i korfbalisté, oba týmy
nikterak slavně. Po třech, resp.
dvou kolech byli bez bodu... Zato
boxeři Prostějova si na úvod začínající mezinárodní interligy poradili s maďarským Györem, který
porazili vysoko 11:3. Fotbalový
svátek prožili v Protivanově,
kam v rámci třetího kola Poháru
ČMFS přijela prvoligová Sigma.
Před velice solidní návštěvou (cca
1000 diváků) sice hanácký gigant
dominoval a vyhrál 5:0, ovšem
potlesk si vysloužili i statečně
bojují domácí hráči. Vrcholem
letní lukostřelecké sezony bylo
mistrovství republiky dospělých
v Rokycanech, na němž prostějovský výběr vybojoval zlatou
medaili!

ŘÍJEN
A ŠUP DO BAZÉNU. Mladé tenistky České republiky oslavily zisk stříbrných
medailí koupelí v kašně...
Foto: Jiří Vojzola
u Prostějova uspěly domácí výběry. Na prostějovském velodromu
proběhlo Mistrovství České
republiky v dráhové cyklistice
a domácím nadějím se dařilo. Do
SKC, či do SCM při tomto klubu
putovalo hned několik medailí
včetně dvou zlatých v podání
Goláně a Tkadlece. Další prostějovský cyklista Jakub Filip
startoval na mistrovství Evropy
v běloruském Minsku, kde
byl členem sedmého družstva,
k čemuž přidal ještě osmou příčku ze scratche. Florbalisté FbC
Playmakers Prostějov hodnotili
uplynulý ročník, v němž skončili ve své druholigové divizi na
třetím místě. Podle slov představitelů panovala se sezonou spokojenost. Velký úspěch zaznamenal prostějovský lukostřelec
František Hajduk, který se na
mistrovství světa juniorů a kadetů v americkém Orlandu prostřílel až mezi osmičku nejlepších.
Fotbalový svátek si prožili
v Pivíně, kam zavítala stará garda Slávie, jenž se v exhibičním
duelu těšila z výhry 9:6. Libero
prostějovského VK Markéta
Tomanová byla členkou českého reprezentačního týmu, který
postoupil na mistrovství světa
v Japonsku!

stějovském náměstí bylo zahájeno mistrovství Evropy a Světový
pohár v klasickém parašutismu.
Velký svátek prožil také velodrom, kde se konal tradiční
Memoriál Otmara Malečka.
Kvůli nemoci nemohl sice startovat Alois Kaňkovský, i tak
ale panovala skvělá atmosféra
a z vítězství v nejvíce sledovaném bodovacím závodě dvojic
se těšili Italové. Celkově ale byla
k vidění opravdu parádní dráhová cyklistika. Kaňkou se stala jen
krádež osobních věcí z jednoho
z vozů italského závodníka...
A dva zlata na závěr, lukostřelci
Prostějova se stali vítězem první
ligy družstev seniorů, mladší žáci Sokola I Prostějov pak ovládli
domácí šampionát v nohejbalu
trojic, dvojice skončily třetí.

ZÁŘÍ
Na prostějovském letišti soutěžilo celý uplynulý týden v šesti
disciplínách mistrovství Evropy
a Světového poháru dohromady
dvě stě sedmdesát parašutistů
z dvaceti zemí Nejúspěšnější
výpravou se díky třem zlatým,
stejnému počtu stříbrných a dvěma bronzovým medailím stala
Francie. Její skokani ovládli

Úspěšný vstup boxerů Prostějova
do nového ročníku domácí extraligy odnesl sloučený výběr Mostu
a Děčína, aby na závěr měsíce
uspěli také v Ostravě. V prostějovské sokolovně proběhl další
tradiční podnik, zápasnický
Memoriál Gustava Frištenského.
Dvojice cyklistů SKC Prostějov
Tkadlec – Wagner si z MČR
dovezla bronz z bodovacího
závodu dvojic. Výtečně rozjeli
sezonu prostějovští Orli, kteří po

dvanáctizápasovém půstu vyhráli na palubovce Nového Jičína!
Pavlína Radičová si vybojovala
start na mistrovství světa v aerobiku, její svěřenkyně se staly
mistry ČR. Tuzemský titul získali
také kušisté z Kostelce na Hané,
kteří tak obhájili loňské prvenství.
Volejbalistky Prostějova v gene-

ních O KFS a OFS zrušily jarní
předehrávky a podzimní boje
tak skončily předčasně. Nejlépe
umístěným celkem z regionu
se stalo divizní duo Konice –
Protivanov, s 19 body na osmém,
resp. devátém místě. V Přeboru
O KFS skončily Kralice na Hané
osmé, Určice přezimovávají čtr-

CELÝ PROSTĚJOV.... Do španělské Barcelony se v prosinci přestěhovala veškerá
pozornost celého našeho města. Kdo nebyl přímo na místě, sledoval počínání hráčů
v televizi. Na Hanou výběr TK Agrofert dovezl nakonec menší mísy. Foto: Jiří Vojzola
rálce na novou sezonu skončily
třetí na mezinárodním klání ve
francouzském Istres a těsně před
startem domácí soutěže přivedli
poslu „last minute“. Za zraněnou
Biksadskou přišla Američanka
Nnamaniová. Do extraligy pak
vstoupily jasnými triumfy na
palubovkách Frýdku-Místku
a reprezentačního výběru juniorek ČR. Zato hokejistům se stále
nedaří. Po deseti kolech měli na
kontě pouze pět bodů, k trenéru
Flašarovi se na lavičku postavil
ostřílený kouč Beck, nepomáhaly ani hráčské rošády! Předseda
klubu Zdeněk Zabloudil navíc
musel v zákulisí odmítat spekulace o prodeji klubu... Další
rána pro hokej v našem regionu
bylo oznámení o ukončení činnosti týmu HC Grewis Plumlov,
který po nevydařeném startu
a pletichách v zákulisí odstoupil
z krajského přeboru! Motokrosař
Martin Žerava byl po sezoně
plné útrap a zdravotních patálií
členem vítězného týmu klasické Šestidenní. Což je bezesporu
výkon hodný zápisu do historie.

LISTOPAD
Fotbalové soutěže na všech úrov-

nácté. V I.A třídě je Jesenec šestý, Plumlov devátý, Čechovice
jedenácté, Klenovice dvanácté
a Mostkovice bohužel poslední, čtrnácté. V I.B třídě si velmi
dobře vede Haná Prostějov.
Tomuto týmu náleží ve skupině
„A“ druhá pozice, Kostelec na
Hané je šestý, následuje osmý
Pivín, desáté Vrahovice, jedenácté Nezamyslice a čtrnácté jsou
Vrchoslavice. Lipové ve skupině
„B“ této soutěže patří osmá pozice. Na čele Přeboru OFS je po
polovině soutěže rezerva Konce,
třetí třídě vévodí „béčko“ Kralic
na Hané a lídry dvou skupin čtvrtých tříd jsou Kladky a Vrahovice
„B“. Vystoupení celků ze zeleného trávníku se na stránkách
Večerníku věnujeme samostatně
v mnohadílném seriálu FOTBAL
EXTRA. Korfbalisté zdolali na
domácí půdě České Budějovice
a vyšvihli se na postupovou příčku do play off. Boxeři Prostějova
získali pro sebe i podzimní šlágr,
když v sokolovně rozdrtili tým
Ústí nad Labem. K dalšímu utkání do Českých Budějovic však
kvůli chřipkové epidemii odcestovat nemohli. Svaz naštěstí po
týdnech průtahů utkání odložil.
Nohejbalisté Sokola I Prostějov

Rok 2009 je nenávratně za námi a jak už to tak bývá, s příchodem nového letopočtu je vždy čas bilancování toho, co se
za uplynulých dvanáct měsíců událo. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a jeho sportovní sekce byla i v roce 2009 pochopitelně u všeho podstatného, sledovala vše možné i nemožné,
vídané a také nevídané.Atak jsme se jako už tradičně začátkem každého nového roku zavřeli do archívu a ohlédli se
zpět za všemi událostmi a okamžiky, které nejvíce zahýbaly sportem na Prostějovsku. Znovu jsme tak prožili chvíle
úspěchů, byly však i ty méně radostné okamžiky, jelikož
bohužel ne vždy a ne všem se dařilo. A pokud pomineme
mistrovský titul volejbalistek a stříbro boxerů, byl tento
rok oproti minulosti přece jen mírně slabší...
V minulém vydání Večerníku jsme vám přinesli úvodní
díl sumáře „Co přinesl rok 2009 v prostějovském sportu?“, který byl věnován prvním šesti měsícům letopočtu.
Dnes přichází řada na druhou polovinu roku. Pojďme
se tedy ohlédnout za tím, jaké bylo sportovní období na
Prostějovsku od července do prosince 2009 a věřme, že
nový rok přinese ještě více toho pozitivního a sport v našem
regionu půjde tou správnou cestou. Jak totiž nadále ukazují návštěvy na kláních nejrůznějšího druhu a v neposlední
řadě samotný zájem široké veřejnosti, místo si zde dokáže
udělat skoro každé odvětví. Bylo by velkou chybou se takové
kvality i kvantity lehce a zbůhdarma zbavovat. Je potřeba
si ale uvědomit, že bez důstojného zázemí a patřičně vytvořených podmínek se sport na té nejvyšší úrovni opravdu
provozovat nedá. Doufáme tedy, že Prostějované potáhnou
v roce 2010 za jeden provaz a náš sport bude nejen v České
republice znovu vidět. Vše nejlepším všem sportovním
přívržencům přece celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Stranu zpracoval Petr Kozák
obsadili ve druhé lize mužů čtvrtou příčku. Volejbalistky očekávaně vládnou extralize bez jediné
ztráty, basketbalisté drželi výbornou druhou pozici, jen hokejisté
byli stále až devátí... Tenisté zase
slavili „Večer mistrů“, kde oceňovali mistry republiky, vítěze
Pardubické juniorky i úspěšné
reprezentanty.

PROSINEC
Zdařile vstoupili naši zástupci
kolektivních sportů do evropských pohárů. Volejbalistky po
úvodní prohře v Istanbulu zdolaly
doma polskou Bialsko-Bialu, Orli
si ve Středoevropském poháru poradili s obhájcem trofeje
Székesfehérvárem! Následně
ale basketbalisté dvakrát padli
s rumunskou Kluží a naděje na
postup se vytratila.... Neuspěl ani
tým VK, který na své palubovce
podlehl moskevskému Dynamu.
Na závěr roku si spravili chuť
Orli, kteří senzačně zdolali mistrovský Nymburk o devětadvacet
bodů! Smutní se ještě předtím
vrátili všichni Hanáci ze španělské
Barcelony. Finále Davisova poháčeským tenistům nevyšlo, po
ru če

debaklu 0:5 se museli spokojit
„jen“ se stříbrnou mísou. Nejlepší
sportovkyní Prostějovska se stala
bikrosařka Jana Horáková, nejvíce trofejí v tradiční anketě posbírali právě cyklisté SKC Prostějov.
Tenisté z Prostějova zase opanovali anketu Zlatý kanár, kterou v hlavní kategorii vyhrál
reprezentační tým mužů České
republiky. Prostějovský korfbal
začal vládnout tuzemsku, když
předseda Českého korfbalového svazu a současně šéf oddílu
SK RG Jan Mynařík uvedl do
funkce reprezentačního trenéra
nizozemského odborníka, pomáhajícího momentálně Prostějovu,
Hendrika Baase! V extraligové
soutěži držel hanácký výběr
vytoužené čtvrté místo. Se sezonou se loučili také fotbalisté
1.SK Prostějov, kteří uspořádali své tradiční hodnocení pro
mladé naděje s dorty. Hokejisté
Prostějova opět měnili trenéra.
Po Flašarovi a Beckovi nastoupil k mužstvu Aleš Tomášek,
k němuž o pár dnů později přibyl i exhodonínský Svatopluk
Kosík. Pavlína Radičová skončila na mistrovství světa v aerobiku čtvrtá, což je vynikající
výsledek.

UDÁLOST
U
DÁLOST ddruhého
ruhého ppůlroku
ůlroku
EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT V PARAŠUTISMU

Š ičk evropské
Špička
ké i světové
ět é parašutistické
š ti ti ké akrobacie
k b i se poprvéé v hi
historii utkala o vavříny na území České republiky. Na prostějovském
letišti soutěžilo celý uplynulý týden v šesti disciplínách mistrovství Evropy a Světového poháru dohromady dvě stě sedmdesát
parašutistů z dvaceti zemí Nejúspěšnější výpravou se díky třem
zlatým, stejnému počtu stříbrných a dvěma bronzovým medailím stala Francie. Jedno prvenství vybojovali Finové a Britové, ti
navíc přidali ještě jeden bronz. Dvě stříbra a jeden bronz putovaly
zásluhou osmiček a ženských čtveřic do Německa. Neztratili se ani
Češi. „S celým šampionátem jsme spokojeni,“ stručně zhodnotil
za organizátory Miloš Sklenka. Potěšila ho i divácká návštěvnost.

OSTUDA drruuhého pů
OST
půlrrok
oku
ok
HOKEJISTÉ HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

O tomto „titulu“
titulu“ nebylo sebemenších pochyb
pochyb. Ambiciózní tým
Jestřábů, do něhož v létě šéf klubu Zabloudil napumpoval statisíce až
miliony korun, měl být hlavním aspirantem na postup do první ligy.
Stal se však přesný opak. Hokejisté se od prvního kola pohybují na
chvostu východní skupiny druholigové soutěže a z krize se nevymanili
ani po výměnách trenérů a průvanu v hráčské kabině. Být bodově na
úrovni amatérského Frýdku-Místku, to je vážně jedna velká ostuda...

NA LETIŠTI SE ROZDÁVALY MEDAILE. Velký svátek parašutismu přivítal
na přelomu srpna a září Prostějov.
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V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU NA VÁS TOTIŽ ČEKÁ SPORT V NOVÉM BALENÍ
A TO UŽ OD PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ!!!
CHYSTÁME...
S již dnešním číslem k vám přichází nová a věříme, že i lepší podoba
sportovní části PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která má být pro vás
odměnou za vaši několikaletou přízeň! Nejde přitom o jen tak ledajaké
změny. Nachystali jsme pro vás spoustu novinek, které budeme postupně
vytahovat z rukávu po celý letošní rok. A začínáme už DNES!

DALŠÍ NOVINKY

0 ZBRUSU NOVÉ KOMENTÁŘE a ANALÝZY NAŠEHO
EXPERTNÍHO TÝMU tvořeného známými osobnostmi!
0 „JAK SI VEDOU PROSTĚJOVANÉ“, monitoring výkonnosti prostějovských fotbalistů a hokejistů ve dvou
nejvyšších soutěžích ČR a v zahraničních ligách
0 PRAVIDELNÝ PŘEHLED STATISTIK
0 SERIÁL „KROK ZPĚT“, ve kterém se ohlédneme za
úspěchy prostějovského sportu v minulém století
0 ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE O CENY
0 SPORTOVNÍ KVÍZY Z HISTORIE I SOUČASNOSTI
0 DLOUHODOBOU SÁZKAŘSKOU „TIPOVAČKU“

Děkujeme včem čtenářům za jejich přízeň i zájem. Do nového roku přejeme vše nejlepší a hodně nejen sportovní radosti.

„ŠKOLA
0 SERVIS PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE aneb „ŠKOLA
HROU“ (odborné informace o známých, ale i méně známých sportovních odvětvích)
.... A JIŽ PŘÍŠTĚ VELKÉ PŘEKVAPENÍ PRO VŠECHNY
FANOUŠKY HOKEJE - STARTUJE ANKETA
O NEJLEPŠÍ TÝM DESETILETÍ!

TO VŠE VE ZMODERNIZOVANÉ
A JEŠTĚ LÍBIVĚJŠÍ GRAFICKÉ PODOBĚ!

ČTĚTE

NEJLEPŠÍ U NÁS!

Sport

11. ledna 2010

22

Volejbalistky Prostějova bojovaly na dvou frontách, v Lize mistryň a v extralize

Ani napočtvrté. Slibný vstup
v Moskvě senzací neskončil

smeč

DM 3:1

15. kolo EXTRALIGY ŽEN

VK Modřanskáá PProstějov
Prostěě jov - VK
V Králov
Kr
Královo
voo Po
PPole
o e Brno
B o

3:1
Čas:
1:19 hodiny
Rozhodčí: Pavelek, Pecháček
Diváků: 500

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

25:15
25:9
21:25
25:15

18 minut
17 minut
24 minut
20 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

Glassová
Spalová
Valenteová
Ssuschkeová
libero Tomanová
Střídaly: Soaresová, Nováková
Připraveny byly: Tomašeková, Bramborová, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

VOLEJBALOVÝ SERVIS
16. kolo: VK Modřanská
ř
Prostějov
ě - VK KP Brno3:1
1 (15
(15, 9,
9 -21,
21 15).
15)
Rozhodčí: Pavelek a Pecháček. Čas: 79 minut. Diváků: 500. Sestavy:
Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, libero: Tomanová. Střídaly: Soaresová, Nováková - Kubínová, Rozkydálková,
Onderková, Straková, Melichárková, Svobodníková, libero: Jášová. Střídaly:
Širůčková, Štorková, Bradáčová, Vitoulová • SK UP Olomouc - TJ Sokol
Frýdek-Místek 3:0 (19, 24, 9).Rozhodčí: Z. Grabovský, Renčín. Čas: 69
minut. Diváků: 300. Sestavy: Dedíková, Langová, Gregorová, Chalcarzová,
Nachmilnerová, Mátlová, libero: Maléřová. Střídaly: Měrková, Hrabalová Orlovská, Kojdová, Šímová, Frigmanská, Malá, Mazurová, libero: Kanovská.
Střídaly: Janďourková, Košická, Pavelková, Haškovcová • TJ Sokol
Šternberk - TJ Mittal Ostrava 3:1 (18, 19, -21, 21). čí: Hudík, Krtička. Čas:
93 minut. Diváků: 220. Sestavy: Sajdová, Ticháčková, Oborná, Piňosová, S.
Janečková, M. Janečková, libero: Bujnošková. Střídala: Šenková - Baštanová,
Mayerhofová, Holingrová, Jurčíková, Lindovská, Elblová, libero: Spáčilová.
Střídaly: Polášková, Žolnerčíková, Rymelová • SCM-ČVS-Juniorky ČR
- VC Slavia Praha 0:3 (-20,-20,-22). Rozhodčí: Došlík, Trumpeš. Čas: 53
minut. Diváků: 53. Sestavy: Vinklerová, Šmídová, Michalíková, Kossányiová,
Mudrová, Jiroušková, libero: Dostálová. Střídaly: Teichmanová, Bicková,
Bartoňová, Šípová - Šourková, Telipská, Jonášová, Mezerová, Kočiová,
Hokešová, libero: Steinerová. Střídaly: Bönnerová, Bízová • PVK Olymp
Praha - PVK Přerov nehráno; utkání bylo zrušeno kvůli kalamitě, náhradní
termín byl stanoven na čtvrtek 14. ledna • VK TU Liberecvolný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA EXTRALIGY
zápasy výhry prohry

1. VK Modřanská Prostějov14
2. TJ Sokol Frýdek-Místek 15
3. PVK Olymp Praha
14
4. SK UP Olomouc
14
5. VK Královo Pole Brno
14
6. TJ Sokol Šternberk
15
7. TJ Mittal Ostrava
15
8. SCM-ČVS Juniorky ČR 15
9. VC Slavia Praha
14
10. PVK Přerov
14
11. VK TU Liberec
14

14
12
10
10
9
6
5
4
4
3
2

0
3
4
4
5
9
10
11
10
11
12

sety

míče

42:4 1139:738
37:191266:1185
36:171200:1099
34:201219:1096
32:201166:1074
25:351243:1366
20:361161:1291
15:371073:1242
19:341085:1209
16:331027:1133
15:361049:1195

body

28
27
24
24
23
21
20
19
18
17
16

PV

PROSTĚJOV – Totožným
výsledkem jako první vzájemné utkání v prosinci na Hané
skončila i odveta mezi volejbalistkami Dynama Moskva
a Prostějova. Svěřenkyně
trenéra Čady podlehly v hale
družba v „Lužnikách“ ruskému gigantovi 1:3 a pokud
chtějí mít postup ve své moci,
potřebují zvítězit na půdě polského celku Bielsko-Biala. Po
středečním vítězství si totiž
Dynamo Moskva upevnilo druhé místo v tabulce a postup, VK
Modřanská je třetí právě před
týmem z Polska.
K zápasu čtvrtého kola základní
skupiny „C“ CEV Indesit Ligy
mistryň už Prostějov odjel se
Soňou Novákovou, která byla po
operaci kolena připravena alespoň
nalavičceadohryzasáhlavetřetím
dějství. V základní sestavě se však
na jejím postu nahrávačky objevila Töröková. Vedle ní dal kouč
Čada důvěru osvědčené sestavě
s Nnamaniovou, Valenteovou,
Glassovou, Ssuschkeovou,
Spalovou a liberem Tomanovou.
V závěru střetnutí se na palubovce
objevila také Soaresová. Ruský
mistr se musel pochopitelně obejít
bez Safronovové (Večerník informoval o jejím stavu před týdnem
– pozn.red.).
Prostějovské hráčky podaly
zejména v úvodu utkání výborný výkon a v prvním dějství
neproměnily hned tři setboly.
Ve druhém setu pak své soupeřky dokonce předčily a stav
setů srovnaly. V dalším průběhu
zápasu však už neudržely tempo

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

Dynamo Moskva
skva - VK Modřanská
Modřansk á Pro
Prostějov
Prostějo
rost

3:1
Čas:
1:31 hodiny
Rozhodčí: Marin (Rumunsko)
a Christensen
(Dánsko).
Diváků: 1500

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

27:25
19:25
25:13
25:19

26 minut
24 minut
20 minut
21 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

Foto: J. Vojzola
a zkušenější Dynamo jim nedalo naději na zvrat. Hanačky tak
mohly jen litovat zaváhání v koncovce úvodní sady, jinak mohly
vést 2:0 a třeba by vše dopadlo
jinak...
Už od úvodních míčů bylo jasné,
že Prostějovanky si do Moskvy
nevyjely jen na výlet a chtěly domácího favorita pořádně
potrápit. To se jim od začátku
utkání dařilo skvěle a víceméně se Dynamu držely na dostal.
V závěru velmi vyrovnaného prvního setu dokonce odskočily do
vedení (21:24) a vše spělo k velmi dobrému počinu. Koncovka
první sady ovšem nápadně připomněla smutný konec čtvrtého
setu domácího zápasu, v němž
Hanačky nedokázaly proměnit postupně šest setbolů. I na
domácí půdě Rusky stihly včas
zabrat, setboly odvrátily a úvodní sadu zápasu získaly v poměru
27:25 - 1:0. Ačkoli to muselo
být pro svěřenkyně Miroslava
Čady nepříjemné memento, na

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Valerij LOSEV (Dynamo Moskva): „V tomto utkání jsme si chtěli
zajistit
Podařilo
ji i postup a mítí tak
k v závěru
á ě skupiny
k i jijistotu. P
d řil se, a s tím
í
jsem velmi spokojen. Horší už to bylo s výkonem v prvních dvou
sadách, kdy jsme se nevyvarovali chyb a nedostatků při souhře. Poté
jsme se ale zvedli, přidali na důrazu a výsledek se dostavil.“
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Dva sety byly od
nás dobré, dva sety horší. V nich nás už soupeř tlačil mnohem lepším
útokem, který byl hodně razantní i kvalitní. Bohužel se nenašla
hráčka, která by tomu dokázala odolat a prosadit se. Každopádně
velká škoda koncovky prvního setu, měli jsme tři šance dotáhnout
sadu, ale pokaždé jsme bohužel špatně řešili servis. Ve druhém
vítězném jsme hráli velmi dobře. Pak jsme se dostali do problémů,
nebyli jsme schopni čelit útočné převaze Dynama. Výkon většiny
hráček nebyl optimální... Naopak se zástupem Novákové jsem
spokojen. Töröková jako jedna z mála zvládla zápas dobře. Pochválit
můžeme i Tomanovou na liberu a Ssuschkeovou, horší už to bylo
u smečařek.“
-pk-

jejich výkonu ve druhém setu
se nepodepsalo. Naopak. Do
druhého dějství vstoupil tým
VK Modřanská skvěle a Rusky
drtil ve všech směrech - 12:20.
Domácí plejerky sice snížily na
16:21, ale následnou výhodou
tentokrát dokonce šesti setbolů už
hostující celek nepohrdl. Povedlo
se to napodruhé - 19:25 a 1:1.
Kdo by čekal velké drama, byl
však zklamán... Od třetího setu
už diktovaly scénář opět a jen
volejbalistky Dynama, které vedla k rychlému zvratu Gioliová.
Když se dostala k síti, dokázaly
ji Prostějovanky zastavit jen výjimečně. Jedna nepřesnost v modrožlutém podání střídala druhou,
hráčky škobrtaly v každé herní
činnosti. Nebylo proto divu, že
náskok protivnic trvale rostl (4:1,
12:5, 19:9, 23:11) až k dílčímu
debaklu - 25:13 a 2:1. Také čtvrtá
sada zprvu vypadala dost obdobně. Dynamo šlapalo jako přesně
seřízený stroj, teprve při skóre
9:4 jej bodovou šňůrou na podání trochu zadrhla Ssuschkeová.
V této fázi se zdálo, že by prostějovský
tým ještě mohl utkání
tějov
zdramatizovat,
jenže vynikající
zdram
momenty
střídal se špatnými,
mom
což platilo
až do úplného konce.
p
A když
kd kapitánka Moskvy Jelena
Godinová
pokládala jeden míč za
Godi
druhým, vedly domácí už 19:12.
druhý
stavu 24:18 mělo Dynamo
za st
možnost šesti mečbolů a hned
možn
ten ddruhý využila N. Gončarová
25:19 a 3:1.
- 25:
Prostějov tak prohrál s Moskvou
Prost
čtvrté vzájemné střetnutí (dvai čtvr
krát loni)
a k získání druhé výhry,
l
která by VK Modřanská posunula
k postupu
ze skupiny C, zbývapo
jí dvě
dv utkání. V úterý v polské
Bielsko-Biale,
o týden později
Biels
doma proti dosud neporaženému
Fenerbahce
Istanbul.
-pkFene

Glassová
Spalová
Valenteová
Ssuschkeová
libero Tomanová
Střídaly: Nováková, Soaresová
P řipraveny byly: Tomašeková, Kučerová, Bramborová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „C“
4. kolo: Dynamo Moskva (Rusko) - VK Modřanská Prostějov
ě (ČR)
Č
3:1 (25, -19, 13, 19). Rozhodčí: Marin (Rumunsko) a Christensen (Dánsko).
Čas: 91 minut. Diváků: 1500. Sestavy týmů - Dynamo Moskva: Gioliová,
Parchomenková, Gončarovová, Duskrjadčenkovová, Machnová, Godinová, libero Ježovová. Střídala: Matijenková. Trenér: Valerij Losev. VK
Modřanská Prostějov: Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Spalová, Ssuschkeová, libero Tomanová. Střídaly: Nováková, Soaresová. Trenér: Miroslav Čada • BKS Aluprof Bielsko-Biala (Polsko) - Fenerbahce Istanbul (Turecko) 0:3 (-19, -21, -17). Rozhodčí: Sobrero (Itálie),
Varthalitis (Řecko). Čas: 77 minut. Diváků: 1100. Sestavy týmů - BielskoBiala: Studzienná, Skorupová, Ciaszkiewiczová, Okuniewská, Horká,
Baraňská, libero Wojtowiczová. Střídaly: libero Sawická, Waligorová.
Trenér: Igor Prieložný. Fenerbahce: Rašnová, Gamová, Osmokrovičová,
Sorogluová, Dirickxová, Tokatliogluová, libero Yeldanová-Guneyligilová.
Střídaly: Dikmenová, Blomová. Trenéři: Jan De Brandt a Kamil Söz.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA EXTRALIGY
zápasy výhry prohry

1. Fenerbahce Acibadem Istanbul
2. Dynamo Moskva
3. VK Modřanská Prostějov
4. Aluprof Bielsko-Biala

4
4
4
4

4
3
1
0

0
1
3
4

sety

míče

12:0
9:7
5:11
4:12

300:223
355:387
327:372
330:360

body

8
7
5
4

PŘÍŠTÍ PROGRAM
5. kolo: Aluprof Bielsko-Biala - VK Modřanská Prostějov
(úterý 12. ledna 2010, 18:00 hodin), FenerbahceAcibadem
Istanbul - Dynamo Moskva (čtvrtek 14.1., 19:30 hodin). -pk-

DALŠÍ VÝSLEDKY LIGY MISTRYŇ
Skupina „A“: Volley Bergamo (Itálie) - RC Cannes (Francie) 3:1 (10, 22,
-18, 20), ZOK Rijeka (Chorvatsko) - Universitet Bělgorod (Rusko) 2:3
(-18, -16, 15, 23, -11). Pořadí: 1. RC Cannes 7 (10:4), 2. Bergamo 7 (10:6),
3. Bělgorod 6 (8:8), 4. Rijeka 4 (2:12). Skupina „B“: ASPTT Mylhúzy
(Francie) - Scavolini Pesaro (Itálie) 0:3 (16, 15, 18), VakifGunesTTelekom
Istanbul (Turecko) - Enion Energia Dabrowa Gornicza (Polsko) 3:0 (22,
20, 18). Pořadí: 1. VakifGunes Istanbul 8 (12:2), 2. Pesaro 7 (11:3), 3.
Gornicza 5 (3:9), 4. Mylhúzy 4 (0:12). Skupina „D“: Zarechie Odincovo
- Metal Galati (Rumunsko) 3:0 (21, 20, 21), Asystel Novara (Itálie) - Bank
BPS Fakro Muszyna (Polsko) 3:1 (14, -23, 14, 22). Pořadí: 1. Novara 7
(9:6), 2. Muszyna 6 (8:6), 3. Galati 6 (6:9), 4. Odincovo 5 (7:9).
-pk-

Kam příště
Dohrávka 16. kola, čtvrtek 14. ledna 2010, 17:00 hodin: PVK
Olymp Praha - PVK Přerov.
17. kolo, sobota 16. ledna 2010, 17:00 hodin: SCM-ČVS Juniorky
ČR - Olymp Praha (neděle 17.1., 16:00, Brandýs n.L.), SK UP
Olomouc - VK Modřanská Prostějov, VK TU Liberec - TJ Sokol
Frýdek-Místek, PVK Přerov - TJ Sokol Šternberk (18:00), VK KP
Brno – VC Slavia Praha (18:00), TJ Mittal Ostrava volný los.

ŠIKULKA týdne

NEŠŤASTNICE týdne

Repríza loňského finále v moci šampiónek
VK Modřanská nadále kraluje tuzemsku p
pohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Pv 3:1 KPB

Svým výkonem překvapila
všechny příznivce. Jak v mezinárodní konkurenci, tak i na
tuzemské úrovni se neztratila
a hodně potěšila trenéra Čadu.
Nahrávačská„dvojka“vplnékráse předvedla, že na tento post má
VK Modřanská parádně zdvojený. Po artroskopické operaci
kolene vracející se Novákovou
zaskočila vynikajícím způsobem
a důrazně si tak řekla o místo
v základní šestce i v BielskoBiale!
Bravo, Lucia!

Jedna z útočných opor prostějovského týmu zklamala právě ve
chvíli, kdy se to hodilo nejméně...
Středeční klání na půdě moskevského celku této americké reprezentantce vůbec nevyšlo a i když
to podle statistických údajů vypadá
na velmi dobrá vystoupení, je nutno podotknout, že „skóre“ si tato
šestadvacetiletá smečařka nahnala
především v extraligovém vystoupení. Ostatně, že jí to v Rusku nevyšlo, přiznal i kouč Čada...
Oganno, vylaď líp formu!

PROSTĚJOV - Prostějovské
volejbalistky nadále procházejí extraligou způsobem hodným šampiónkám. V soboný
tu vyhrály v Městské hale
Sportcentrum i čtrnáctý zápas
Sp
za sebou, když v repríze finálového duelu extraligy z minulov
lé sezony vcelku přesvědčivě
a suverénně porazily Královo
Pole Brno. Nezvykle nízká
návštěva pěti stovek příznivců
viděla zpočátku jasnou partii,
v níž VK Modřanská ve druhé
sadě dovolil soupeřkám uhrát
pouhých devět bodů. Ve třetím
dějství ovšem domácí plejerky
polevily,čehožJihomoravanky
využil k získání sady pro sebe.
Čtvrtá sada byla vyrovnaná,
koncovku zvládly lépe svěřenkyně trenéra Čady, které tak
zvítězily 3:1 na sety. V extraligové tabulce se Prostějov na
čele trhl o bod, neboť FrýdekMístek prohrál v Olomouci.

Hanačky navíc mají odehrán
o jeden zápas méně.
První utkání roku 2010 na vlastní palubovce odehrály volejbalistky Prostějova v sobotu 9.
ledna na vlastní palubovce, na
níž přivítaly KP Brno. Souboj
loňských finalistů nejvyšší české soutěže a také dvou zástupců ČR v evropských pohárech
nenabídnul až tak dramatickou
podívanou, jak by si asi nestranní
příznivci představovali... Domácí
lodivod Čada dal důvěru navlas
stejné základní sestavě, jaká
nastoupila v Moskvě: Töröková,
Glassová, Spalová, Nnamaniová,
Valenteová, Ssuschkeová a libero Tomanová. Opět jen na lavičce zůstala Nováková. Hostující
výběr z Králova Pole přijel v kompletním složení a touhou zaskočit
favorita. Od tohoto záměru však
byl na hony daleko, obzvlášť
v úvodu střetnutí. Prostějovanky
nastoupily totiž do utkání zostra
a brzy získaly jasné vedení (6:1,
9:2), které následně navyšovaly

(12:4, 15:5, 20:9, 23:13), aby
záhy dovedl k vítězné koncovce
- 25:15 a 1:0. Ještě větší herní rozdíl byl k vidění ve druhé grupě.
Opět drtivý start (8:1) narostl do
obřích rozměrů (17:3) a zdálo se,
že utkání skončí až nedůstojným
výsledkem. Hanačky si s bezradnými protivnicemi dělaly
doslova co chtěly a až v samém
závěru Brno alespoň částečně
zkorigovalo hrozivé skóre na
konečných 25:9 – 2:0. třetího
setu už Královo Pole vstoupilo
daleko konsolidovaněji, zatímco
domácí tým jakoby sundal nohu
z plynu. Na palubovce se již
objevovala Nováková, příležitost
dostala také Soaresová. Zprvu
sice obratu nic nenasvědčovalo,
ale zlepšeným útokem i výbornými bloky získaly hostující
volejbalistky dostatečný náskok
(16:21), který také dovedly do
vítězného konce - 21:25 a 1:2.
Brno se dokázalo bodově držet
ještě v úvodu čtvrtého setu, jenže
potom se do hry místo Novákové

Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Kromě třetídějstvíí jjsme podali
hho děj
d li ddobrý
b ý výkon
ýk a myslím,
lí žže jjsme vyhráli
h áli
po zásluze. Bylo pro nás těžké, připravit se na extraligové utkání tři dny po Lize mistryň a tři dny před Ligou mistryň. O to je
cennější, že jsme utkání zvládli tímto způsobem. Holky hrály
první dvě sady výborně, ve třetím však polevili zejména na podání a na přihrávce. Ve čtvrtém se naštěstí dokázaly zkoncentrovat
a drama nepřipustily. Potřebovali jsme si také vyzkoušet, jak je
na tom Soňa Nováková, a ukázalo se, že pohybově je ještě dost
limitovaná. Přesto jsme tu jednu sadu neprohráli jen kvůli Soně,
polevila celá šestka.“
Ondřej MAREK (VK KP Brno): „Z naší strany byly první
dva sety příšerné. Nevím, jestli se na holkách podepsala únava,
každopádně byly strašně odevzdané a hrály velice špatně. Do třetí
sady jsme pak vrátili základní sestavu, začali být konečně odvážní
v útoku a mnohem víc skládali balony na zem. Děvčata kromě
toho přestala tolik chybovat, dostala soupeřky pod tlak a najednou to byl Prostějov, kdo dělal chyby. Díky tomu se nám povedlo
třetí set získat, ve čtvrtém pak už domácí hráčky znovu prokázaly své kvality. Přesto můžu holky za druhou polovinu zápasu
pochválit.“
-pkvrátila Töröková a skvělým výkovrátilaTörökováaskvělýmvýkonem na nahrávce, servisu i v poli
nasměrovala Prostějov k druhému vítězství (11:6, 19:12). Celý

VK tímto získal zpět ztracenou
jistotu a ve zbytku duelu už nic
neponechal náhodě - 25:15 a 3:1.
-pk-
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Liga mistryň vrcholí:
Už zítra boj o všechno v Polsku!

SMETOU JE VLASTNÍ VODOPÁDY? Společný předsezónní snímek polského výběru Aluprof BKS Bielsko-Biala se zrodil
v krásném prostředí pod identickými vodopády. VK Modřanská věří, že nejen polská voda, ale především prostějovská děvčata
pošlou tým slovenského kouče Prieložného pryč z dalších bojů Ligy mistryň!
Foto: www.cev.lu
PROSTĚJOV - K žádnému 2:3 by pro nás měla obrovskou
překvapení v základní skupině hodnotu,“ uvedl trenér jediného
„C“ CEV Indesit Champions českého účastníka v tomto poháLeague nedošlo a tak jsou ru. „Vyrovnanost tří celků za
postupové karty před závě- extrémně silným Fenerbahce je
rečnou třetinou této grupy
rozdány jasně. O třetí vstu„Nepředpokládám, že by
penku do vyřazovací části si
Turkyně poslední utkání
to rozdají VK Modřanská
rozhodne
cen
Prostějov s polskou Bielsko- pod ily, takže se to
a
Čad
á
v Polsku,“ ček
Bialou! S největší pravděpodobností rozhodující mač
je na programu už zítra,
v každém přítj. v úterý 12. ledna od 18 padě velká
velká,““ dodal k rozložení
hodin. „Nepředpokládám, že sil Miroslav Čada. Ten ví, o co
by Turkyně poslední utkání se bude zítra v Polsku hrát.
podcenily, takže se to rozhod- „Potřebujeme jedno vítězství
ne v Polsku,“ souhlasí kouč a je samozřejmě výraznější šanprostějovských volejbalistek ce uspět proti Bielsko-Biale, než
Miroslav Čada s označením čekat do závěrečného souboje
nejbližšího duelu za klíčový.
s Fenerbahce. Nepředpokládám
Čtvrté kolo „prostějovské“ ani, že by Turkyně ten poslední
základní skupiny v nejprestižněj- zápas nějak podcenily, i když
ší evropské klubové soutěži totiž mají už teď zajištěný postup.
dost projasnilo tabulkovou situ- Ten jejich tým je tak silný a mají
aci. Fenerbahce Istanbul hladce tak výborného trenéra, že něco
zvítězilo v Bielsko-Biale a uspěl podobného si vůbec nemůžou
i druhý favorit, když Dynamo dovolit. Svoji sílu budou chtít
Moskva zdolalo VK Modřanská demonstrovat v každém zápase
Prostějov. Oba vítězné týmy tím a je úplně jedno, jestli jim ještě
jen stvrdily svůj postup mezi o něco půjde, nebo ne. Stát se
dvanáct nejlepších celků Ligy může skutečně cokoliv a je klidmistryň. O třetí postupovou příč- ně možné, že budou opravdu
ku do vyřazovací fáze si to ve rozhodovat získané sety,“ předzbylých dvou dějstvích rozdají vídá drama do poslední chvíle
volejbalistky z Hané s polským kormidelník, který loni dovedl
celkem. Tým trenéra Čady má Prostějov k historickému titulu
jednu jistotu: pokud v Bielsko- v extralize a nyní stojí před další
Biale jakkoliv vyhraje, ze třetího výzvou. Přehnaně nervózní prý
místa už jej nic nesesadí! „S tímto z toho není. „Je jasné, že všichni
cílem také do Polska pojedeme,“ jsme v očekávání. Žádný zvýšeburcuje lodivod. V opačném ný tlak od vedení klubu ale necípřípadě zůstane situace až do tím. My jsme do toho šli s cílem
posledního kola zcela otevřená, postoupit ze skupiny a o postup
přičemž rozhodovat může nejen se chceme rvát do té doby,
poměr setů, ale také míčů. Proto dokud to bude možné.“ Jeho
bude velice důležitá i výše případ- výběr se bude moci v Polsku
né porážky VK na polské půdě. opřít i o hlasivky fanoušků. „Ty
Prostě, každý balón se počítá! budeme rozhodně potřebovat.
„A to říkám holkám od samého Jsem strašně moc rád, že nás
vstupu do soutěže,“ pokyvuje příznivci jedou podpořit, už teď
souhlasně hlavou M. Čada. Když jim děkujeme. Bylo by skvěsi to shrneme, v zásadě tedy platí, lé, kdybychom se jim mohli
že Prostějovanky potřebují v hale odvděčit tím nejlepším možným
BKS buďto zvítězit, nebo co nej- způsobem - výhrou!“ vzkázal
těsněji podlehnout. Například při Miroslav Čada.
prohře 2:3 by šly do závěrečného
utkání proti Fenerbahce Istanbul
SPALOVÁ:
se skóre 7:14, stejně jako Bielsko„Známí asi nedorazí“
Biala, jež základní část končí na Specifický zápas čeká na kapitánDynamu Moskva. Pokud by nao- ku žlutomodrého týmu. Poslední
pak Čadovy svěřenky na severu dvě sezony před příchodem do
padly jasně 0:3, zachránilo by Prostějova působila právě v lize
je pouze pokoření supersilných našich severních sousedů. „Hrála
Turkyň v kombinaci s porážkou jsem ale za Kalisz, který je od
Aluprofu v Rusku.
Bielsko-Bialy hodně daleko,
„V naší skupině Champions takže asi nikdo z polských znáLeague se zkrátka sešly top mých ve všední den nedorazí,“
mančafty svých národních sou- odmítá Milada Spalová výraztěží, což je nutné zohledňovat. ně zvýšenou prestiž. „Jinak je
Každé vítězství v takové konku- ale atmosféra na volejbalech
renci se rovná malému zázraku. v Polsku fantastická, tamní
O to větší škoda je nezvlád- fanoušci jsou velice organizonutých koncovek setů proti vaní a utkáním vždycky naplno
Dynamu. Prohra s Moskvou žije celá hala. My když budeme

ČESKÝ POHÁR

S Olympem příští pátek
Do semifinálové série Českého poháru měly volejbalistky Prostějova,
které obhajují dvojnásobné vítězství, původně vstoupit již tento
týden (konkrétně 12.-14. ledna), ale vzhledem k účasti v Lize mistryň byly duely VK Modřanská proti pražskému Olympu přeloženy.
Dnes už známe náhradní termíny, kterými na základě dohody oddílů
jsou pátek 22. ledna a úterý 26. ledna. Úvodní měření sil proběhne
na Hané, odveta se odehraje v české metropoli. Druhou dvojici tvoří
Olomouc a Královo Pole Brno. Začíná se na Hané již zítra, tj. v úterý
12. ledna.
Semifinálové dvojice Českého poháru: VK Modřanská Prostějov
- PVK Olymp Praha (22.1., 18:00 a 26.1., 17:00), SK UP Olomouc
- VK Královo Pole Brno (12.1. a 21.1.2010).
-pk-

hrát jako jeden tým, tak můžeme
i venku předvést vynikající
výkon a polské mistryně podruhé zdolat,“ předvídá sympatická
blokařka. I ona očekává, že na
polské
po
s půdě půjde o všechno!
„Musíme předvést co nejlepší
„Mu
výkon a uvidí se. Každopádně se
výko
bude rozhodovat v tomto utkání,
proti Fenerbahce se vyrovnaný
volejbal asi příliš hrát nedá....,“
volej
míní Spalová.
TÖRÖKOVÁ:
„Snad jsem to zvládla“
Při své evropské premiéře
v základní sestavě Prostějova
dokázala na palubovce Dynama
Moskva velice slušně zastoupit zraněnou Soňu Novákovou,
za což si vysloužila i velkou
pochvalu od kouče Čady. „To
určitě potěší. Snad jsem to zvládla,“ reagovala pětadvacetiletá
slovenská reprezentantka Lucia
Töröková. Také osobně cítila,
že jí zápas vyšel. „Hrálo se mi
dobře, nebyla jsem nervózní
a ani žádnou předzápasovou
trému jsem nezažívala, i když
jsem se jí trošku obávala. Holky
mi na přihrávce i na smeči dost
pomohly, a to se pak hraje samo,“
nenechala si „Luci“ pochvalu jen
pro sebe. Celkově ale převládalo
u Prostějovanek zklamání. „Je to
velká škoda. Vlastními chybami
jsme si zápas pokazily....“ Nyní
musí Hanačky zvítězit v Polsku.
Budu u toho i Töröková?
„Nevím, záleží na rozhodnutí trenéra. I když samozřejmě
bych hrála moc ráda,“ usmála se
nahrávačka, pro níž je česká nejvyšší soutěž již pátou ligovou štací po Slovensku, Polsku (hrála za
Mielec), Švýcarsku a Maďarsku.
Zatímco na předchozích zahraničních štacích vydržela jen
sezonu, v Prostějově už kroutí
druhý ročník. „Líbí se mi tu.
A taky doufám, že zde zažiji ještě
mnoho pěkného...“ Třeba už zítra
v polské Bielsko-Biale, co říkáte?
-pk-

Doo P
D
Polska
olska m
míří
íří
i ffanoušci!
anoušci!
Chtějí být u toho! Touží
pomoct svým oblíbenkyním ve zřejmě nejdůležitějším souboji sezony. A právě
proto se rozhodli uspořádat do Bielsko-Bialy, kde
se odehraje bitva pátého
kola základní skupiny
Ligy mistryň, autobusový
zájezd. Řeč je o příznivcích
VK Modřanská, kteří se
neohroženě vydávají do
Polska. Hráčky prostějovského klubu hodlají svými hlasivkami dotlačit do
vyřazovacích bojů.
Fanklub volejbalového oddílu VK Modřanská Prostějov
pořádá zájezd fanoušků na
utkání evropské Ligy mistryň Aluprof Bielsko-Biala
- VK Prostějov, které se hraje v úterý 12. ledna 2010 od
18:00 hodin. Sraz fanoušků je
ve 13.50 hodin před hlavním
vchodem do haly Sportcentra
DDM. Každý účastník zájezdu si hradí padesát procent
z ceny vstupenky, zájemci
se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz,
nebo telefonicky na čísle 777
237 813.
-pk-
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DO BK Prostějov míří nový pivot. Zatím na zkoušku
PROSTĚJOV - Dlouhodobě
vyřazený Leško a na měsíc
nemocný Landry. Tento nemilý
stav přinutil vedení prostějovského klubu neplánovaně rozšířit hráčský kádr. V rámci měsíčního testování oblékne dres Orlů
šestadvacetiletý lotyšský reprezentant Pavels Veselovs, který
naposledy působil v bulharském
týmu Euroins-Cherno More.
„Landry nám bude chybět delší
dobu, než jsme čekali a tak jsme
museli situaci řešit. Veselovs tady
bude měsíc, pokud prokáže své
kvality, bude mu pak nabídnut
kontrakt do konce sezony,“
zavolal v sobotu odpoledne
do redakce Večerníku žhavou
novinku z orlího hnízda Petr
Fridrich, generální manažer
BK Prostějov. Ke Šlažasovi
a Veikalasovi tak přibývá třetí
borec z Lotyšska a právě země
z Pobaltí tak má nyní v prostějovské kabině největší zahraniční zastoupení. Premiéru si nová
posila odbude již v zítřejším klání Středoevropské ligy.
Trenéra prostějovských Orlů Peter
Bálinta trápí v posledních zápasech
čím dál tím víc podkošové pozice.
Nejdříve si obnovil zranění sloven-

Za Landryho zaskočí Pavels Veselovs, třetí Lotyš v týmu!

ský pivotman Richard Leško, jenž
musel znovu na plastiku kolenního vazu a sezóna pro něj skončila.
Následně se z vánočního volna
vrátil Kanaďan Kyla Landry s virózou, z níž se nakonec vyklubal zánět
uzlin, a z původně očekávaných
několika málo dnů pauzy tu je zhruba měsíční vynucený odpočinek!
Nedalo se nic dělat, než se ponořit
do nabídek agentů a posílit zbylou
trojici podkošových hráčů Chán,
Hyzy, Krakovič. „I když je mladý
Krajovič zapojitelný, přece jen proti
zkušenějším týmům ještě strádá
a bylo by riziko absolvovat těžké
zápasy jen s tímto triem,“ odůvodnil
nutnost posílení Peter Bálint, trenér
Orlů. „Původně jsme totiž neměli
v plánu někoho shánět. Když vypadl
Leško, věřili jsme, že to zvládneme,
ale po Landryho vyřazení už nebylo
zbytí,“ dodal kouč.
Vedení prostějovských Orlů se tak
rozhodlo zalepit díru v podkošové sestavě Pavlem Veselovsem,
krajanem lotyšského dua Šlažas
- Veikalas. Ten míří do Prostějova
na měsíční try-out z bulharské ligy,
kde hrál za tým Euroins-Cherno
More. „Není to však tak, že by

LANDRY: Nejdřív v únoru...
U představitelů prostějovského klubu jsme se také informovali na
zdravotní stav Kyle Landryho. Jak nám bylo sděleno, nemoc je
závažnějšího charakteru, než se původně zdálo. „Do konce ledna
určitě nenaskočí. Je to velká ztráta, Kyle nám bude chybět,“ konstatoval zklamaně Bálint. „Jedná se o zánětové onemocnění, u kterého
lékaři dohadují pauzu na tři týdny až měsíc,“ dodal Fridrich. -pk-

nám jej Andrius s Benasem doporučili. Samozřejmě jsme se na něj
u nich vyptávali, ale řekli nám, že
ho znají jen od vidění a jako soupeře. Příležitost potkat se s ním
v jednom týmu, ani jeden z našich
stávajících hráčů neměl,“ prozradil
Bálint s tím, že jde o doporučení
jednoho z agentů. „Oslovili jsme
jich víc a nakonec z toho vzešel
tento hráč. Ani já jej neznám, takže
se teprve přesvědčíme jak pracuje
a co v něm je. Po měsíčním testování uvidíme,“ nechce se lodivod Orlů pouštět do předčasných
spekulací kolem budoucnosti
nováčka v kabině BK Prostějov.
„Momentálně jde o náhradu za
Landryho. Pokud ale prokáže své
kvality, obdrží od nás nabídku ke
kontraktu do konce sezony,“ doplnil Petr Fridrich.
Lotyšský reprezentant Pavels
Veselovs (podle internetových
serverů měří 207 cm a váží 103
kg) přichází na Hanou z bulharské
ligy, kde započal letošní sezonu.
Jinak odehrál celou svoji dosavadní kariéru v lotyšské lize. V týmu
AKS Buki Gulbene svou kariéru
načal a pak následoval pětiletý
pobyt v týmu BK Ventslips, se kterým v letošním Eurocupu bojuje
Nymburk. V tomto celku doslova
basketbalově vyrostl, dosáhl solidních statistik jak v domácí, Baltické,
tak i evropské lize a a právem se stal
členem základní pětice. Veselovs je
poměrně mladým hráčem, který se
neustále zlepšuje, o čemž svědčí
jeho statistiky. Do prostějovského

KKDO
DO JJE...
E...

PAVELS VESELOVS
Narozen: 15. července 1983
Národnost: Lotyšsko
Výška:
207 cm
Váha:
103 kg
Pozice: pivot (4/5)
Předchozí angažmá: 2000-2004
ASK/Buki Gulbene (Lotyšsko),
2004-2009 BK Ventspils (Lotyšsko),
2009 - 2010 BC Euroins-Cherno
More (Bulharsko)
týmu tak přichází solidní střelec
zpod koše, ze střední i tříbodové
vzdálenosti a především dobrý
obránce, který je schopný bránit
vyšší a těžší podkošové hráče.
Často tak i přes svoji pohyblivost
hrává na pozici vyššího podkošovéhohráče.Vletošnísezóněpoprvé
nenastoupil v domácí lotyšské lize,
ale podepsal kontrakt s bulharským
týmem BC Euroins-Cherno More,
za který až do vánoční přestávky
nastupoval. Po návratu z dovolené
se ale s klubem nedohodl na dalším setrvání a byl z týmu uvolněn.
Usadí se v Prostějově?

Prostějovské Orly čeká perný týden

V úterý na maďarský Székesfehérvar...
PROSTĚJOV - Závěrečné
vystoupení ve Středoevropské
lize čeká již zítra na basketbalisty Prostějova. V úterý
12. ledna od 17:30 hodin
přivítají Orli v Městské
hale Sportcentrum maďarský celek a obhájce trofeje této soutěže Albacomp
Székesfehérvar. Pro oba týmy
půjde o rozlučku s letošním
ročníkem, neboť po úpravě
propozic postupuje do FINAL
FOUR pouze vítěz skupiny
a nejlepší druhý tým z tří
grup. V Maďarsku vyhráli svěřenci trenéra Bálinta
99:83 a Hanáci věří, že stejně
úspěšně skupinu i zakončí.
„Situace ve skupině a v celé
soutěži se takto vyvinula,
tudíž to bereme jako fakt.
Utkání proti Székesfehérvaru
budeme chtít odehrát co
nejdůstojněji. Hlavní je ale

domácí liga,“ pronesl Petr
Fridrich, generální manažer
Orlů. „Účast v letošním ročníku Středoevropské ligy bereme jako něco navíc. Výsledek
není pro vývoj klubu až tak
důležitý, v současné situaci
se opravdu soustředíme na
ligu. V úterním střetnutí se tak
chystáme dát větší příležitost
hráčům ze širšího kádru jako
jsou Krakovič, Bratčenkov,
Zlámal, snad už i uzdravený Dokoupil. Poprvé by měl
nastoupit také Lotyš Veselovs.
Neznamená to však, že budeme chtít prohrát! Právě naopak,
v domácím prostředí chceme
určitě zvítězit a pro jmenované hráče to je příležitost dokázat, že jsou v kádru právem,“
nastiňuje plány pro zítřejší
mač na evropské scéně Peter
Bálint, trenér prostějovských
basketbalistů.
-pk-

SStředoevropská
tředoevropská lliga
iga CEBL
CEBL
Dosavadní výsledky skupiny „A“: Albacomp Székesfehérvar
78:90, Albacomp
(Maďarsko) - U-Mobitelco
U Mobitelco Kluž (Rumunsko) 78:90
Székesfehérvar - BK Prostějov (Česká republika) 83:99,
U-Mobitelco Kluž - BK Prostějov 81:73, U-Mobitelco Kluž
- Albacomp Székesfehérvar 109:82, BK
Prostějov - U-Mobitelco Kluž 72:73.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. U-Mobitelco Kluž
4
4
0
353:305
8
2. BK Prostějov
3
1
2
244:237
4
3. Albacomp Székesfehérvar
3
3
0
243:298
3
Zbývá sehrát: BK Prostějov - Albacomp Székesfehérvar (úterý
12.1.20009)
POŘADÍ V DALŠÍCH SKUPINÁCH
Skupina „B“: 1. Mitra Nový Jičín (ČR) 4 zápasy/7 bodů, 2.
Atomerömü SE Paks (Maďarsko) 5 (216:212), 3. Kapfenberg
Bulls (Rakousko) 3/3.
Skupina „C“: BCM Elba Temešvár 4/6 (165:152), 2.
Nyíregyháyi KLK Kfc. 3/5 (177:177), 3. Arkadia Traiskirchen
Lions (Rakousko) 3/4 (152:165).
-pk-

...v sobotu k prestižnímu duelu do Nového Jičína
PROSTĚJOV - Vstup do
druhé poloviny Mattoni NBL
obstará prostějovským Orlům
rival všech rivalů. Na programu třiadvacátého kola nejvyšší domácí soutěže je totiž duel
dvou celků z popředí tabulletošního ročníku a také
ky letoš
medailových konkurentů
medailo
med
minulých. V průběžném
z lett min
pořadí
pouze o skóre třetí BK
pořa
adí p
Prostějov
Pros
stějo se v sobotu představí
palubovce sportovní haly
na p
palu
Novém Jičíně. Bezesporu
v No
půjde
půjd o hit víkendového kola.
proto zápas vysílá přímým
I pro
p
přenosem Česká televize na
přen
p
kanálu ČT 4 SPORT. Úvodní
kaná
rozskok je naplánován na
rozs
18:00 hodin.
18:0
Nadcházející souboj je výjimečNadc
ným hned několika zajímavými
fakty.
fakty Jednak je v novodobé

historii na úrovnii
Mattoni NBL, čii
Českého poháru
u
jubilejním čtyřicá-tým(!) vzájemným
m
utkáním, přičemžž
úspěšnější jsou
u
borci z Nového Jičín
Jičína.
na. Ten se
radoval ve třiadvaceti
ceti případech, BK Prostějov zvedal ruce
nad hlavu šestnáctkrát. Čtyři
duely z tohoto počtu se přitom
rozhodovaly až v prodloužení,
Orli v nastaveném čase uspěli
jen jednou. Vzájemnou prestiž
letos zvyšuje aktuální pořadí nejvyšší tuzemské soutěže, v němž
Novému Jičínu patří druhá
a Prostějovu třetí pozice, avšak
se stejným počtem bodů. Oba
týmy se navíc v posledních duelech těšili z výhry nad gigantem
z Nymburku! A je nanejvýš prav-

děpodobné, že kdo

uspěje
p j ve zbývajících dvou střetnutích
řetnutích letošní
sezony, bude mít o pořádný kus
blíž ke druhému místu po základní části a tím i výhodnější pozici
před play off.
„Máme zápasy se soupeři z čela
tabulky pěkně pohromadě. Během
čtyř kol jsme narazili na Nymburk,
Pardubice a teď tedy na Nový Jičín.
První dva souboje jsme zvládli, já
věřím, že uspějeme i napotřetí,“
neskrývá optimismus před sobotním mačem Peter Bálint, trenér
BK Prostějov. Vzájemnou rivalitu pociťuje. „Je jasné, že duel

s Novým
No
Jičínem je pro nás prestižní,
ttižn možná opravdu trošku
jiný
j než ostatní v lize. Tímto
způsobem
ten zápas vnímám
zzpůs
a určitě
urč jej budeme chtít vyhrát,“
vzkazuje
všem příznivcům Orlů
vvzka
Bálint.
Bálin „Musíme se na utkání
B
dobře
nachystat, protože pro obě
d
mužstva
to bude důležitý zápas, ktemu
rý může hodně napovědět o druhé
příčce. Vyhrát v Novém Jičíně je
pokaždé velice těžké, teď tam padl
i Nymburk, ale já očekávám, že
předvedeme hru, na kterou máme
a zápas se bude líbit divákům.
Ostatní se uvidí...,“ nepouštěl se
lodivod prostějovských basketbalistů do obsáhlých spekulací.
Na severu Moravy nebudou
chybět ani prostějovští příznivci,
neboť fan-klub pořádá tradiční autobusový zájezd. Více na
www.pvbasket.cz.
-pk-

Osmička čtvrtfinalistů Českého poháru už se formuje
Os
Orli budou nasazeni jako jednička!
PRA
PRAHA/PROSTĚJOV
- Jak
možná víte, Český pohár basjiž m
ketbalistů doznal před letošním
ketba
soutěžním ročníkem radikální
soutě
změnu. Tou nejvýraznější je, že
změn
nebude hrát Final Four (finále
se ne
čtyř), ale rovnou FINAL EIGHT
čtyř)
(finálový turnaj za účasti osmi
(finá
celků). Změn dozná i organizacelků
ce zá
základní části i pořadatelství
jednotlivých kol základní části.
jedn
Vyřazovací soutěž se hraje v podVyřa
statě o jedno jediné postupové
místo do Final 8, které se uskutečúnoru. Šest míst má zajištěno
ní v ú
prvních šest týmů po polovině
prvn
základní části, jeden celek z kvazákla
lifikace a jedno mužstvo se může
lifika
na divokou kartu.
těšit n
Jak vvyplývá z rozpisu soutěže

XVII.ročníku Českého poháru,
základní část se hraje jednokolově vyřazovacím způsobem za
účasti družstev startujících v soutěžích řízených STK (1. a 2.liga)
v sezóně 2009/10 a vítězů oblastních (krajských) kol ČP, pokud se
do tohoto dějství někdo přihlásí.
Důležitou změnou bylo, že účast
týmů v základním kole nebyla
povinná pro kluby 1. a 2. ligy.
Vítěz této základní části postoupí do „Final 8“, jehož se dále
zúčastní prvních 6 celků Mattoni
NBL po 22.kole, které proběhlo právě o uplynulém víkendu.
Z tabulky vyplývá, že start mají

jistý BK Prostějov (díky nejlepší bilanci vzájemných zápasů
z minitabulky prvních třech týmů
bude nasazen jako číslo 1), ČEZ
Basketball Nymburk, Mlékárna
Miltra Nový Jičín, čtvrtý BK
Děčín (tato družstva budou nasazena do prvního koše) a pátý BK
Synthesia Pardubice. Šestou příčku obsadí BK Breda&Weinstein
Opava, byť je momentálně až
na osmé pozici, ale odložený
zápas s Brnem má k dobru.
A i kdyby jej Slezané prohráli, na
vytoužené umístění se posunou.
O vítězi základní části se rozhodne v závěrečných duelech mezi

čtyřmi týmy. V semifinále si to
rozdají BA Sparta Praha s BK
Ústí nad Labem (hraje se v pátek
15.1.) a BK Kondoři Liberec proti
BK Opava „B“ (ve čtvrtek 14.1.).
Vítězové se následně utkají ve
finále. Poslední místečko obsadí
tým, který obdrží tzv. divokou
kartu, jež mu přidělí ČBF.
„Final Eight“ se uskuteční ve
třech dnech 19. - 21. února, přičemž první den budou na programu čtvrtfinálová utkání, druhý
den semifinálová utkání a třetí
den samotné finále. Vítězné
družstvo pak získá pohár ČBF.
-pk-

Sport

11. ledna 2010

24

Basketbalisté Prostějova po první půlce Mattoni NBL na čele

k
o
k
s
roz
22. KOLO MATTONI NBLL

BK SYNTHESIA
HESIA
ESIA
S A PARDUBICE
SIA
PARDUBIC
A D CCE - BKK PRO
PPROSTĚJOV
PROSTĚ
PROS
Ě JOV
OVV

76:78
Čtvrtiny:

19:20, 25:13,
24:6, 26:14
Trestné hody: 24/18:23/16
Střelba za 2b: 42/20:37/19
Trojky:
20 /6:21/8
Doskoky:
28:33
Osobní chyby: 22:24
5 chyb:
33. Hyzy (Pv)
Diváků:
2060
Rozhodčí:
Lukeš, Vrážel,
Znamínko

Sestava a body Prostějova
Lawrence 11
Šležas 19
Prášil 3
Hyzy 10
Chán 15
Skibniewski 4
Veikalas 10
Tóth 4
Krakovič 2
Bratčenkov
Dokoupil
Trenér: Peter Bálint
Asistenti: Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

Ostatní výsledky 22. kola najdete na str. 19
NEÚPLNÁ TABULKA MATTONI NBL
PO POLOVINĚ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. ČEZ Basketball Nymburk 22 19 3 2056:1399 41
2. Mlékárna Miltra Nový Jičín 22 19 3 1922:1535 41
3. BK Prostějov
22 19 3 1880:1528 41
4. BK Děčín
22 15 7 1763:1694 37
5. BK Synthesia Pardubice
22 14 8 1793:1610 36
6. BC Kolín
22 8 14 1749:1814 30
7. USK Praha
22 8 14 1666:1745 30
8. BK Breda&Weinstein Opava 21 9 12 1672:1764 30
9. NH Ostrava
22 7 15 1647:1935 29
10. Basketball Brno
21 7 14 1579:1705 28
11. Karma Basket Poděbrady
22 5 17 1661:1888 27
12. Sokol Vyšehrad
22 1 21 1247:2018 23
Poznámka: odložené utkání Opava - Brno se bude dohrávat 3.
února. Prvních šest týmů po polovině základní části postupuje do
Českého poháru. BK Prostějov bude nasazen z prvního místa, neboť
z trojice nejlepších má nejpříznivější bilanci vzájemných zápasů,
jakožto rozhodujícího kritéria. Druhý je Nymburk, třetí Nový Jičín.

ORLI dosáhli historicky nejlepší bilance a nadále
letí na vítězné vlně. Už sedm zápasů neprohráli!
PROSTĚJOV - Velká pohoda
momentálně panuje mezi prostějovskými Orly. Svěřenci trenérů Bálinta a Růžičky dosáhli
v první polovině základní části
bilance, která je v odehraných
dvaadvaceti kolech pro tým BK
historicky nejlepší! Devatenáct
výher a jen tři porážky - ještě
nikdy od vstupu Hanáků do
Mattoni NBL neměl tento klub
příznivější poměr. Nejblíže
k tomu kdy Orli byli v sezónách 2005/2006 a 2007/2008,
kdy dosáhli sedmnácti vítězství
a pěti proher.
„Samozřejmě si toho ceníme.
Jsme rádi, že nám první půlka
soutěže vyšla, ale v praxi to ještě nic neznamená. O úspěchu, či
neúspěchu sezony bude rozhodovat až play off,“ odmítá Petr
Fridrich, generální manažer BK
Prostějov, pocit euforie. „Že bychom teď nějak slavili, nebo se
rozdávali mimořádné prémie?
Ale kdeže! Čeká nás ještě hodně
práce na to, abychom si mohli říct: stálo to opravdu za to,“
stojí představitel Orlů pevně na
nohou.
Žádné létání v oblacích nehledejte
ani u kouče Petera Bálinta. „Jestli
panuje spokojenost, nebo ne, na to
se zeptejte vedení. Nám nepřísluší
v této fázi něco hodnotit, či se radovat z dílčích úspěchů. Ty nás mají

povzbudit do další práce, nikoliv
uspokojit,“ uvedl kouč Orlů. Poté
se přece jen za uplynulými dvaadvaceti koly ohlédnul: „Myslím,
že jistá spokojenost z mé strany
může být. Kdyby mi někdo před
začátkem sezony řekl, že prohrajeme za první půlku základní
části jen třikrát, bral bych to. Na
druhou stranu, mohlo to být i lepší. Nevyhnuli jsme se výpadkům
a zbytečným ztrátám v Ostravě,
či doma s Novým Jičínem. Mohli
bychom to však říct i opačně,
protože jsme zase nečekaně zdolali Nymburk a vyhráli v Novém
Jičíně a v Pardubicích i Děčíně.
Když to shrnu, je to vážně dobrá
bilance,“ řekl Peter Bálint.
K postavení na třetí příčce
lodivod poznamenal: „V průběžné tabulce sice rozhoduje
skóre, podle něhož jsme třetí,
ale pokud bychom to brali jako
na konci soutěže, patřilo by
nám první místo! Máme totiž
nejlepší bilanci ze vzájemných
zápasů,“ šibalsky se tetelil slovenský trenér, který působí na
Hané od samého prvopočátku
novodobé historie. Neobvyklou
situaci, kdy trio na čele včetně
lídra z Nymburku má shodný
počet čtyřiceti bodů, okomentoval Bálint takto: „Je to trochu
netradiční obrázek. Já už jsem
ale říkal, že Nymburk má letos

vítězná
v
ítězná š
šňůra
ňůra O
Orlů
rlů
16. kolo, 28.11.2009
17. kolo
kolo, 99.12.2009
17
12 2009
18. kolo, 12.12.2009
19. kolo, 17.12.2009
20. kolo, 30.12.2009
21. kolo, 3. 1. 2010
22. kolo, 9. 1. 2010

BK Prostějov - BK Děčín
BC Kolín - BK Prostějov
BK Prostějov - USK Praha
Basketball Brno - BK Prostějov
BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk
BK Prostějov - Sokol Vyšehrad
BK Synthesia Pardubice - BK Prostějov

74:62
71:89
74:57
79:81
87:58
87:57
76:78

trochu slabší tým, neboť hráči, co
jim v létě odešli byli lepší, než ti,
kteří nastupují za obhájce titulu
letos. A ten rozdíl se teď projevuje,“ míní Bálint a naznačuje tak,
že šestiletá nadvláda giganta se
pomalu otřásá. „Těžko říct, jak
se s tím poperou. Podobný stav
neznají. My se ovšem musíme
ohlížet jen na sebe a ne sledovat
počínání Nymburku,“ odvrátil
vládce střídačky Orlů spekulativní myšlenky, jak hluboká může
být krize tuzemského lídra.
Kormidelník, který převzal
mužstvo v loňské sezoně, se spíše
těší z faktu, že jeho výběr dosahuje
nejen dobrých výsledků, ale často
předvádí i líbivý basketbal. „Loni
jsem tým neskládal a v rozjetém
ročníku bylo těžké něco vymýšlet
a někdo někoho shánět. Musím
přiznat, že jsme netrefili skoro
nic.. Tedy až na Skibniewskiho,
jenž se jediný blížil hře, kterou
praktikujeme. Myslím, že v letošním ročníku hrajeme divácky
zajímavý a atraktivní basketbal.
Sázíme na týmové pojetí, maximální nasazení a agresivitu. Kluci
si sedli i charakterově a to je vždy nesmírně důležité. Spokojeni
mohou být i diváci, kteří rádi vidí
bojovnost všech hráčů. Pak jsou
schopni i odpouštět. Doufám, že
je dokážeme ve větší míře uspokojovat a že tomu tak bude i nadále. Vždyť
to je to nejpodstatnější,“
V
uvedl
uved pro Večerník Peter Bálint.
Ten
Teen doufá, že se jeho svěřenci co
nejdéle
neejd udrží na současné sérii
z přelomu
roku, kdy Orli drží šňůppře
ruu sedmi
výher v řadě a z posledse
ních
ní deseti zápasů devětkrát
vyhráli!
„To by bylo fajn, kdyby
vy
tato
tat série pokračovala. Snad jsme
před
př Novým Jičínem nic nezakřikli
kř a vše bude fungovat dál,“
přeje
-pkpř si Bálint.

Jsou v euforii. Prostějovští basketbaloví fanoušci mají důvod k radosti, neboť
jejich tým dosáhl v první polovině sezony historické bilance.

LLÍDŘI
ÍDŘI TÝMU
TÝMU BBKK PPROSTĚJOV
ROSTĚJOV
po polovině základní části
střelba
1. Aleš Chán
2. Kyle Landry
3. Benas Veikalas

14,6
12,1
11,3

asistence
1. Eugene Lawrence
2. Robert Skibniewski
3. Andrius Šležas

5,0
2,7
1,5

doskoky
1. Kyle Landry
2. Aleš Chán
3. Eugene Lawrence

8,0
7,5
4,1

užitečnost
1. Aleš Chán
2. Kyle Landry
3. Eugene Lawrence

19,1
16,4
12,9

Obchodní partneři BK Prostějov

Kam příště
23. kolo, sobota 16. ledna 2010, 18:00 hodin: BK Pardubice Sokol Vyšehrad, Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov (PP
ČT 4 SPORT), BK Breda&Weinstein Opava - ČEZ Basketball
Nymburk, Karma Basket Poděbrady - Basketball Brno (17:30), NH
Ostrava - USK Praha (17:30), BK Děčín - BC Kolín.

SKOKAN týdne

OM

střelba doskok asistence

34:17
34
17 14/10

1

1

HOŘÁK týdne

zdravotní trable mu
vystaví měsíční pauzu

získané míče užitečnost body

5
17
19
V inovované rubrice dostal
přednost před Alešem
Chánem.Ato nejen proto, že se
stal nejlepším střelcem zápasu.
Ocenit je totiž třeba především
jeho nesmírnou bojovnost,
skvělý čich pro týmovou hru
a také užitečnou flexibilitu.
Na palubovce ČEZ Arény
dohrál tento litevský křídelník
utkání na pivotu pod košem,
kde velmi dobře uplatnil své
dva metry i výtečný výskok.
A co víc, v závěru byl strůjcem
obratu, když ze tří trojek Orlů
byl autorem hned dvou.
Jen tak dál, Andriusi!

Třiadvacetiletý kanadský
pivotmělpůvodněabsentovat
maximálně týden. Nakonec
se ze zdravotních trablů 206
cm vysokého a 107 kg vážícího obra vyklubala docela
závažná nemoc a trenéři BK
se tak bez služeb reprezentanta země javorového listu
budou muset obejít v součtu
více než měsíc! A že to je
hodně velká potíž, dokazuje
okamžitý krok vedení, které
se po dobu absence orlí opory muselo poohlédnout po
náhradě. Snad bude Landry
brzy v pořádku.
Brzy se uzdrav, Kyle!

Skvělý zvrat v pardubické ČEZ Aréně přinesl další dva body
V rámci dvaadvacátého kola
Mattoni NBL zavítali prostějovští Orli na palubovku ČEZ
Arény, kde má své sídlo tým
BK Synthesia Pardubice. Na
závěr první poloviny základní
části tak změřily síly celky, které si v týdnu předtím připsaly
skalp mistrovského Nymburku.
A bitvu medailových aspirantů
zvládli lépe Hanáci, kteří opětovně prokázali velkou vnitřní
sílu a zdánlivě ztracený zápas
nakonec otočili ve svůj prospěch!
Pardubice v úvodu dobrou útočnou i obranou hrou přehrávaly
Orly a v polovině utkání vedly
o jedenáct bodů. Hned zkraje
třetí čtvrtiny zvýšili Východočeši
svůj náskok dokonce na sedmnáctibodový rozdíl a zdálo se být
rozhodnuto. Jenže, chyba lávky.
Svěřenci trenéra Bálinta notně
přidali na agresivitě a úspěch
v defenzívě se začal projevovat
v útoku. Orli nejenže srovnali
krok, ale v závěru předvedli
drtivý finiš, který byl hodný
mistrů. Po trojkové smršti
tři minuty před koncem měli
rázem navrch hosté, kteří si tak
nakonec z východu Čech odvezli
cenné vítězství v poměrem 76:78.
Prostějov se stal teprve čtvrtým

celkem v tomto ročníku, který
v ČEZ Aréně uspěl. Pardubice
vedly s Prostějovem i statistickou válku o nejvyšší návštěvu
sezony, kterou zápas Prostějova
s Nymburkem posunul na hodnotu 2315 diváků, ani to se jim
ovšem nakonec nepovedlo. Do
haly si našlo cestu o 255 příznivců méně.
A triumf je o to cennější, že jej Orli
dosáhli i v oslabené sestavě. Pro
sobotní zápas totiž trenér Bálint
nemohl počítat nejen s dlouhodobě
vypadnuvšímLeškem,alemuselse
obejít i bez dalšího pivota Landryho
a mladíka Zlámala. Po vyfaulování Hyzyho tak musel v závěru
pod košem zaskakovat křídelník
Šležas. Od počátku střetnutí dostala důvěru již osvědčená základní
pětice Lawrence, Šležas, Prášil,
Hyzy a Chán. Také domácí nebyli
kompletní, neboť již delší dobu jim
schází rozehrávač Tomáš Tóth.
Na bratrský souboj s Ladislavem,
hráčem BK Prostějov, tak tentokrát
nedošlo. Základní sestavu vytvořili
Sýkora, Pospíšil, Hampton, Wright
a Arnold.
Orli sice v první pětiminutovce
po dobrých kombinacích v útoku vedli šestibodovým rozdílem
(9:15), ale poté domácí zlepšili

pohyb v obraně i v útoku a naopak
Prostějovským se přestalo dařit
zakončení z bezprostřední blízkosti
koše. Výsledkem tak bylo nejprve
vyrovnání a následné přetahování
o vedení. Z tohoto souboje nakonec přece jen vyšli lépe hosté a první desetiminutovku tak vyhráli
- 19:20. Ve druhém dějství svěřenci
trenéra Jana Slowiaka postupně
dopracovali na čtrnáctibodové
vedení 44:30. Naštěstí v poslední
vteřině bodoval Veikalas ze tříbodové pozice a do kabin se tak
odcházelo za stavu 44:33.
Také do druhé poloviny utkání
vstoupili „perníkáři“ výborně a po
dvou minutách vedli již sedmnáctibodovým rozdílem - 50:33!
Za tohoto nepříznivého stavu by
na Orly nikdo asi příliš nesázel.
Jenže, prostějovští basketbalisté
postupně začali utahovat obranu,
ze které pak vyráželi do protiútoků. Po devítibodové sérii snížili na
52:45, ovšem domácí především
zásluhou Arnolda znovu odskočili
na stav 68:55, kterým také skončila třetí část duelu. Závěrečná desetiminutovka přinesla něco, čemuž
dvě tisícovky diváků, kromě
ostrůvku z Hané v modrobílém,
nechtěly věřit! Nejprve Orli snížili
na desetibodový rozdíl (70:60),
poté přišla devítibodová série
během dvou minut, kterou zakon-

generální manažer klubu.
Fridrich, gen
společně s realizačním
Hráči spo
týmem se tak místo před prostějovskou halou střetli v Olomouci na
hlavním nádraží, odkud se mezinárodním vlakem InterCity vydali
vstříc náročnému souboji na východ
Čech. A udělali dobře. „Celá cesta

proběhla naprosto v pohodě. Hráči
měli své pohodlí, nikde jsme se ani
na chvíli nezdrželi a zápas tak stihli
bez sebemenších problémů včas,“
informoval Večerník Fridrich s tím,
že návrat neobvyklých pasažérů
proběhl hned po utkání. „České dráhy patří mezi partnery ČBF, takže

jsme nenarazili na jedinou patálii,“
dodal generální manažer Orlů.
Přepravu po železnici kvitoval
i kouč prostějovských basketbalistů
Peter Bálint. „Vedení tak rozhodlo,
jelikož to bylo jistější. Takže jsme na
zápas vyrazili netradičně, což byla
vskutku poněkud zvláštní situace.
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Poněkud netradičně vyrazili prostěutkání, které ukonjovští Orli vstříc utkání
čilo první polovinu základní části
Mattoni NBL. K sobotnímu duelu
totiž basketbalisté cestovali vlakem! Na trasu Prostějov - Pardubice
a zpět se výprava se znakem orla na
soupravách i cestovních taškách

vydala ze svého sídla na Hané hned
po ránu, neboťvedeníprvoligového
neboť vedení prvoligového
poránu
BK Prostějov nechtělo nic podcenit.
„Byli jsme si vědomi aktuálního
počasí a sněhové kalamity na silnicích i dálnicích. Proto jsme se
rozhodli, že tentokrát pojedeme
vlakem,“ objasnil rozhodnutí Petr

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
Jan SLOWIAK (BK Synthesia Pardubice): „Neměli jsme
štěstí... V poslední čtvrtině nám odešla střelba, ale je také potřeba
říct, že Prostějov výrazně zagresivnil obranu, s čímž jsme měli
problémy. V této části hry jsme se tak dostávali do horších střeleckých pozic než předtím. Soupeř si zaslouží uznání za to, že zápas
nezabalil a dokázal se s nepříznivým stavem poprat.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Byl to vyrovnaný a dobrý
zápas z obou stran. Pro nás je to možná trošku šťastné vítězství,
ale za bojovnost a nasazení v době, kdy jsme vysoko prohrávali,
jsme si to snad i zasloužili. V první polovině utkání jsme se trápili v útoku a potom jsme z toho začali být nervózní i v obraně.
Především v první to bylo z naší strany špatné v útoku a z toho
pramenily i chyby v obraně. Domácí toho využili k poločasovému vedení. Ve druhé půli už byl náš výkon mnohem lepší, zlepšilo
se nasazení i přístup, hráči bojovali o každý míč. Tým prokázal
obrovské odhodlání a morální sílu otáčet nepříznivě se vyvíjející
zápasy. Dokázali jsme zvrátit skóre na svoji stranu a pak i výhru
udržet. Vítězství si hodně vážím, vzhledem k vývoji utkání
a našim absencím pod košem je dvojnásob cenné.“
-pk36. 70:69!
čila trojka Šležase - 36
V polovině 38. minuty se díky dalšímu tříbodovému koši Veikalase
dostali hosté po dlouhé době
znovu do vedení - 71:72. Zatímco
exprostějovský Miloš z perimetru
neuspěl, Orli zaznamenali třetí
úspěšný tříbodový pokus v řadě,
opět z dílny výborně hrajícího
Šležase - 39. 71:75. Domácí se ještě snažili zvrátit vývoj utkání, ale
to už se jim nepodařilo. V poslední
Dojeli jsme ale v pořádku a to bylo
za dané situace nejpodstatnější,“
poznamenal kouč k vlakové jízdě.
„Stálou změnu ale nechystáme. Až
se počasí uklidní, budeme se dopravovat opět autobusem,“ odmítl se
smíchem trvalé řešení cestování
vlakem P. Bálint.
-pk-

minutě snížil tříbodovým košem
Miloš na 76:77, vzápětí Lawrence
proměnil jen jeden trestný hod
a domácí tak v posledních vteřinách měli hned dvakrát možnost
srovnat krok. Wright svůj nájezd
nezakončil přesně a závěrečný
Arnoldův pokus z těžké pozice
už na výsledku nic nezměnil.
Prostějovští mohli slavit vítězství
- 76:78.
Lví podíl na úspěchu Orlů mělAleš
Chán, který získal v této sezóně již
počtvrté ceněný double-double,
poč
když si připsal deset doskoků
kdy
a ppatnáct bodů. Skvělou partii
předvedl
také Andrius Šležas, ktepřed
rý zaznamenal
devatenáct bodů
z
a především
v závěru skolil propř
tivníka
tivn přesnou rukou z perimetru.
Na pardubické
straně byl nejnebezp
pečnější
pečn Arnold, autor 22 bodů a 4
doskoků.
-pkdosk

